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 גברי בהנהלה הבכירה של רויאל פלורהולנד -חילופי 

באפריל את פדור הופנארס  1-יחליף ב Ruud Knorrמנהל מסחרי ראשי חדש מתמנה ברויאל פלורהולנד. רוד קנור 
Fedor Hoevenaars [ 2019-37מס'  בידיעון]ראו כתבה  2019, שמילא את התפקיד באופן זמני מאז אוקטובר 

פלורהולנד לאחר שמילא רויאל , חוזר ל52[ בן השמאלית קנור ]בתמונה
כן מילא תפקידי ניהול -. לפניDutch Flower Groupתפקיד בכיר בקבוצת  

-2011מאס בשנים -פלורהולנד, האחרון היה ניהול מכרזת רייןרויאל ב
2016. 

[ הימנית ]בתמונה Yme Pasmaמנהל התפעול הראשי, איימה פאסמה 
פלורהולנד. הוא יסיים את עבודתו רויאל  הודיע על רצונו לעזוב את תפקידו ב

במאי. הוא עוזב לאחר שהשלים, לדבריו,  את 'המהפכה  1-בארגון ב
התפעולית' בארגון, שהתמקדה בקיצור ובדיוק זמני סיום הפעילויות 

38-בידיעון מס' מסירת התוצרת לקונים ]ראו כתבה השונות, כמו מועד 
 [. עכשיו מחפשים מנהל שימלא את מקומו.2019

 02/03/2020 הודעה לעיתונות המקור:

 בינתיים הפעילות כרגיל בצד מגפת הווירוס 

כתיבת שורות אלה, מגפת וירוס הקורונה לא השפיעה באופן ישיר מועד נכון ל 
על סדרי העבודה של מכרזות רויאל פלורהולנד. הארגון מקפיד על אמצעי 

פי הנחיות המוסדות הלאומיים והבינלאומיים, אך ממשיך את -ההיגיינה על
זאת, נערכים לכך ששיעור ה'קנייה מרחוק' יגדל באופן -הפעילות כרגיל. עם

של קניינים להגיע לאולמות השעונים כדי שלא  תעותי, בעקבות ההימנעומשמ
. ההנהלה פנתה ללקוחות בבקשה ליידע סלהיחשף לאנשים הנושאים את הווירו

 אותה מיד על כל עובד שלהם שנמצא נושא את הנגיף.

אך בשבוע  ;כראוי את השפעת המגיפה על הביקוש בשוק עוד טרם ניתן להעריך
עם התפשטות  מזה של השבוע המקביל אשתקד. (-8%) אמנם נמוך קטיף-שלפרחי המכירות שעבר היה מחזור

 המחלה בהולנד ניתן להעריך שתהינה לה השלכות בזמן הקרוב.

. זאת www.tradefairnaaldwijk.com -גם היריד המסחרי בנאלדוויק יתקיים במועדו, בימים רביעי וחמישי השבוע 
עד בתיאום עם הרשויות השונות בהולנד, ותוך נקיטת צעדי זהירות למניעת הידבקות. כך לפי ההודעות שפורסמו 

 ]כמובן שהכול יכול להשתנות בכל רגע..[ לכתיבת שורות אלה

 RFH Nieuws 28/02/2020המקור: 

 בקרוב יופעל פיילוט מכירה ב'שעון ארצי' 

התוכנית לקיים במכרזות 'שעון ארצי', שבו מתקיימת מכירה בשעוני 
זמנית, מתקדמת עתה לביצוע ניסיון מעשי. -שלוש המכרזות הגדולות בו

פרחי אנטוריום יימכרו ב'שעון ארצי', בשלב זה באלסמיר ובנאלדוויק. 
המועד המדויק ומשך הניסוי טרם נקבעו; הכוונה היא להתחיל עוד לפני 

 מרץ.  סוף חודש

פי התוכנית יוכלו לקוחות להשתתף במכרזים ללא קשר למקום -על
המצאם, דרך 'קניה מרחוק', והמכרזות ידאגו לספק את התוצרת במכרזה 

 [2019-31עון מס' בידי בה יבחר הקונה שזכה בתוצרת. ]ראו גם

בשתי  6ההכנות לניסוי החלו כבר בסוף ינואר, ע"י פינוי השעונים מס' 
[.  פרטים  4בידיעון מס' המכרזות למכירת אנטוריום בלבד ]ראו כתבה 

 דפלורהולנרויאל  בדף המיוחד באתרעל הניסוי ]באנגלית[ ועל מטרותיו אפשר למצוא  

 BPNieuws 06/03/2020המקור: 

