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 המערכות עובדות עם המגבלות הנובעות מן המגפה 

פלורהולנד בפרט, הוטלו מגבלות רויאל כמו בכל העולם, גם בהולנד, וב
על התפעול השוטף של כל המערכות, במטרה למנוע ככל האפשר 
הדבקה בנגיף הקורונה. המכרזות נערכות ופועלות בהתאם להנחיות. 
למגדל בישראל ישנה, מטבע הדברים, רק נגיעה עקיפה לסדרי העבודה 

 מדובר.המיוחדים, אך כדאי לדעת במה 

מ' ]לפי הצו באירופה[ מאיש לרעהו  1.5הכלל של שמירת מרחק של 
מכתיב הגדלה משמעותית של השטח המוקדש לפעילות פיזור התוצרת 
אל הקונים. נקבעו מגבלות על מסלולי התנועה בשטחי המכרזות, כולל 
הגבלות של תנועה בכיוון אחד בקטעים מסוימים. זמני הפעילות הוחזרו 

, ואוחדו בין המכרזות. בכדי למנוע 'ימי שיא' הוחלט לקיים לסדר הרגיל
( 05:00-( ולהפעיל התחלה מוקדמת ) מ27/04מכירות בחג 'יום המלך' )

עובדי המכרזות, עובדי החברות המסחריות, והמבקרים במכרזות [   21בידיעון מס'    ]ראו פירוט  02/06  -ו  25/05בימים  
 .   לתקנות הממשלתיותמרחק והיגיינה אישית, בהתאם -הונחו לפעול בהתאם להנחיות שמירת

 RFH News  20/05/2020 המקור:

  Floridayקניינים החלו לבצע הזמנות דרך מערכת 

מגדלים במסלול הדיגיטלי דרך   8קניינים המשתתפים בניסוי/פיילוט לבצע בפועל הזמנות מול    6מראשית החודש החלו  
דיגיטלי' של רויאל פלורהולנד. מסבירים מנהלי הפרויקט, מרטין  100%; זאת במסגרת הפרויקט 'Floridayמערכת 

 ]מימין[:  Jefry van den Hoevenפן הּו]משמאל בתמונה[ וג'פרי ואן דר  Martin de Ruiterדה רויטר 

המערכת נבנתה לאחרונה, לאחר שהתקינה הפיננסית של האיחוד 
האירופי מחייבת את הארגון לאפשר מסחר דיגיטלי. המערך מספק 
יתרונות ברורים, הן למגדל והן לקונה. המגדל יוצר לעצמו 'קטלוג', 

כל ההיצע פעמית, ואז הוא מעלה למערכת את -שכרוך בעבודה חד
שלו בפלטפורמה אחת, ממנה יכולים הלקוחות לבצע הזמנות בכל 

 המסלולים.

הקניין מקבל גישה לכל ההיצע של המגדל, והוא יכול לבחור מתוכה, 
ללא הצורך להקליד את פרטי ההזמנה. לאחר שביצע הזמנה הוא 
יכול לעקוב אחריה בכל שלב, לדעת היכן התוצרת נמצאת, ומתי 

יגיע אליו. קניין יכול להצטרף ל'רשימת עוקבים' אחרי בדיוק המשלוח  
 המגדל, ואז הוא מקבל באופן מידי את הצעות המחיר של המגדל, ונוצר קשר מתמשך בין הצדדים.

המערכת חוסכת אפוא זמן וטרחה לכל המשתמשים בה, ומקטינה מאוד את הסיכוי לשגיאות הנובעות מהקשות חוזרות 
 ונשנות של נתונים. 

. API connection, מה שנקרא Floridayראשון צריכה להתבצע התאמה בין התוכנה של הלקוח לתוכנת בשלב 
המערכת ממשיכה להתעדכן ולהשתכלל, ועם הזמן תתוספנה לה אפשרויות נוספות. את הפרטים על המערכת החדשה 

 ; שם ישנם גם קישורים להפניית שאלות לצוות. כדאי לעקוב.בדף ההסבר המיוחדאפשר למצוא ולקרוא ]באנגלית[ 

 פלורהולנד.תהיה הפלטפורמה הדיגיטלית הדרך היחידה לביצוע עסקאות ברויאל  2021מראשית שנת 

 FloralDaily 20/05/2020 06+19/05/2020 RFH News + :ותהמקור

  

