
 
 

Aalsmeer | Naaldwijk | Rijnsburg | Eelde                                                                   '2020 באוקטובר  12 ,42שבוע   ,42ידיעון מס  

 

 
 

 Floridayמומלץ להשתתף בסדנא מקוונת ללמוד את מערכת 

החל מסוף השנה הנוכחית כל העסקאות והתקשורת הישירה עם קניינים יוכלו להתבצע רק באופן מקוון דרך מערכת  
Floriday     [  לקראת מועד זה תתקיימנה    37בידיעון מס'  ]ראו הסבר אודות ההשתלבות במערכת של מגדלים מישראל

 .Flori2daysבתחילת נובמבר סדנאות מקוונות להדרכת המגדלים בשימוש במערכת זו, תחת הכותרת 

  www.floriday.io דקות. בכניסה למערכת    30-כל סדנא תימשך כ
המרצים רשימת  ואת  המפורטת,  התוכנית  את  לראות    ניתן 

מבוקשת. מומלץ   בנפרד לכל סדנא  , ותפקידיהם, ולהירשם מראש
סדנא,להיכנס לבחור  האחרון.    ,  ברגע  ולא  מראש,  ולהירשם 

תחיל  מועד  לקראת  וסיסמה  קישורית  יקבלו  הסדנא הנרשמים  ת 
 אליה נרשמו. 

, משום שרק Floridayבכל מקרה, המגדל חייב להתחבר למערכת  
 מכרזה. -כך תהיה לפורק שלו גישה למערכת, להנפקת תעודת

מחשב מחשב,  מכל  המערכת  עם  ולעבוד  להתחבר  נייד, -ניתן 
חכם. ]על היתרונות הנובעים מעבודה דרך -לוח, או טלפון-מחשב

Floriday  35בידיעון מס' ראו כתבה[   

 . Insights, אשר הוחלפה ע"י מערכת  Floranextילת נובמבר תיסגר מערכת  יש להבין, לזכור, ולהירשם בהתאם: בתח

סיוע של רויאל פלורהולנד, העומד לרשות המגדלים המתקשים להתארגן לפעילות סדירה במערכת,  -בהולנד פועל צוות
 במידת הצורך. ואנשיו מגיעים, במידת הצורך, גם למשרדו של המגדל או הלקוח. בישראל יגיש ירון כוכבי סיוע 

' במסגרת  עבודה  על  בדף    100%הכל  )באנגלית(  לקרוא  אפשר  בדף    digital-100-floridayדיגיטלי'  וגם/או 
www.floriday.io   .וכאמור, מומלץ מאוד להשתתף בסדנא מקוונת כנ"ל 

 RFH Nieuws 05/10/2020 + Flori2days :  ותהמקור 

 תם עידן עצירת השעון בלחיצת כפתור 

בנובמבר הקרוב לא ניתן יהיה עוד לרכוש פרחים בשעוני רויאל פלורהולנד באמצעות לחיצה על הכפתור    2החל מיום  
 . KOAשעוצר את השעון בעת ישיבה על יציע הקונים במכרזות. המכרז יתנהל אך ורק באמצעות 'קניה מרחוק' 

שמפ   היסטורי,  לעידן  סמלי  סוף  ספק  לעידן  ללא  מקומו  את  נה 
המכרז בשעון נותר כשהיה, מלבד העובדה    – לי. אך למעשה  הדיגיט 

)המהותית( שכל קניין יכול לרכוש בכל שעון, ללא קשר למקום המצאו  
 בזמן המכירה. וזה כולל כמובן גם את השעון הדיגיטלי הארצי. 

כ-חברות  1,000-כ כיום  מחזיקות  קניה  5,000-קניה  של  -תחנות 
כיומ נותרו  בודדים  קניינים  רק  מרחוק  רחוק.  לקניה  חיבור  ללא  ם 

KOA,    .המהלך את  להשלים  אלה  בימים  להם  מסייעת  והמכרזה 
להם עזרה, ע"י    הההנהלה פנתה בשבוע שעבר לכל הקניינים, והציע

 ביקור של נציג המכרזה במשרדי כל המעוניין.  

מכירה באלסמיר ובנאלדוויק.  -כחלק מהתהליך יאוחדו כמה אולמות
קניינים, ואינו דורש שינוי בהתנהלות מצד השינוי כולו נוגע כמובן ל

 המגדלים. 

פלורהולנד להתמודד  רויאל  בינתיים מנסה צוות ניהול המשבר של  
  30עם התקנה המגבילה את מספר המתקהלים באולם אחד לכדי  

 אנשים; אך נראה שהם מצאו פתרונות בתיאום עם הפיקוח הממשלתי. 

 RFH News 25/09/2020 + HortiPoint 30/09/2020:  ותהמקור 

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2037.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2037.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2037.html#green1
https://www.floriday.io/en/flori2days
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2035.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2035.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2035.html#green3
https://www.royalfloraholland.com/en/about-floraholland/who-we-are-what-we-do/policy-topics/floriday-100-digital
https://www.floriday.io/en/100digital
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 בנובמבר  - מגדלים - סבב נוסף של מפגשי

במשך חודש נובמבר תארגן 'מועצת החברים' של רויאל פלורהולנד סדרה נוספת  
הדיון,   נושאי  על  פרטים  הפרק.  שעל  בנושאים  יעסקו  הם  מקוונים.  מפגשים  של 

 בקרוב.  והנחיות להרשמה ולהתחברות למערכת יפורסמו 

 שריינו לכם את המועד בו יתקיים המפגש המקוון של מגדלים מישראל:  אנא 

 15:00בנובמבר, בשעה  30ביום שני,  

 RFH Nieuws 08/10/2020המקור:  

 