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1937.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1937.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1938.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1938.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1938.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1938.html#green3
https://www.tradefairnaaldwijk.com/en/visit/
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1931.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2019/yedion-1931.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2004.html
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2004.html
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2004.html
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 מחירים טובים לפרחי קטיף בפברואר 

+ מאלה 2.3%בחודש פברואר היו מחירי הפרחים במכרזות רויאל פלורהולנד גבוהים בשיעור 
ההספקה הייתה דומה, +[, בעוד 1%של החודש המקביל אשתקד ]בשעונים בלבד היה ההפרש 

-. אפשר לומר שהשפעת מגפת הקורונה טרם הורגשה בשוק ההולנדייותר, בהיקפה-או-פחות
 אירופאי.

+(, גרברה 27%+(, אסטר )34%+(, וכן אדמונית )11%בלטו בעליית מחירים הוורדים )
, +(22%+(, סקאביוזה )8.4%+(,  ליזיאנטוס )22%+(, ליאטריס )38%+(, לאוקדנדרון )16%)

 +(, ועוד.53%+(, קאלה )29%פיטוספורום )

(, מגינית -30%אך היו גם פרחים שמחירם היה נמוך בהרבה מאשתקד, ביניהם: דלפיניום )
 (, ועוד.-27%(, סולידגו )-31%החלב )-(, נץ-20%(, נרקיס )-15%(, נורית )-29%)

 Vakblad vd Bloemisterij/ RFH Markt & Informatie 02/03/2020המקור: 

 

 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

 

 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 
 

אלה היו נמוכים ממחירי הפרחים בשעונים  9בשבוע מס' 
סנט לגבעול,  27.3 הקודם. הממוצע עמד עלשל השבוע 

. זאת 8מהמחיר הממוצע של השבוע מס' פחות  -6.5%
זו של + מ20%-גבוהה ב בעוד הכמות הכללית הייתה

 השבוע שעבר. 

 הממוצע המחיר בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה
מזו של + 4%-גבוהה בהכמות הייתה , ו-7%-נמוך ב
 .  אשתקד
 9זה שהיה בשבוע מס' + מ5.5%-בהיה גבוה המחיר 
 .2018בשנת 

 

 אלה מחירי הפרחים בשעונים צנחו מול 10בשבוע מס' 
סנט  23של השבוע הקודם. הממוצע עמד על כמעט 

מהמחיר הממוצע של השבוע מס' פחות  -16.5%לגבעול, 
מזו   -10.3%-. זאת בעוד הכמות הכללית הייתה נמוכה ב9

 של השבוע שעבר. 

 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע  
+ מזו של 7%-, והכמות הייתה גבוהה ב-16%-נמוך ב
 .  ]ראו בטבלה כאן משמאל[אשתקד 

 

בשנת   10מזה שהיה בשבוע מס'    -9%-המחיר היה נמוך ב
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2018

 

+( לזה של אשתקד 0.1%רהולנד מראשית השנה הוא עכשיו דומה )פלורויאל מחזור המכירות הכללי המצטבר של 
 .2018+ מזה של 0.2%-( והוא גבוה ב-1.1%)פרחי קטיף בלבד = 

 RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 ל הוא אנונימי עבורנו" ד  המג    -  בשעון "

מצהיר   Jumboוישנם גם כאלה: קניין הפרחים של רשת המרכולים ההולנדית 'יומבו'  
שהוא רוכש פרחים עבור הרשת רק בעסקאות ישירות עם מגדלים. "המגדל בשעון 

מדי אנונימי עבורנו". ומוסיף: "אני עובד רק עם מגדלים שמבינים אותנו, -הוא יותר
 לייצור ידידותי לסביבה". GlobalGapמגלים גמישות, ומצוידים בתווית 

"המחיר אינו הגורם הקובע עבורי; הוא רק חלק ממערך השיקולים. אינני נוהג לבקש 
הצעות משישה מגדלים שונים. אני גם רוצה שלמגדל יהיה כדאי לעבוד אתנו, ושיוכל 

 הספקה יעילה".-להרשות לעצמו להיות יצירתי וחדשני, ולבנות יחד אתנו שרשרת

 ונה: פינת הפרחים בסניף של 'יומבו'[]בתמ

 Vakblad vd Bloemisterij 27/02/2020 : המקור

 צופר מושב "אנחנו נחזור" אומרים המגדלים מ

רי שני מגדלים ממושב צופר בערבה, או   על ידיעות של ענף הפרחים ההולנדי-לאחרונה באתר סופרבכתבה מפרגנת 
 ירדן. לממלכתדואק ואלון גיבורי, שנאלצים לפנות את שטחי הגידול שלהם, המוחזרים 

