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 ירוקה'   חדשנותמוזמנים להשתתף בתחרות '

פלורהולנד באלסמיר, מדי שנה בשבוע הראשון  רויאל  היריד המסחרי של  במסגרת  
תשומת האחרונות  בשנים  תופס  נובמבר,  עבור  - של  המרכזי  הפרס  מרובה  לב 

. זוהי תחרות בין בעלי הדוכנים ביריד, על  Greenovation Awardירוקה'  -חדשנות'
האפקטיבית ביותר לקידום הגישה הידידותית לסביבה. הפרס הפך ליוקרתי      התצוגה
 ביותר.   

על המתחרים  הדוכנים  את  מדרגים  הרחב  והקהל  המקצועיים  השופטים  פי  -צוות 
קריטריונים של תרומה לסביבה, השפעה חברתית, ייצוב תודעתי של המוצר כתורם  

נבחרים זוכים לחשיפה מיוחדת  לסביבה, הסיפור שאחרי המוצר, מקוריות, וכיו"ב. ה
 בזמן היריד ואחריו, וכאמור לתדמית יוקרתית במיוחד. 

כל הפרטים על התחרות, והקישור להרשמה נמצאים בראיון עם מנהלת הפרויקט,  
בדף המיוחד   ראו  ]בתמונה[ Wilma Kofoedוילמה קופוד  

award-www.royalfloraholland.com/greenovation   

 .  27ידיעון מס' בעדכונים אודות היריד המסחרי של רויאל פלורהולנד באלסמיר ראו 

 RFH News 01/07/2020המקור:  

 בטיחותית' במערכת המידע   - רצהתוקנה 'פ  

רצה'  אשר 'סתם פ  תיקון   ;הנהלת רויאל פלורהולנד הודיעה ביום חמישי האחרון כי התבצע תיקון במערכת המידע שלה
 .  FloraMondoשהתגלתה במערכת 

טור במגזין  -דל בעל, מג  Kees van Egmondאת הליקוי חשף קייס ואן אגמונד  
'בלומיסטריי',  אשר תיאר כיצד הצליח לחדור לבסיס הנתונים, ולקבל מידע מלא  

 על מחירי 'מכירה מוקדמת בשעון' של מגדל מסוים. 

רויאל פלורהולנד מבהירה כי בטיחות המידע עומדת בראש סדר העדיפויות של  
בנקודתהארגו  שנתקל  מי  כל  ומעודדת  הליקוי,  חשיפת  על  לקייס  מודה  היא  -ן. 

ללא מידי את אנשי הארגון, בכדי שיוכלו לפעול  -חולשה במערכת לעדכן באופן 
רצה. במערכת פועל אדם שתפקידו הבלעדי הוא הגנה  דיחוי בתיקון התקלה או הפ  

 על בטיחות הנתונים.   

HortiPoint 16/07/2020 

 להיבחר כחבר ב'מועצת החברים'    מומלץ לנסות

במטרה לעודד חברים להציג מועמדות להיבחר כחבר ב'מועצת החברים', התפרסם לאחרונה  
]בתמונה[, המכהנת כחברה במועצה    Eva van Ettenראיון עם חברת המועצה, אווה ואן אטן  

 .  . בשיחה היא מבהירה מה תרמה לה החברות במועצה והפעילות במסגרתה2019מתחילת  

ד' של צמחי סוקולנט. הם מוכרים את רוב   18-, מנהלת משק משפחתי בגודל כ34אווה, בת 
ת להשפיע על מה שקורה  ל תוצרתם בשעונים. היא מעידה על עצמה שהיא אכן מרגישה יכו

בפלורהולנד, וכי היא לומדת המון מתוך הפעילות המשותפת עם חבריה המגדלים החברים  
ההחלטות   בכל  המועצה  חברי  את  משתפת  הקואופרטיב  הנהלת  לדבריה,  במועצה. 

 החשובות, והיא חשה שלמועצה אכן יש השפעה ממשית על התנהלות הארגון.  

לות במועצה היא מעשירה לחבר ולמשק שלו, ומומלצת בחום.  , פעי תבסיכום, טוענת המרואיינ
 .  מקישור זהלכתבה המלאה ]באנגלית[ יש לגלוש 

 .23בידיעון מס' על המועצה ועל תהליך ההרשמה למועמדות ראו  

 RFH News 13/07/2020המקור:  

  

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://www.royalfloraholland.com/en/news-2020/week-27/in-conversation-with-wilma-kofoed-about-the-greenovation-award
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2027.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2027.html#green2
https://www.royalfloraholland.com/en/news-2020/week-29/the-company-needs-a-stronger-cooperative-culture
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2023.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2023.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2023.html#green2
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 במכירות במחצית הראשונה של השנה  - 10%ירידה של 

