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 ת ב'מועצת החברים' תזכורת: אפשר להגיש מועמדות לחברּו

בספטמבר, את מועמדותו  15פלורהולנד להגיש, עד רויאל , יכול כל חבר בקואופרטיב 32בידיעון מס' כפי שפרסמנו 
 כחבר ב'מועצת החברים'. רלהיבח

שלושה בידיעה הקודמת הנ"ל חלה טעות לגבי הסיבה לתוספת 
חברים בסוף השנה הנוכחית: אין זה משום שחברים סיימו את תקופת 

, החל 45-ל 42-כהונתם, אלא לרגל הגדלת מספר חברי המועצה מ
 .2020מתחילת שנת 

, בשיתוף ]בתמונה[ המינויים'-בחודש אוקטובר תקיים 'וועדתכאמור, 
ובנובמבר אנוש, ראיונות אישיים עם המועמדים, -מומחה למשאבי

 12-הממונים ייבחרו ע"י חברי הוועדה. המינוי ייכנס לתוקף ב
 בדצמבר, שנקבע כ'יום הקואופרטיב'.

כל המידע על המועצה, על דרישות התפקיד, והפנייה לתהליך 
התנאי ההכרחי  גם . התוכן כולו באנגלית; אךבקישור זה -ההרשמה 

 להיות חבר במועצה, מלבד חברּות בקואופרטיב, הוא שליטה באנגלית...

 Vakblad vd Bloemisterij /RFH 20/08/2019המקור: 

 האיכות לפרחי אדמונית תוצאות יפות בתחרות 

לפרחים קטופים' של רויאל פלורהולנד תחרות על רמת האיכות של פרחי בפעם התשיעית קיים 'מרכז הידע  
 זנים שונים. אכן מגוון עשיר... 40-אגדים, מ 162מגדלים. הם הביאו לשיפוט  34אדמונית. השתתפו הפעם 

רחים שנבדקו נפתחו באופן מלא. הפרחים ימים, וכל הפ 7מהפרחים אחרי  96%בממוצע החזיקו מעמד 
 ימים בממוצע. 9.4מעמד לבסוף החזיקו 

ימים.   7. כל הפרחים שהם הציגו נפתחו, והחזיקו מעמד אחרי  Borstבפרס הראשון זכה משק משפ' בורסט  
 גרו הרבה אחריהם. ימים. זוכי הפרסים השני והשלישי לא פ   10.4בממוצע החזיקו הפרחים שלהם 

 ]בידיעה לא צוין מאיזה זן היו הפרחים הזוכים[

 BPNieuws /RFH Nieuws 19/08/2019המקור: 

 הגנבה הגדולה ממשיכה להעלות שאלות 

[ ממשיכה 35בידיעון מס' פרשת הגנבה ע"י עובד מח' הכספים ברויאל פלורהולנד, ופסק הדין שניתן בעקבותיה ]ראו 
להעסיק את התקשורת הענפית בהולנד. בשבוע שעבר העלו עיתונאים שאלות 

: האם ייתכן כי הנוכל המתוחכם, מוחמד ג.מ., שהצליח להערים על ותהיות כמו
המערכת "בתרגיל גאוני", היה כ"כ טיפש להוציא מיד את כל הסכום על 
הימורים? ואולי הוא השתמש בחשבונות ההימורים רק בכדי להבריח את 

 ם.  וגם: מה[נראה שהשופט לא סבר כך]הכספים לידי שותפים נאמנים? 
מיליון €, במשך  4.38נב יהיה מסוגל להשיב את סכום הגניבה, הסיכויים שהג

 כל ימי חייו? הרי איש לא יהיה מוכן להעסיק אותו בכל תפקיד שנוגע לכספים... 

פלורהולנד רויאל נושא נוסף שהעסיק את הכתבים היה שאלת הביטוח. 
 2.5בפוליסת ביטוח נגד גניבות, עם השתתפות עצמית גבוהה ]כנראה    המחזיק

מיליון €[ אך עד כה לא נודע אם חב' הביטוח הכירה באחריותה, ומה הסכום 
כה מכל -פלורהולנד נמנעו עדרויאל פלורהולנד. מהנהלת רויאל בו תפצה את 

 רצון מכך שהשופט לא מצא פגם בהתנהלות של הארגון סביב הפרשה.-תגובה בנושא, מלבד, כאמור, הבעת שביעות

 Hortipoint + Vakblad vd Bloemisterij 26+29/08/2019: ותהמקור

  

