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MPS –  נערכים להקלות והוזלות 

ת לכל ספקי רויאל פלורהולנד ]ראו קיימּו-וההסמכה בתוויותלקראת החלת חובת ההרשמה 
לאפשר, להקל, ולהוזיל את ההרשמה וההסמכה   MPS[ נערכים בארגון  2019-48בידיעון מס'  

שלהם עבור המגדלים ]על הרקע להיערכות, ועל דרישות נציגי המגדלים  ABC-MPSלתווית 
 ]2019-43בידיעון מס' ראו 

]בתמונה[   Martine Holtkampמרטינה הולטקמפ  ,  MPSההסמכה בקרן  -ה על תכניתהממונ  
מסבירה שהם נוקטים כבר צעדים מעשיים כדי להנגיש את התוכנית גם למגדלים קטנים, תוך 
פישוט ההליכים והוזלת העלויות. לטענתה, הקרן גם תשמח אם יקום גוף הסמכה נוסף, לצד 

MPS 2021בסוף שנת . תכנית השינויים תיושם בהדרגה, לקראת החלת חובת ההסמכה. 

לו זירוז מן ההתארגנות של מגדלים להתנגד לחובת ההסמכה, ב  ]יש להניח שההכרזות הללו ק  
 [ 2בידיעון מס' ראו 

 Vakblad vd Bloemisterij 09/01/2020המקור: 

 מחמירים את הפיקוח על 'הספקה עודפת' בוורדים  

אכיפה חדשה למקרים של 'הספקה -לוורדים הוחל באמצע ינואר ליישם מדיניות  FPCלאחר דיון ואישור ב'וועדת המוצר'  
מגדלים, משום הכלל    עודפת' בוורדים. מדובר אמנם, בינתיים, בוורדים בלבד, אך אנו מביאים את ההתפתחות לידיעת

שהכוונה היא ליישם מדיניות כזו גם לגבי פרחים אחרים, במשך הזמן. המדיניות נקבעה, כזכור, לשם מניעת עודפים 
 [.2019-32בידיעון מס' צפויים, הגורמים לפגיעה מהותית במחירים ]ראו גם -בלתי

'הספקה עודפת' -מדובר בם עתה הוא בכך שהקביעה כי השינוי העיקרי שמיוׂש
]כלומר: כמות גדולה באופן חריג לעומת ההספקה הסדירה מאותו המגדל; כזו 

פי תחזית שמסר המגדל -ה גם עלעׂשיה לשעון[ תהמשבשת את יציבות ההספק
רוז העבר שלו. למעשה ניתנה סמכות נרחבת לכ  -סמך ביצועי-מראש, ולא רק על

; הכרוז יכול עיצומיםלקבוע מתי מדובר בהספקה עודפת חריגה, המצדיקה הטלת 
וביקוש המתקיימים בעת האירוע. בין -להתחשב גם בתנאי השוק, וביחסי היצע

ע גם בדיקת איכות, בכדי לוודא שהפרחים לא 'נאגרו' במכוון.  ]לא השאר תתבצ
לאה את קוראינו בכל הפרטים, משום שלא ברור אם הנהלים יהיו זהים לגבי כל נ  

 הפרחים[.

בשעון בגוש/בלוק נפרד, של 'פרחים  רגם העיצומים כנגד הספקה חריגה משתנים. קבוצת המכירה 'העודפת' תימכ
 קא בסוף יום המכירה.דוו-מורחקים', ולאו

 RFH Nieuws 17+22/01/2020: ותהמקור

 פלורהולנד רויאל  תרמית מול לקוחות  תניסיונו

קף העסקים הנרחב של רויאל פלורהולנד מושך כנראה נוכלים למיניהם לנסות יה
את מזלם במעשי תרמית. לאחר הגניבה הגדולה של מיליונים ע"י עובד החברה 

פלורהולנד רויאל הזהירה עכשיו הנהלת [ 2019-33ידיעון מס' מוחמד ג.מ. ]ראו 
את לקוחותיה מפני חשבוניות מזויפות של הארגון שהופצו, ומפצירה בהם לבדוק 
תמיד את אמיתות החשבונית. לדברי ההודעה החשבונית המזויפת עשויה באופן 
מקצועי, כוללת בד"כ גם שם אמתי של עובד הארגון, וקשה מאוד להבחין בכך שהיא 

חות מופנים לאתר החברה, ל'שרות חשבון מקוון', שם ניתן אינה אוטנטית. הלקו
לאתר את כל החשבוניות האמתיות. ]ההודעה אינה מפרטת כיצד מתכננים הנוכלים 