מהיקפן בתקופה המקבילה אשתקד. הן    -10%-רויאל פלורהולנד נמוכות במתחילת השנה ועד סוף יוני היו מכירות  
 מיליון €.  2.3הסתכמו לכדי 

בכמויות,    -12%. תוצאה של פיגור של  -14%-מכירות פרחי הקטיף ירדו ב
הקורונה, בשבועות      לעומת אשתקד. בשיא משבר  -4%-ושל מחיר נמוך ב

  -20%  - נוצר מזה  ;  -24%, הסתכמה הירידה במכירות לכדי  12-25מס'  
משהיה בשבועות הללו    -5%-פחות פרחים שנמכרו במחיר ממוצע נמוך ב

הספקה נמוכה מקניה ומישראל,  מ. רוב הנסיגה במכירות נבעה  2019-ב
 בעיקר בזמן ההגבלות על כמות ההספקה בזמן המגפה. 

לעומת אשתקד.    -7%-הבית במחצית השנה היו נמוכות ב-מכירות צמחי
 דווקא עלייה במכירות.  הגן הייתה -בצמחי

ל חמורה  בעיה  גם  כמובן  יוצרת  במכירות  פלורהולנד,  רויאל  הירידה 
 שהכנסותיה ירדו בהתאם.  

 FloralDaily 17/07/20המקור: 

 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 

והמחיר,  מופיעים  משמאל  בטבלה הכמות    שיעוריו  ערכי 
.  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 
 

היו גבוהים מאלה  מחירי הפרחים בשעונים    28בשבוע מס'  
על  של   עמד  הממוצע  הקודם.  לגבעול,    34השבוע  סנט 

. זאת  27+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס'  5.2%
מזו    -3.6%- ה בבעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה קטנ

 של השבוע שעבר.  

הממוצע   המחיר  היה  אשתקד  המקביל  לשבוע  בהשוואה 
 מזו של אשתקד.    -9%- +והכמות נמוכה ב47%- גבוה ב

ב גבוה  היה  מס'  68%- המחיר  בשבוע  שהיה  מזה   +28  
 . 2018בשנת 

 

מאלה   נמוכיםהיו מחירי הפרחים בשעונים  29בשבוע מס' 
על  של   עמד  הממוצע  הקודם.  לגבעול,    32השבוע  סנט 

. זאת בעוד  28מהמחיר הממוצע של השבוע מס'    -6.8%
מזו של    -1.4%-נמוכה בהכמות הכללית שנמכרה הייתה  

 השבוע שעבר.  

 

הממוצע   המחיר  היה  אשתקד  המקביל  לשבוע  בהשוואה 
ב הייתה  )!(  48%-גבוה  ב  והכמות  של    -11%- נמוכה  מזו 
 .   ה כאן משמאל[]ראו בטבלאשתקד 

 

היה   בהמחיר  מס'  מ  + 73%- גבוה  בשבוע  שהיה    29זה 
 ]ראו באיור למעלה מימין[.  2018בשנת 

 

של   המצטבר  הכללי  המכירות  פלורהולנד  רויאל  מחזור 
מזה של אשתקד    -6.8%-מראשית השנה הוא עכשיו נמוך ב

  = והוא נמוך ב-11.6%)פרחי קטיף בלבד  מזה    -5.0%-( 
 . 2018של 

  RFH Markt & Informatieהמקור:  
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 המצב קשה, אך רוב המגדלים מאמינים שיתגברו 

העולם ברחבי  פרחים  וסוחרי  מגדלי  שלו,  המנויים  בין  הולנדי  אתר  שערך  כי    , סקר  החברות    81%העלה  מבעלי 
  90%מאוד. פחות מפתיע הוא הנתון כי  -שהשתתפו  מאמינים שהסיכוי שלהם לשרוד את המשבר הוא טוב, עד טוב

מאוד. בקרב המגדלים דיווחו  -השיבו שנפגעו קשה עד קשה  60%  –מהנסקרים השיבו כי נפגעו מן המגפה; מביניהם  
. באופן כללי היו התגובות מאפריקה ומדרום אמריקה  53%רק    – מסחריות  על פגיעה קשה, ואילו בקרב החברות ה  65%

ירידה   עליהם:  שהעיקו  בעיות  שתי  על  בעיקר  הצביעו  המשתתפים  רוב  מאירופה.  שהתקבלו  מאלה  יותר  שליליות 
   בביקושים, והפרעות בהובלה לשוק.