-לגדל בתנאי מדבר פרחי שלמדום כמי יהכתבה מתארת את השני
שעווה ואסקלפיאס, בהצלחה רבה. הם מסבירים כיצד למדו להתאים 
את תנאי הגידול לחום והיובש של האזור, והצליחו להפיק מהשטח 

 כות גבוהה.תוצרת באי

דונמים, כאמור  50פני -הקימו השניים את משק 'שיין' על 2017-ב
במובלעת החקלאית הישראלית בשטח ירדן. עכשיו הם נאלצים לפנות 

 באפריל. 30את השטח, ולא יוכלו לספק תוצרת אחרי 

ד'  60אבל הם מסבירים שהם עומדים לחדש את הייצור בחלקה בת 
נמסר, ומבטיחים לחזור ולהופיע שקבלו מהמדינה כתחליף לשטח ש

 .2022עם תוצרתם במכרזות בהולנד לקראת שנת 

מערכת הידיעון מאחלת לחברים בצופר להשתקם ולהופיע בכוחות 
 מחודשים, עם תוצרת אפילו טובה יותר. 

 FloralDaily 25/02/2020המקור : 

 עדיין קשה  ם חודשו משלוחי הפרחים מקניה לסין; בווייטנא

לסין, וכך חודשו   ישבועיים של הפסקה, חודשו הטיסות בין ניירובאחרי  
 גם משלוחי הפרחים מקניה. 

הידיעה, ממקור סיני, לא ציינה דבר על הביקוש לפרחים אלה בסין. 
אפשר רק להניח שהם נשלחו בעקבות חידוש הזמנות; אולי סימן 

 ליציאה מן המשבר של מגפת וירוס הקורונה )?(

נמסר לאחרונה כי עסקי הפרחים בתקופה האחרונה  םמווייטנא
הצטמקו בהיקפם למחצית המקובל בשנים האחרונות. התקופה שבין 
יום וולנטין ליום האישה הבינלאומי רצופה גם חגים מקומיים, ובד"כ 

גם המחירים  אך לא בשנה זו. היא מהווה את שיא המכירות השנתי.
 ל, כמובן, בגלל מגפת הקורונה.לעומת אשתקד. הכ -50%-נפלו ב

 FloralDaily 28/02 + 04/03/2020 : המקורות

  

 מבזקי חדשות מן העולם -  שמועות פורחות
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 פרחי התערוכה המבוטלת חולקו לקשישים  

שנועדה להתקיים   Myplant & Gardenתערוכת הפרחים הבינלאומית במילאנו    מועד קיום  עם דחיית
בשבוע שעבר, בגלל התפשטות הווירוס בצפון איטליה, היו כבר רוב הפרחים ההולנדים בדרכם לאתר 

אבות -בתי  12-היריד. ביוזמת שגרירות הולנד ברומא, והגופים המארגנים באיטליה, חולקו הפרחים ב
 באזור מילאנו, להנאת הקשישים המתגוררים בהם.

הציבור של ענף הפרחים באיטליה -בכך נמנעה השמדת הפרחים ]ונרשמו נקודות זכות ביחסי
 ובהולנד...[ 

 .2020בספטמבר  21-23המועד החדש לקיום היריד נקבע לימים 

 Vakblad vd Bloemisterij 28/02/2020 : המקור

 

 

 

 

 
 

 מצליחים בתורכיה מאכל  - פרחי

אכילים בחממה  םמשק באזור אנטליה, תורכיה, מגדל פרחי
דונמים, ורואה ברכה בעמלו. המגדל ארוסט טארים   6של 

Erust Tarim הצליח מספר שלקראת יום וולנטין הוא לא 
הדביק את הביקוש לתוצרתו. הוא מוכר את רוב התוצרת ל

לרוסיה ולארצות ערב. יוקרה בתורכיה, וגם מייצא -למלונות
-'חבילות', והשנה יגדילו ל 120,000-אשתקד הם מכרו כ

150,000. 

משמש יפני   –בין הפרחים שהוא מייצר, המצליחים ביותר הם  
Plum blossom ציפורן ננסית, סיגל ,violaהחשמל / -, ופרח

 אקמליה.

פרטים ותמונות של פרחי מאכל בתורכיה אפשר למצוא באתר 
www.aa.com.tr  

FloralDaily 03/03/12/2017 :המקור 

 

 

 מבזקי מוצרים ומחקרים –מוצרי פריחה 

https://www.aa.com.tr/en/pg/photo-gallery/various-edible-flowers/0