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2021.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2021.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2021.html#green2
https://www.royalfloraholland.com/en/news-2020/week-20/only-together-will-we-get-corona-under-control?_cldee=bmlldXdzcmVkYWN0aWVAcm95YWxmbG9yYWhvbGxhbmQuY29t&recipientid=contact-37d525a732d0e7118142e0071b651f51-e3cf9a040be2442a90ab5e56cc0e8d23&esid=798c7bc9-9496-ea11-a811-000d3abac6d0
https://www.royalfloraholland.com/en/news-2020/week-21/together-for-good-service-in-a-safe-marketplace?utm_source=RFHnewsletterEN&utm_medium=email&utm_campaign=week21&utm_content=article&_cldee=Y2h1bWlfeUBuZXR2aXNpb24ubmV0Lmls&recipientid=contact-e28e0419f6dce811a986000d3ab31f97-ba769aec9bfc41e6930af4f7f07c5628&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Corporate%20Nieuwsbrief&esid=20adef73-9e9a-ea11-a812-000d3abac6d0
https://www.royalfloraholland.com/en/news-2020/week-19/100-digital-its-a-big-change-for-growers-and-buyers-but-it-does-offer-advantages
https://www.royalfloraholland.com/en/news-2020/week-21/buyers-place-first-digital-orders-using-floriday
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 באירופה תחזית מזג האוויר לערים 

 

  

    בשוקי הפרחים באירופה 



 
 (2020) 22ידיעון 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 
 

היו דומים לאלה מחירי הפרחים בשעונים  20בשבוע מס' 
סנט לגבעול,  31השבוע הקודם. הממוצע עמד על  של

. זאת 19פחות מהמחיר הממוצע של השבוע מס'  -0.8%
 -12.5%-בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה נמוכה ב

 מזו של השבוע שעבר. 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
 מזו של אשתקד.   -11%-, והכמות קטנה ב-16%-נמוך ב

 20+ מזה שהיה בשבוע מס' 1.8%-גבוה ב המחיר היה
 .2018בשנת 

 

היו נמוכים מאלה מחירי הפרחים בשעונים    21בשבוע מס'  
סנט לגבעול,   27-השבוע הקודם. הממוצע עמד על כשל 
. זאת 20פחות מהמחיר הממוצע של השבוע מס'  -14%

 -9%בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה נמוכה בכמעט 
 מזו של השבוע שעבר. 

 

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע 
מזו של אשתקד  -23%-, והכמות קטנה ב-14%-נמוך ב

 .  ה כאן משמאל[]ראו בטבל
 

 21מזה שהיה בשבוע מס'  -4%-המחיר היה נמוך בכ
 ]ראו באיור למעלה מימין[. 2018בשנת 

 

מזה של אשתקד  -16.4%-פלורהולנד מראשית השנה הוא עכשיו נמוך ברויאל מחזור המכירות הכללי המצטבר של 
 .2018מזה של  -14.3%-( והוא נמוך ב-19.5%)פרחי קטיף בלבד = 

 RFH Markt & Informatieהמקור: 
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 2020ימי פרחים בשנת 

 
 

   BBHפרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד.               המקור: -= 'חג     = קונים פחות פרחים מהרגיל  :  מקרא
 נא להקיש כאן - 2015ללוח השנתי 

  

http://www.yedion.com/marketing/holidays-2015.html
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 הסיוע למגדלים ההולנדים יורחב; עדיין לא בישראל 

ממשלת הולנד הודיעה בשבוע שעבר כי חבילת הסיוע לעסקים עצמאיים בכלל, ולמגדלי הפרחים בפרט, תוארך 
זאת -בשלושה חודשים נוספים, וכי יוכנסו בה תיקונים, להתאמת התוכנית לעסקים הבנויים על הכנסה עונתית. כל

רצון מהחלטות -. ארגון החקלאים ההולנדי הביע שביעות20בידיעון מס' כהמשך לתוכנית הסיוע עליה דיווחנו כאן 
 קרוב. זמן הארוך, בהנחה שהשווקים לא יתאוששו לגמרי ב-הממשלה, ודרש שיתקיים דיון להיערכות לטווח

בשבוע שעבר גם נודע כי תקציב הענק של ממשלת 
ה מיליון €, מגוב   600ד לסיוע לעסקים, בסך הולנ

למעשה ע"י האיחוד האירופי; זאת למרות הודעת שר 
שהאיחוד לא החקלאות האירופי ]ראו בדיווח הנ"ל[ 

יקציב סכום לפיצוי מיוחד למגדלי פרחים וירקות 
 ..; כנראה עניין של סמנטיקה וביורוקרטיה.בהולנד

 2.1לאחרונה סכום של גם ממשלת ארה"ב הקציבה 
מיליארד $ לפיצוי למגדלים של שורת גידולים 

בימי  -5%חקלאיים שסבלו מנפילת מחיר של לפחות 
 משבר הקורונה.