 לקבל לרשותם תשלום מהלקוח[

 RFH Nieuws 22/01/2020המקור: 

  

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1948.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1948.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1948.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1943.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1943.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1943.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2002.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2002.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2002.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1932.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1932.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1932.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1933.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1933.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1933.html#green1
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   IPM Essen 2020פלורהולנד ממתין לחבריו בתערוכת רויאל תזכורת: צוות 

 בעיר אסן בגרמניה. IPM Essen 2020בינואר, תתקיים התערוכה השנתית  31-28השבוע, בימים שלישי עד שישי, 

רויאל פלורהולנד תהיה נוכחת בביתן משלה, כמו בכל שנה; השנה יהיה גם 
יהיו נוכחים ומוכנים לפגוש את כל  . אנשי הארגוןFloridayביתן נוסף של 

 הספקים והחברים של פלורהולנד שיבקרו בתערוכה. 

בינואר, יתקיים בתערוכה טקס הענקת פרסי 'המגדל  28ביום שלישי, 
48-בידיעון מס' ]ראו  AIPHמטעם ארגון ( IGOTY) '2020הבינלאומי לשנת 

לאירוע זה, והמנכ"ל סטיוון ואן   תמרכזי פהפלורהולנד היא שותרויאל [ 2019
 –סכילפחארדה יעניק את הפרסים לזוכים. למידע על הפרס ועל העולים לגמר  

  /aiph.org/aiph_newאפשר לגלוש לאתר 

 RFH Nieuws 11+20/12/2019 + Vakblad vd Bloemisterij 16+23/12/2019: ותהמקור

 
 

 

 

 באירופה תחזית מזג האוויר לערים 
 

 

 

  

    בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.ipm-essen.de/world-trade-fair/
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1948.html#orange2
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1948.html#orange2
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1948.html#orange2
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1948.html#orange2
http://aiph.org/aiph_new/aiph-announces-finalists-for-international-grower-of-the-year-2020/


 
 (2020) 5ידיעון מס' 

 

3 

 

      מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

 

 מחירי של המוחלטים הערכים את מראה שלעיל העקומה
 . האחרונות השנים בשלוש בשעונים קטיף פרחי

 

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

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

 

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

 

מחירי הפרחים בשעונים היו נמוכים  3-2020בשבוע מס' 
 0.246מעט מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

פחות מהמחיר הממוצע של השבוע  -0.7%סנט לגבעול, 
+ 4.5%-. זאת בעוד הכמות הכללית הייתה גבוהה ב2מס'  

 מזו של השבוע שעבר. 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
+ מזו 4%-, ואילו הכמות הייתה גבוהה ב-1%נמוך בשיעור  

מזה שהיה  -3.9%-של אשתקד. המחיר היה נמוך ב
 .2018בשנת  3בשבוע מס' 

 

מחירי הפרחים בשעונים היו גבוהים  4-2020בשבוע מס' 
סנט  25מעט מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על 

+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 1.5%לגבעול,  
+ מזו 3.4%-. זאת בעוד הכמות הכללית הייתה גבוההב3

 של השבוע שעבר. 

 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
+ מזו של 2%-+, ואילו הכמות הייתה גבוהה ב4%-גבוה ב

 .  ]ראו בטבלה כאן משמאל[אשתקד 
 

בשנת   4מזה שהיה בשבוע מס'    -4.3%-המחיר היה נמוך ב
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2018

 

ביחס לזה של אשתקד  -1.2%פלורהולנד מראשית השנה עומד עתה על רויאל מחזור המכירות הכללי המצטבר של 
 .2018מזה של  -6.2%-( והוא נמוך ב-3.5%)פרחי קטיף בלבד = 

 

 RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 חב' הסחר בפרחים הגדולה בעולם תרכז את פעילות הרכש שלה 

, שהיא כיום החברה הגדולה בהולנד, ומן הסתם בעולם כולו, למסחר סיטוני בפרחים Dutch Flower Group – DFGחב'  
מייסד החברה, מרקו ואן זייוורדן  הודיע[ 2019-52בידיעון מס' נמצאת לאחרונה בחדשות. כזכור ]בכתבה  נוי,-וצמחי

Marco van Zijverden  כן נודע כי -לפני ברה.על פרישתו מתפקיד המנכ"ל, ומעבר לפעילות ב'מועצת הייעוץ' של הח
בבריטניה; גם ספק וורדים מוביל  Tescoהחברה הפסידה לקוח גדול ]אולי הגדול ביותר שלה[ רשת המרכולים 'טסקו' 

נפרד מהחברה. כל אלה יצרו תחושה כי משהו עובר על  Rosalinkמאפריקה, משק 'רוזהלינק' 
 הארגון הזה.