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1932.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1932.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1932.html#green1
https://www.royalfloraholland.com/en/about-floraholland/our-cooperative-company/members-council/vacancy-for-members-council-candidate
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1935.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1935.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1935.html#green3
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 תחזית מזג האוויר לערים באירופה

   

    בשוקי הפרחים באירופה 
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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 

 

הפרחים בשעונים היו דומים       מחירי 34 בשבוע מס'
סנט לגבעול,    27לאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על  

. וזאת כשהכמות 33כמו המחיר הממוצע של השבוע מס' 
 + מזו של השבוע שעבר. 7.7%-הכללית הייתה גבוהה ב

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
מזו של  -3%-בנמוכה עוד הכמות הייתה , ב-10%-נמוך ב

מזה שהיה בשבוע   -5%נמוך בכמעט  אשתקד.  המחיר היה  
 .2017בשנת  34מס' 

 

מחירי הפרחים בשעונים היו נמוכים         35בשבוע מס' 
סנט  23-מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על כ

פחות מהמחיר הממוצע של השבוע מס'  -13.5%לגבעול, 
+ מזו 1.5%-. וזאת כשהכמות הכללית הייתה גבוהה ב34

 של השבוע שעבר. 
]ראו בטבלה כאן בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד 

, בעוד הכמות -23%-היה המחיר הממוצע נמוך ב משמאל[
 +( מזו של אשתקד.  1%הייתה גבוהה מעט )

 35מזה שהיה בשבוע מס'  -6%המחיר היה נמוך בכמעט 
 ר למעלה מימין[.]ראו באיו 2017בשנת 

 
מחזור המכירות הכללי המצטבר של רויאל פלורהולנד 

+ ביחס לזה של 1.8%מראשית השנה עומד עתה על 
-+( והוא גבוה ב0.9%אשתקד )פרחי קטיף בלבד =  

 .2017+ מזה של 1.2%
  RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 מפלסטיק שנמשה מן הים עציצים 

העציץ בבעיה: לא נראה כי יש -פעמיות העמיד את ענף צמחי-המאבק לצמצום השימוש בחומרים פלסטיים לאריזות חד
הסביבה, -היותר 'רגישים' לבעיות שמירתאלה פלסטיק, בעוד קהל צרכני העציצים הוא דווקא מבין -תחליף יעיל לעציצי

 מוגזם בפלסטיק, המזהם את הים כשהוא נזרק לאחר השימוש.הרואים בעין ביקורתית את השימוש ה

יוזמה חדשה מבשרת, אולי, על פתרון יצירתי, שירגיע את החרדים לעתיד העולם: 
מפעילה במקומות שונים בעולם, במיוחד  Plastic Bankחב' 'בנק הפלסטיק' 

ת במדינות עניות, תחנות לאיסוף שאריות פלסטיק מן הים ומן הנהרות. התחנו
מאפשרות לאנשים להביא שאריות פלסטיק ולקבל תמורתן מוצרים שונים. כעת 

, לייצר עציצים משאריות CTiהחלה החברה, בשיתוף עם יצרן עציצים קנדי, 
. כך Flow Potהפלסטיק שנאספו, ולשווק עציצים מחומר ממוחזר, תחת המותג 

טיק, ושימוש משיגים שתי מטרות חברתיות חשובות: ניקוי הים משאריות הפלס
בחומר גלם ממוחזר. בדרך זו מקווה יצרן העציצים לזכות באהדת הקהל, ודרכו 

עציץ, וכך להגדיל את מכירת העציצים שלו, או לפחות -באהדת מגדלי ומשווקי צמחי
 למנוע ירידה במכירות בגלל שיקולים 'סביבתיים'.

  BPNieuws.nl 29/08/2019  המקור:

 לאוסטרליה נמצא בסכנה יצוא הפרחים מקניה 

אינן מוכנות לדחות עוד את מועד כניסתן לתוקף   הרשויות באוסטרליה
 של התקנות החדשות לאישורי יבוא של פרחים.