מידיעות שמתפרסמות לאחרונה ניתן להבין כי ממשלות קניה, אתיופיה, הודו, קולומביה, ואקוודור מכינות תוכניות סיוע 
 טים. למגדלי הפרחים, אך טרם נודעו פר

 לפניות ארגוני המגדלים. מצד הממשלה ואילו בישראל לא נודע עד כה על היענות כלשהי 

 FloralDaily 21/05/2020  + Vakblad vd Bloemisterij 20/05/2020 : המקורות

  עצירת גשמים מדאיגה בהולנד

מ"מ אחרי  113-כמויות הגשם שירדו בעונה הנוכחית בהולנד מפגרות כבר ב
מ"מ, ואז יעבור 'מדד  135שנתי. צופים שהפיגור יגיע ביוני לכדי -הממוצע הרב

. בינתיים ההשפעה של המחסור בגשם 1976השיא -הבצורת' את זה של שנת
עדיין אינה משמעותית, אך באזורים מסיומים נאלצו הרשויות להטיל כבר 

 מגבלות על שאיבת מים להשקיה.

סר במשקעים באביב, והחקלאים בהולנד זוהי השנה השלישית ברציפות של חו
מודאגים. המומחים מסבירים שמאוד חיוני לקבל גשם במהלך חודש יוני, אחרת 

 ייגרם נזק רציני בהמשך הקיץ.

 BPNieuws 22/05/2020 +  Greenity 19/05/2020 + V vd Bloemisterij 18/05/2020 : ותהמקור

  

 מבזקי חדשות מן העולם -  שמועות פורחות

https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2020.html#orange2
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2020.html#orange2
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2020.html#orange2
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 ת אותו  רב  בר 'חדש'; ינסו לת  -התגלה פרח

ביוטה, ארה"ב, הוא 'צייד  BYU - Brigham Young Universityמאוניברסיטת  Mikel Stevensיקל סטיוונס פרופ' מ  
רים, ולתעד אותם למען המדע. היו לו כ  צמחים' ידוע. הוא נוהג לשוטט בטבע, לתור אחרי צמחים מיוחדים, שאינם מּו

 כבר הצלחות רבות בתחום זה.

לאחרונה הוא נתקל, באזור נידח ומרוחק, בצמח 
עם סיכוי אחד "  :כהגדרתו ;מעניין, נדיר ביותר

להיתקל בו. זהו צמח מקבוצת מיליון" ל
יםה י  ית  נ  , אשר לא תועד מעולם. Penstemon  לֹוע 

 45-לצמח גבעולי פרחים מרשימים באורך של כ
ס"מ. הוא מאמין שהצמח הוא תוצאה של מוטציה 

 שהעניקה לו את הפריחה המרשימה. טבעית

החוקר לא מצא זרעים באזור שבו מצא את 
ותו אלרבות הצמח, ועתה הוא עומד בפני אתגר 

מייחורים; מה שבד"כ לא מצליח עם צמחים 
יםמקבוצת ה י  ית  נ  , לדבריו. הוא מנסה לרשום לֹוע 

-צמחכיוצרים על הצמח, ולהשקיע בריבויו  -זכויות
תרבות. אך לפני שיוכל לעשות כך עליו לבצע בצמח שינוי גנטי כלשהו, שכן לא ניתן לרשום זכויות יוצרים על צמח בר 

 נוי חדש? ימים יגידו... -נולד כאן צמח םמהטבע. הא  

   באתר האינטרנט של אוניברסיטת בריגהם יונגאת הסיפור המלא אפשר לקרוא 

FloralDaily 12/05/2020 :המקור 

 

 ומחקריםמבזקי מוצרים  –מוצרי פריחה 

https://news.byu.edu/intellect/byu-professor-discovers-new-wildflower-working-to-make-it-widely-available

