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 דלמנהלת חדשה לתחום השרות למג  

דל וענייני כמנהלת 'שירותים למג   Claudia Hölzelבספטמבר תכהן קלאודיה הולזל  1-החל ב
 הקואופרטיב' ברויאל פלורהולנד. בתפקידה זה היא תהיה חברה בצוות הניהול של הארגון.

לקוחות בארגונים -של מחלקות ליחסי ניהול , מגיעה מרקע של תפקידי56קלאודיה ]בתמונה[, בת 
סביבה -. בתפקידה האחרון שימשה מנהלת תפעול לשירותיKLMגדולים, בין השאר בחב' התעופה 

 הוותיקה.  Boskalis Westminsterנמל -בינלאומית לשרותי-בקבוצה ההולנדית

ר בירך על הצטרפותה, ואמ Steven van Schilfgaarde המנכ"ל סטיוון ואן סכילפחארדה
פלורהולנד בימים רויאל שההיסטוריה שלה מראה שהיא חזקה ביצירת קשרים, תכונה שדרושה מאוד ל

 אלה.

, שמילא את התפקיד באופן זמני. הוא Fedor Hoevenaarsנארס פ  קלאודיה תחליף את פדור הּו
ויסייע לו בניהול  Gerhard van der Bijlייל המסחר חרהרד ואן דר ּב-יחבור עתה למנהל שרותי

 ילות המסחרית.הפע

 RFH persbericht 19/07/2019המקור: 

 לים' למכירות ישירותש  רויאל פלורהולנד מקדמת 'שרות מ  

פלורהולנד מנסים לאחרונה להביא למודעות המגדלים את השרות הנלווה בעומד לרשות המוכרים את תוצרתם רויאל ב
דל להחזיק מלאי משלו בשלושת , והוא מאפשר למג  Fulfilmentלים' ש  במסלול מכירה ישירה. השרות נקרא 'שרות מ  

המכרזות הגדולות, מתוכו תועבר תוצרת לקונה אשר רכש ממנו במסלול ישיר. המגדל מציע את תוצרתו ברשת דרך 
 התוצרת מועברת לקונה מתוך המלאי שבמכרזה. –, ולאחר שבוצעה רכישה Floridayמערכת 

האפשרות הזו קיימת, למעשה, מאז ומתמיד, באמצעות הפורק, שיכול להעביר תוצרת ישירות דל הישראלי עבור המג  
דלים להשתמש . הארגון מעודד עתה, כאמור, את המג  Fulfilment; כך שהישראלי אינו נזקק למעשה לשרות לקונה

 ת ע"י הקונה. במסלול זה, המייעל את המכירה הישירה, בכך שהוא מקצר את הזמן בין הרכישה לקבלת התוצר

 RFH News 11/07/2019המקור: 

 

 הרצה של 'מכירה ארצית'-מתכננים ניסוי

רויאל פלורהולנד מתכננת לבצע, יחד עם קבוצת מגדלי האנטוריום 
XAnthuזמנית -מכירה בו –כנית ל'שעון ארצי' ו, הרצה ניסיונית של הת

 בשלושת המכרזות הגדולות.

אחד ממרכיבי התוכנית ל'שיפור 'שעון ארצי' הוא 'מכירה ארצית'/
השעונים' הנדונות זה זמן בפורומים השונים בארגון. עד כה לא 
התאפשר ניסוי כזה מהסיבה הטכנית הפשוטה: מערכות המחשב 

 בשלושת המכרזות השונות עדיין אינן 'מתואמות' לעבודה משותפת.

דלי האנטוריום רובם של מג  -מאחד את רוב XAnthuקואופרטיב 
 ולכן הוא מתאים לביצוע ניסוי כזה.  בהולנד,

 טרם נודעו הפרטים אודות איך ומתי יצא הניסוי לפועל.