Dutch Flower Group מסחרית לחברות -משת 'מטריה' תפעוליתהיא חברה משפחתית, המש
עובדים, והמכירות המצטברות שלהן   4,500-מדינות, מעסיקות יחד כ  100-מתמחות, הפועלות בכ

 מיליארד €. 1.65יסתכמו לכדי  2019-ב

לאחרונה למגזין הענפי ההולנדי הוא מסביר שהחברה   ]בתמונה[  בריאיון שהעניק המנכ"ל ואן זייוורדן
העדיפה להפסיד לקוח גדול, ולא להתפשר על מחיר הוגן לפרחים שהיא מוכרת לו; וזאת למען 
שמירה על האינטרסים של המגדלים. הוא מאמין שהחברה צריכה להמשיך ולהתחרות בעזרת 

קבלים, ולא דרך הורדת סנט נוסף המוסף שהיא מעניקה ללקוחותיה בשרות שהם מ-האיכות והערך
 ןבמחיר שהיא משלמת למגדל. את הפרידה מהמגדל האפריקני 'רוזהלינק' הוא מסביר בקיפאו
שאפיין את החברה האפריקנית, שלא השכילה לגדול בהתאם לצרכי השוק, מה שהביא להפסד 

 .DFGלקוחות עבור 

בתחרות; כצעד ראשון הוחלט לשנות   פי העומד בראשו, להתייעל בכדי לעמוד-חייב, על  DFGארגון  
את שיטת הרכש: מעתה ירכשו כל החברות בקבוצה את הפרחים שלהן במרוכז, דרך מח' הרכש 

וכשת כל אחת מהחברות את התוצרת בעצמה. שינוי ר; זאת בניגוד למצב הקיים, שבו DFGשל 
ה עם מספר קטן השיטה יגרור שינויים מפליגים בדרך ההתקשרות עם ספקים; החברה תהיה קשור

יותר של מגדלים, הסביר המנכ"ל ]ולא פירש יותר מדי; הוא גם לא התייחס להשפעת השינוי הזה 
 על יחסי החברה עם מכרזות רויאל פלורהולנד[

 Floribusiness 15/01/2020  Vakblad vd Bloemisterij + 07/01/2020 :ותהמקור

 'יום הצבעונים' ההולנדי עבר בהצלחה  

, בפעם התשיעית ברציפות, 'יום הצבעונים' ההולנדי ]ראו גם םבינואר, התקיים בכיכר הדאם באמסטרד 18בשבת, 
גוד לקידום הצבעונים'. מתנדבי הארגון מכסים המכירות השנתי שמארגן 'הא  [. זהו אירוע קידום 2019-4בידיעון מס' 
 15,000-צבעונים, ואחרי טקס הפתיחה מאפשרים לקהל הרחב לקטוף באופן חופשי צבעונים. כ  200,000-את הכיכר ב

מבקרים נצלו את ההזדמנות, והצטיידו בזרי צבעונים לקישוט 
אזרחים, הנחשפים  עוד אלפי פוגשיםביתם. בדרכם הביתה הם 

גם הם לפרחים הטריים. האירוע זוכה לכיסוי נרחב מאוד 
בתקשורת הארצית והאירופאית, ומקדם יפה את מכירות 

 הצבעונים.

הארגון לקידום מכירות מספק את הפרחים, וכל ההכנות וניקוי 
השטח מתבצעים ע"י מתנדבים, ובעזרת חברות הובלה המספקות 

רונות נערכים אירועים דומים גם שרות בהתנדבות. בשנים האח
כי בהיקפים קטנים יותר. הארגון -בבלגיה, בגרמניה, ובארה"ב; אם

 ההולנדי מלווה אירועים אלה בהספקת ידע וייעוץ מקצועי.