מצא, בסקר שערך, שענף הפרחים וצמחי    ABN-Amroגם הבנק ההולנדי  
א כבר בתהליך התאוששות ויציאה מן המשבר; אך הוא מעריך  הנוי נמצ

שהתהליך יהיה איטי, ויעבור עוד זמן רב עד שהעסקים ישובו לקדמותם  
)הדוח אינו מציין טווח זמנים משוער להשלמת התהליך( עם זאת, הדוח  

מיליון €    600הסיוע הממשלתית ההולנדית בסך  -מציין שרק רבע מקרן
 ה.  נוצל ע"י מגדלים עד כ

לכ   ניתן  אולי בסיפורים של מגדלי  הסבר חלקי, אשר לא  אותו, טמון  מת 
הם   לצרכנים.  ישירות  תוצרתם  את  למכור  החלו  אשר  הולנדים  פרחים 
מאוד   הרבה  שקנו  בשכנותם  צרכנים  של  החיובית  מהתגובה  הופתעו 
הרחוב   בפינת  או  החממה,  בפתח  שהוצבו  מדוכנים  ישירות  פרחים, 

 הסמוך... 

על השקעות חדשות בגידול פרחים יכולות לשמש אינדיקציה לאמון בעתיד הענף. כאלה הגיעו בשבוע שעבר  גם ידיעות  
 הן מווייטנאם, והן מפולין. 

במרץ, שהיה גם השנה חזק במכירות הפרחים, הענף    8-בפולין השוק מתאושש עכשיו במהירות. מאז 'יום האישה' ב
העוצר    .שבועות   4-פי צו, ועוצר מוחלט הוטל על המדינה ל-סגרו עלמהחנויות נ  80%נכנס לשיתוק כמעט מלא, כאשר  

אבל גם אז לא היה כמעט מסחר בפרחים. מאז השוק חוזר לעצמו באטיות ובהדרגה. אך    ;שוחרר לקראת חג הפסחא
  , הסיטונאים עדיין חוששים ונמנעים מלייבא פרחים מאפריקה. מי שמרוויח מכך הם המגדלים המקומיים. גם אירועים

- מתחילים לחזור שוב. הסוחרים מעריכים כי בעקבות המגפה רוב הפולנים יעדיפו להעביר את ימי חופשת  ,כמו חתונות
 הקיץ בבית, מה שעשוי להביא לגידול בצריכה הביתית. סימנים לכך אכן נראו בשבועיים הראשונים של יולי. 

 HortiPoint 13+15/07/2020 : המקור

 נפתח באלסמיר מרכז 'עולם הפרחים' 

ביולי. ביום    1-נפתח לקהל ב  FloriWorldהמרכז העולמי לתצוגות פרחים 
הראשון הוזמנו כל תושבי אלסמיר לבקר בחינם, כראשוני האורחים. הבניין  
עוברי אצל  סקרנות  ויוצר  העין  את  מושך  ]בתמונה[  המרשים  -הצבעוני 

 הדרך באלסמיר. 

תצוגות, מופעים וסרטים שונים. ביניהם גם    14במרכז מוצאים המבקרים  
לכל מבקר ניתנת אפשרות נוחה לבחור    'מכרזה' בה יכול הקהל לשחק.

 את הפרחים והנושאים המועדפים עליו. 

מקווה   ההנהלה  מיוחד.  הנחה  מחיר  לקהל  מוצע  הראשונים  בחודשיים 
לענף   הצרכנים  קהל  את  לקרב  שמטרתו  למקום,  ינהר  הרחב  שהקהל 

  המגבלות הפרחים על כל גווניו. מקווים שהקהל יגיע גם בקיץ זה, למרות  
 והסגרים.  

 .  floriworld.nlנא לגלוש אל  –לפרטים, שאלות, והזמנת כרטיסים 

  BPNieuws 02/07/2020  :רהמקו

  

 מבזקי חדשות מן העולם  -  שמועות פורחות

https://floriworld.nl/en/
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 ' בענף החממות ההולנדי חידוש'קיץ של 

ההולנדי  בספטמבר, מקיים 'מרכז הבוסתנאות העולמי'    4החל מהיום, ועד  
World Horti Center    מקוונות  בנאלדוויק והדגמות  הרצאות  של  סדרה 

בנושאי טכנולוגיה של חממות. ניתן למצוא שם מידע עדכני וחשוב אודות  
 הטכנולוגיה המתפתחת של חממות בהולנד.  

של   'קיץ  נקראת  להגיע  Summer of Innovation'  חידושהסדרה  וניתן   ,
.  www.worldhorticenter.nlאליה ]בגרסה באנגלית[ דרך הקישור הבא:  

במספר. ניתן כבר    10-שם תמצאו גם את תכנית האירועים וההרצאות, כ
זמנים שלהן נתון  היום לדעת באיזו הדגמה מעוניינים להשתתף, כשלוח ה

מראש,   רישום  מצריכה  אך  בחינם,  היא  השונים  לתכנים  הגישה  מראש. 
 שניתן לבצע בקישור הנ"ל.  

 FloralDaily 16/07/2020המקור: 

 

 

https://www.worldhorticenter.nl/en/home