 Vakblad vd Bloemisterij 25/07/2019המקור: 

 ממשיכים להשתכלל ולהתייעל בתחום הדליים

במאי  20ברויאל פלורהולנד מריצים תהליכי שינוי במטרה לייעל את תהליך השינוע של תוצרת בתהליכי המכירה. מאז 
, כתוספת למיכל ]דלי[ המספק תמיכה לגבעולים גבוהים במכלי Fc553נכנס לשימוש תומך / 'צווארון' מקרטון, שסימנו 

Fc566 :השילוב הזה ]בתמונה[ קיבל קוד .Fc893צווארון עצמו מחויב בתומך/תן לקבל זיכוי בעת השימוש. ה, וכך ני-
 סנט ליחידה.  7-סנט, ובעת ההחזר/העברה הוא מזכה ב 14

 פלורהולנד רויאל חדשות 
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[ מה שמאפשר ייעול  6ון מס' בידיע]ראו  Fc577, המחליפים את המכל Fc588בינתיים נמשך תהליך המעבר למכלי 
והעמסת יותר גבעולים על כל עגלה. בינתיים עברו לשימוש חובה במכל זה הליזיאנטוס והאלסטרומריה, ובהדרגה 

-דלי החדש, בשימוש בבשלב הבא יעברו ל המכל החדש יחליף את הישן בכל סוגי הפרחים.
 חלבלוב./לימוניום, וורוניקה, ואופורביהבספטמבר, גם גיפסנית, פרח השעווה, היפריקום,  23

הישנים הופכים להיות מיותרים,  דליים/החלפת המכלים הנ"ל גורמת כמובן לכך שהמכלים
  פלורהולנד ממחזרים אותם, ואחרי גריסה והתכה הם יהוורויאל חזור. אבל בויוצאים מן המ  

 –ה שלנו דלים ]ובמקרמחומר הגלם לייצור הדליים החדשים. ההנהלה פונה למג   25%-כ
לפורקים בהולנד[ לסייע בתהליך מיחזור המכלים עי"כ שיקפידו להדביק על הדליים אך ורק 

, משום שאלה נשטפים במכונות הרחיצה, ואינם מותירים שאריות Normpackמדבקות מסוג 
 ר.דבק ונייר, בעוד מדבקות אחרות מכבידות ממש על תהליך המיחזּו

 RFH persbericht 26/07/2019  + RFH News 20/05+26/07/2019 :ותהמקור
 

 

 
 

 תחזית מזג האוויר לערים באירופה

   

   בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1906.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1906.html#green1
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   מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

 
 מחירי של המוחלטים הערכים את מראה שלעיל העקומה

 . האחרונות השנים בשלוש בשעונים קטיף פרחי
 

 ושיעורי מופיעים ערכי הכמות והמחיר, משמאל בטבלה
. אשתקד המקביל השבוע לעומת, המדווח בשבוע השינוי

 לעומת בהם השינויים אשר מוצרים כוללת אינה הטבלה)
 (.מזעריים היו אשתקד

 

גן, -מראה את נתוני המכירה של צמחי אינה: הטבלה הערה
 בנתון המסכם את סה"כ המכירות. אכן כלוליםאך הם 

 

מחירי הפרחים בשעונים ירדו לעומת  29בשבוע מס' 
 -7.5%סנט לגבעול,  21.5השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. וזאת 28פחות מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 
+( מזו של 1%כשהכמות הכללית הייתה גבוהה מעט )

 השבוע שעבר. 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
מזו של  -3%-+, בעוד הכמות הייתה קטנה ב17%-גבוה ב

 אשתקד.  
מזה שהיה בשבוע  -2%המחיר היה נמוך בשיעור כמעט 

 .2017נת בש 29מס' 
 

מחירי הפרחים בשעונים המשיכו לרדת  30בשבוע מס' 
סנט לגבעול,  17.5לעומת השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

. 29פחות מן המחיר הממוצע של השבוע מס'  -18.5%
מזו של  -7%-וזאת כשהכמות הכללית הייתה קטנה ב

 השבוע שעבר. 

 

]ראו בטבלה כאן בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד 
+, בעוד הכמות 4%-היה המחיר הממוצע  גבוה ב [משמאל

 מזו של אשתקד.   -6%-הייתה נמוכה ב
 

מזה שהיה בשבוע מס'  -14.5%המחיר היה נמוך בשיעור 
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2017בשנת  30

 

+ ביחס לזה של אשתקד 1.9%עומד עתה על  ,פלורהולנד מראשית השנהרויאל מחזור המכירות הכללי המצטבר של 
 .2017+ מזה של 1.5%+( והוא גבוה בשיעור 1.4%)פרחי קטיף בלבד = 

  RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 הימים' שוב חגגו עם סיפניםצועדי 'ארבעת 

)!( בעיר ניימכן  103-ביולי הסתימה 'צעדת ארבעת הימים' המפורסמת של הולנד, שצעדה בפעם ה 19ביום שישי 
Nijmegen מזרח הולנד, על גבול גרמניה ]אגב: ניימכן נחשבת לעיר העתיקה ביותר בהולנד[-שבדרום. 