או בגרסה יותר  ,בסרטון הקצר הזהאפשר להתרשם מהאירוע 
 . בסרטון זהמפורטת 

 Vakblad vd Bloemisterij 19/01/2020 : המקור

  

 מבזקי חדשות מן העולם -  פורחותשמועות  

https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1952.html#orange1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1952.html#orange1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1952.html#orange1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1904.html#orange2
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1904.html#orange2
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1904.html#orange2
https://youtu.be/4gwT4wzx8NE
https://youtu.be/L5rZZvkRM0I
https://en.vietnamplus.vn/expensive-imported-flowers-a-hot-item-for-tet/167437.vnp
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 מתרחב ייצור הנוריות והכלניות באקוודור  

אמריקה, -, של גיוון גידול הפרחים בקניה ובדרום 2019-4בידיעון  בהמשך למגמה הכללית, עליה דיווחנו כאן לראשונה  
עצמה, -הגידול, נראה שהמגמה מתרחבת לאחרונה גם כמטרה בפני-מעורבים במשקי-אגדיםכחלק מהיוזמות להכין 

 דווקא בהקשר ליצירת אגדים.-לא

האקוודורית מדווחת לאחרונה על גידול  Rosadexלמשל: חב' רוזהדקס 
פרחי נורית וכלנית; בחלקו בשטח וורדים שהתפנה, ובחלקו בחממות חדשות 

בתפרחת )ספריי(, -החלו גם בגידול וורדים בזמן הם-שנבנו למטרה זו. בו
שלא היו במבחר המוצרים שלהם. לאחר ניסיונות שבצעו בארבע השנים 

ד' של   10-דונם של כלנית ונורית, ועוד כ  30-האחרונות, הם שותלים השנה כ
הדונמים בהם גידלו עד עתה וורדים גדולים  290תפרחת; זאת מתוך -וורדי

 בלבד.

פרחי נורית וכלנית באקוודור אינו פשוט; בין השאר  לטענת המגדל, גידול
בגלל סכנה מוגברת לנגיעות בבקטריה. ביחד עם מטפח זנים איטלקי הם 
למדו את הבעיות והכניסו התאמות בגידול. הם מכוונים את הפריחה לעונות 
שבהם האיטלקים אינם מסוגלים לייצא פרחים אלה, "כי בעונה של האיטלקים 

להתחרות בהם"; זאת בעיקר משום שהאיטלקים מגדלים בשטח פתוח, ובאקוודור יש צורך לגדל איננו מסוגלים 
 .]כנראה בגלל הגשמים[ בחממות

 המגדל האקוודורי מצהיר כי ימשיך לחפש גידולים נוספים כדי לגוון את מבחר הפרחים, ולא להישען על וורדים בלבד.

גידולים שאינם וורדים בקניה, בקולומביה, ובאקוודור; אולם ]הערת העורך: לא מצאנו נתונים על היקף המעבר ל
מידיעות המתפרסמות לפרקים אפשר להתרשם כי אכן זו מגמה ההולכת ומתרחבת, והיא עלולה לשנות את 'מפת 

 התחרות' בשוק הבינלאומי של פרחים[
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 הצלחה בניסוי התקנת לוחות סולאריים על גג חממה 

לא נשמע הגיוני, אך בקנדה הצליחו להתקין פאנלים סולאריים על גג חממה, ולהפיק אנרגיה מבלי לפגוע באיכות זה 
 הגידול. 

תבלין שלה, התקינה ע"ג שני -חב' לינקולן הקנדית, הידועה בתוצרת עציצי צמחי
שמש מיוחדים, אשר הפיקו אנרגיה -ד' שלה קולטי 60דונמים מהחממה בת 

חשמלית, מבלי לפגוע באופן משמעותי באיכות הצמחים הגדלים בחממה. מדובר 
את החלק האדום בפיתוח מיוחד: הפאנל הוא שקוף למחצה, ובנוי באופן שמפריד  

השמש, אותו הוא מפנה לצמחים, בעוד המקטעים האחרים של האור -שבאור
 אלקטריים ומייצרים חשמל. -מופנים לתאים הפוטו

מדי פרטים אודות הטכנולוגיה, ואף מציינת כי הצד -הידיעה איננה מנדבת יותר
 הכלכלי של השיטה טרם הוכח. היזמים מאמינים כי בייצור סדרתי של המערכת
 'הם יצליחו להוזיל אותה לרמה של כדאיות. הניסוי נערך תוך שת"פ בין חב
הגידול ויצרן הפאנלים, עם ליווי מדעי. טרם נערך ניסוי בצמחים אחרים, גדולים 

 תבלין בעציץ.-יותר מצמחי

דרך -הדרושות, נראה שישנה כאן פריצת ת]הערת העורך: עם כל ההסתייגויו
המתעניינים יכולים לקרוא את הכתבה המלאה חשובה, שכדאי לעקוב אחריה. 
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