חמרת [, אוסטרליה הודיעה על ה30בידיעון מס' כפי שדווח כאן ]
'אפס  ההחמרה העיקרית היאבספטמבר.  1-הביקורת החל ב

הצומח בארץ -חובת בדיקה של הגנתו סבילות' לנוכחות מזיקים,
)בעוד  לפני המשלוח שעות 18 המוצא, ובמידת הצורך טיפול באיוד

כיום מתאפשר טיפול באיוד, במקרה הצורך, בנמל הכניסה 
בקניה טוענים כי אין בידם מתקנים וציוד המאפשרים  .באוסטרליה(

איוד לפני המשלוח. האוסטרלים מסרבים לדחות את הפעלת התקנות 
החדשות. ארגון היצואנים בקניה הביע חשש לעצם המשך יצוא 

 מיליון $ בשנה. 25-עתה להפרחים לאוסטרליה; יצוא שמסתכם 

לכדי  2019הגיע במחצית הראשונה של  יצוא הפרחים מקניה
 534+ יותר מהשנה הקודמת, והסתכם לכדי 9%-טונות, כ 91,260

. בהחלט נתון מדאיג, המסמן ירידת מחירים 2018פחות משהיה במחצית הראשונה של  -10%מיליון $, שהם כמעט 
 .-20%גודל של -בסדר

 FloralDaily 8+21/08/2019 : ותהמקור

 2020-האפיפיור יקבל פרחים הולנדים גם ב

, על החלטת המוסד ההולנדי 31בידיעון מס'  בהמשך לידיעה שהבאנו  
, בעקבות רויאל פלורהולנד, להפסיק את BBHלקידום מכירות פרחים  

 Paulהפסחא בוותיקן, הודיע פאול דקרס  -הספקת הפרחים לטקסי חג
Deckers ]שוזר הפרחים האחראי למבצע השנתי הזה, כי , ]בתמונה

נמצאו מספיק תומכים/מממנים הולנדים אחרים, להבטחת הספקת 
חים ההולנדים לשנה הבאה. עם זאת הוא נמנע עדיין מלנקוב הפר

 בשמותיהם, "משום שהנושא טרם נסגר סופית", לדבריו. 

"כאשר לקחתי על עצמי את תפקיד ניהול הקישוט של הטקס בוותיקן, 
, היו כבר התומכים הראשיים ספקנים לגבי הפרויקט; לכן 2015בשנת  

לא הייתי מופתע מהודעות ההפסקה האחרונות, ונערכתי מיד למציאת 
 חלופות", מסביר דקרס.

  

 מבזקי חדשות מן העולם -  שמועות פורחות

https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1930.html#orange3
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1930.html#orange3
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1930.html#orange3
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1931.html#orange2
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1931.html#orange2
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1931.html#orange2
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בזמן הטקס, אבל זוכה  להופיע; זה כמובן לא יכול המבצע גם להרחיב את הפרסום המתלווה למבצע-יש בכוונת היזם
להבלטה סביב מבצע המשלוח של הפרחים, ובזמן הכנת הפרחים לקראת האירוע. דקרס מציין לשבח את המעורבות 

   הכל מרוצה מההישגים עד כה. -של מגדלים בהכנות ובהבלטת פרחים מובילים, ובסך

 Greenity 18/08/2019המקור: 

 יצא לאור  25הפרחים של שה"מ מס' עלון  

במידע מקצועי   ,של 'עלון הפרחים' של שה"מ הופץ למנויים בדוא"ל, והוא מלא, כרגיל  25-הגיליון ה
וכן גרסה , באתר שה"מ, שם תמצאו גם את כל העלונים הקודמים בוניתן לצפות חיוני ומעניין. 

 :לכל זאת תגיעו בלחיצה על הקישור כאן. ידידותית להדפסה

 www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/  

 

 

 

 

 

 הריח' של הצמחים -ת פ  חוקרים את 'ׂש

צמחים מזהירים זה את זה מפני סכנות, כמו חרקים מכרסמים, בעזרת ריחות שהם מפיקים. 
 הריח' של הצמחים.-תפ  באוניברסיטת ווכניננגן ההולנדית החליטו לחקור ולנסות ללמוד את 'ׂש

הריח שהצמחים מפיקים; עשרות ואולי מאות -הבעיה העומדת בפני החוקרים היא ריבוי חומרי
אשר לכל אחד מהם ריח משלו, בעל משמעות משלו. התכונות הכימיות המגוונות חומרים שונים, 

של חומרי הריח, המשתנות בהתאם לתנאי הסביבה, מקשות מאוד את הזיהוי שלהם ושיוכם 
 לתופעות מסוימות. 

הריחות משמשים גם, כידוע, לדחייה או למשיכה של חרקים. החוקרים סבורים שאם יפענחו את 
יוכלו אולי לשתול ריחות בזני צמחים; כאלה שימשכו או ידחו חרקים  –הריח' של הצמחים -'שפת
 שונים.

 Greenity 23/08/2019המקור: 

 

 מבזקי מוצרים ומחקרים –מוצרי פריחה 

https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_anaf_prachim_25.aspx