(, רובם הולנדים, אך רבים 41,000-צועדים )מהם סיימו כ 44,000-השנה השתתפו כ
'מבקרים' התקבצו בעיר  360,000-מהם התקבצו מכל רחבי העולם, ועוד כ

 ובסביבותיה לרגל האירוע.

הסיפן הפך לסמל הצעדה, וכל צועד כמיטב המסורת, הוענקו למסיימים פרחי סיפן. 
 Via Gladiolaהמגיע לגמר מקבל זר סיפנים, המחולקים למסיימים לאורך שדרת 

בעיר. הכל בעקבות מסורת רומאית עתיקה, הקשורה לגלדיאטורים. כמובן שמסורת 
הסיפן, מאחר וסיום הצעדה  חלוקת הפרחים הפכה גם לקידום מכירות יעיל לפרחי

. עוד על הצעדה והמנהג זוכה תמיד לסיקור עיתונאי וטלוויזיוני נרחב; לא רק בהולנד
 .2016-29בידיעון מס' ראו 

 www.4daagse.nl+  Greenity 23/07/2019  :ותהמקור

 ת המוסדות ההולנדים מתרומת פרחים לוותיקן בפסחאביקורת על פריש

רויאל פלורהולנד נתנה את הטון, כשהודיעה בתחילת מאי על הפסקת תרומת הפרחים השנתית לטקס הפסחא בוותיקן, 
, BBH[ מאז הצטרף ליוזמה הזו גם המוסד לקידום מכירות פרחים 21בידיעון מס' ]ראו  2007 מנהג בו השתתפה מאז

פלורהולנד, רויאל שנים. המוסד הקפיד להצהיר כי החלטתו אינה קשורה לצעד של  34אשר קיים את המנהג הזה מזה 
 אלא נובעת מהרצון להשתמש בתקציב המוגבל באופן יותר ממוקד.

טוענים כי  אלהההודעות האלה גרמו לתגובות חריפות מצד גורמים בענף. 
מנהג הפך לחלון ראווה לתוצרת ההולנדית, כאשר עשרות מיליונים בכל ה

מיד האפיפיור מקפיד ת בעודרחבי העולם צופים בשידור הטקס בטלוויזיה, 
וחים טלהולנד עבור הפרחים. המבקרים ציינו כי הם ב בקולו להודות

 שמדינות כמו קולומביה ואקוודור ישמחו לתפוס את מקומה של הולנד.

, אשר אחראי ללוגיסטיקה Paul Deckersשוזר הפרחים פאול דקרס 
פלוריסטים, כבר  25ולסידור הפרחים והצמחים מדי שנה, יחד עם עוד 

. הוא מקווה שיימצאו גופים חלופיים 2020-יימשך ב התחייב שהמבצע
 למימון הפעולה הזו. 

]ועכשיו נותר לעקוב ולראות, האם התגובה הציבורית הנזעמת אמנם תביא 
 לכך שגורמים אחרים ירימו את הכפפה[ 

 Bloemenkrant 12/06/2019  BPN + Vakblad vd Bloemisterij + 14/06/2019 :ותהמקור

 תשלום ברוסיה-המקרים של אימתרבים 

-בשנה האחרונה הולכים ומתרבים המקרים בהם יצואני פרחים לרוסיה, מהולנד, מקולומביה, ומאקוודור, נתקלים באי
ט עתשלום החוב השוטף ע"י לקוחות/יבואנים ברוסיה. אירועים כאלה קרו גם מול חברות קטנות, אך גם מול לא מ

 ן עבדו שנים ללא בעיות.ת  נים עמדו בפני שוקת שבורה בכמה מקרים מול חברות א  יבוא בעלות מוניטין. יצוא-חברות

, העוסק AgroCheckאת המידע הפיץ לאחרונה בהולנד הארגון הבינלאומי 
גביה בענפי החקלאות. הארגון מאיץ ביצואנים להגיב מהר, ולתבוע את -בשרותי

מנהל רישום של כל המפגרים בתשלום מוקדם ככל האפשר. הארגון הזה 
הפיגורים בתשלום, ומעמיד את המידע לרשות כלל המשתמשים בשירותיו. 
למרבית הפליאה, זה לא מנע מיצואנים נוספים ליפול במלכודת גם אחרי 
-שהמידע לגבי חברות כאלה הופץ. נודע על מקרים בהם בעלי החברה חדלת

 הפירעון ברוסיה נעלמו, וידוע שעזבו את המדינה.

נמנע מלקבוע אם מדובר במגמה כללית בענף ברוסיה. הוא  AgroCheckארגון 
 זהירות.-רק מציע לנהוג משנה

 BPN / AgroCheck 19/07/2019המקור: 

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות

https://www.yedion.com/yedion-2016/yedion-1629.html
https://www.yedion.com/yedion-2016/yedion-1629.html
https://www.yedion.com/yedion-2016/yedion-1629.html
https://www.4daagse.nl/en/
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1921.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1921.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1921.html#green3
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 מוכרים משק היפריקום באתיופיה

גם באתיופיה עומד עתה משק למכירה, עם  -[27בידיעון מס' לא רק בטנזניה ]ראו  
ַרעאפשרות לכניסה כשותף. כאן מדובר במשק לגידול היפריקום ]בעברית:  [, הכולל פ 

ת, וצוות מיומן. המשק ומצויד במערכת השקיה מודרני  רשת-דונם של מבני 170
מ' מעל פני הים. המשק מוצע  2,100ק"מ מנמל התעופה, ושוכן בגובה  30-נמצא כ

הולנדי. עוד פרטים אפשר -למכירה/שותפות בגלל בעיות בריאות של הבעלים הבלגי
 www.mountkemkalis.comלמצוא באתר 

   frans@mountkemkalis.comFrans Diedensלחו דוא"ל אל מעוניינים?  ש

 BPN 19/07/2019המקור: 

 

 הסינים בחרו באדמונית כפרח הלאומי שלהם

יזם וקיים  China Flower Associationהסיני  דלי הפרחיםארגון מג  
לאחרונה דיון נרחב ומשאל המוני באינטרנט, לבחירת הפרח הלאומי של סין. 

משתתפי המשאל עבור  600,000-מכ 90%-באופן לא מפתיע, הצביעו כ
האדמונית. רבים מהם ציינו כי לא ידעו שאין לסין פרח לאומי 'רשמי', אבל 

 תמיד החשיבו את האדמונית ככזו.

שנה, לפי הארגון. היא  4,000ארוכת ימים בסין.  לפרח האדמונית היסטוריה
כבר הייתה הפרח הלאומי של סין בימי שושלת טאנג, במאות השביעית עד 
העשירית. הפרח נחשב ל'מבשר טובות' ונקרא 'מלך הפרחים'. פרשנויות 

גם 'מבשר האביב'. -שונות מיחסות לו סמל של נשיות, יופי, ופריון, כמו
 רחב בכל רחבי סין. האדמונית גדלה באופן נ

 לייסוד 'סין החדשה'. 70-היוזמה לקביעת פרח לאומי רשמי באה לקראת חגיגות ה

 / www.ecns.cnFloralDaily Daily 18/07/2019 המקור:  

 

 

 

 מזהים עליה בביקוש לפרחים כתומים

אמריקה החליטה לאחרונה להמשיך ולהרחיב את שטח -חברה גדולה לגידול פרחים בדרום
הגידול של זן הוורדים 'קלמנטין' שצבעו כתום. הם טוענים שהשוק שלהם, בארה"ב, מגיב באופן 

בפרחים; במיוחד בוורדים, אך גם בפרחים ברור בהעדפה הולכת וגדלה של הצבע הכתום 
 אחרים, כמו חרציות.

]הערת העורך: קשה לדעת עד כמה האבחנה הזאת אכן משקפת את המצב האמתי בשוק; 
קשה גם להסיק מהתגובות בארה"ב לגבי התגובה הצפויה באירופה; נציין כי לא נתקלנו עד 

בהשראת המטפח ההולנדי של גם שכתבה זו פורסמה -כה בהערכה כזו מצד גורם אחר; מה
 הזן 'קלמנטין'; אבל כדאי בהחלט לשים לב ולעקוב...[
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 מוצרים ומחקריםמבזקי  –מוצרי פריחה 
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