   Insightהדרכה לשימוש במערכת 

לאחרונה הכין ירון כוכבי סרט וידיאו עם הסבר מפורט בעברית, בלוויית הדגמות,  

המידע   במערכת  להשתמש  לקישור    .Insightכיצד  לגלוש  אפשר 

www.youtube.com/watch?v=hZFdfJTvoO0&t=3s    ,להאזין לצפות, 

 כל החידושים האחרונים שבמערכת חשובה זו. ולהתעדכן ב

 נמסר ע"י ירון כוכבי 

 

 

 
 

 

 תחזית מזג האוויר לערים באירופה 
 

  

    בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.youtube.com/watch?v=hZFdfJTvoO0&t=3s
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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
- מראה את נתוני המכירה של צמחי  אינה: הטבלה  הערה

 בנתון המסכם את סה"כ המכירות.  אכן כלוליםגן, אך הם 
 

היו נמוכים מאלה  מחירי הפרחים בשעונים    40בשבוע מס'  
סנט לגבעול,    31-השבוע הקודם. הממוצע עמד על כשל  

. זאת  39פחות מהמחיר הממוצע של השבוע מס'    -8.3%
+( לזו  0.8%ומה )בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה ד

 של השבוע שעבר.  

הממוצע    המחיר  היה  אשתקד  המקביל  לשבוע  בהשוואה 
ב ב19%-גבוה  נמוכה  הייתה  והכמות  של    -8%-+  מזו 

 אשתקד.   
ב גבוה  היה  מס'  18%-המחיר  בשבוע  שהיה  מזה   +40  

 . 2018בשנת 
 

היו נמוכים מאלה  מחירי הפרחים בשעונים    41בשבוע מס'  
על  של   עמד  הממוצע  הקודם.  לגבעול,    30השבוע  סנט 

. זאת  40פחות מהמחיר הממוצע של השבוע מס'    -3.9%
בשיעור   קטנה  הייתה  שנמכרה  הכללית  הכמות  בעוד 

 מזו של השבוע שעבר.   -2.3%

 

הממוצע   המחיר  היה  אשתקד  המקביל  לשבוע  בהשוואה 
ב ב1%-גבוה  נמוכה  הייתה  והכמות  של    -3%-+,  מזו 
 .   ]ראו בטבלה כאן משמאל[אשתקד 

 

  41+ מזה שהיה בשבוע מס'  11.5%-המחיר היה גבוה ב
 ]ראו באיור למעלה מימין[.  2018בשנת 

 

מזה של אשתקד   -2.5%- פלורהולנד מראשית השנה הוא עכשיו נמוך ברויאל  מחזור המכירות הכללי המצטבר של  
 .2018מזה של   -1.0%-ב( והוא נמוך -6.6%)פרחי קטיף בלבד =  

  RFH Markt & Informatieהמקור:  
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 מחירי התובלה האווירית בעולם עדיין גבוהים 

תעריפי תובלה אווירית בעולם עלו מאז משבר מגפת הקורונה  
/  19-Covid  כתוצאה מביטול  34בידיעון מס'  , כפי שדיווחנו ,

רוב טיסות הנוסעים, ומגיוס מטוסי מטען להובלת ציוד רפואי.  
לפחות   להימשך,  עשויה  עכשיו מסתמנת ההבנה שהמגמה 

 . 2021עד אמצע שנת 

מוססון קרייג  השמיע  זו  מחב'  Craig Musson  הערכה   ,
Wafex    הוועידה במסגרת  שנשא  בהרצאה  האוסטרלית 

הבינלאומי   הפרחים  מגדלי  ארגון  של    AIPHהמקוונת 
ב הוועידה    15-שהתקיימה  על  ]ראו  מס'  בספטמבר  בידיעון 

את  40 מסייג  הוא  כיצד  [  תלוי  שהכול  לכך  המצב  הערכת 
תמשיך המחלה להתנהג. סיקור מפורט של ההרצאה אפשר  

ות  . לא מצאנו נתונים על מידת ההתייקר בקישור זהלמצוא  
מדרום התעריפים  של  אפריקה,  - הנוכחית  וממזרח  אמריקה 

 מלבד העובדה שהם עדיין גבוהים ממה שהיו לפני המשבר. 

 כאמור, בישראל לא הייתה פגיעה ממשית בהובלה האווירית, וככל הידוע אין סיבה לחשוש מבעיות בזמן הקרוב. 

  Floribusiness 02/10/2020: ותהמקור 

 באוסטרליה ענף הפרחים פורח 

נראה כי לאחרונה עסקי הפרחים באוסטרליה טובים. המגדלים המקומיים זכו לתקופת גאות, לאחר שהיו מגבלות על  
הקורונה   מגפת  בתקופת  לרגל  Covid-19  /היבוא  בצריכה  עלייה  מורגשת  להיפך:  כלל.  נחלש  לא  הביקוש  בעוד   ,

נוח   אמצעי  משמשים  שהפרחים  בכך  המוסברת  המגפה, 
בילוי  -בין  לתקשורת  על  מגבלות  שישנן  בתקופה  אישית, 

מכירת פרחים דרך הזמנות ברשת   של מסלולבמשותף. גם 
 ומשלוחים הביתה ישנה עלייה מוחשית לאחרונה.  

הפעילים המקומיים בענף מסבירים שהצרכנים באוסטרליה  
אוהבים מאוד פרחים, ומגמה זו אף מתגברת לאחרונה. יש  

ט  קצת  "להכניס  גוברת  כי  נטייה  מעריכים  הביתה".  בע 
של   שנתי  גידול  של  האחרונות,  בשנים  שהייתה  המגמה 

תמשך בשנים הקרובות, וכנראה גם תגבר. הענף    -+  0.5%
מיל. $    620-מיליון $ אוסטרלי )כ  864באוסטרליה מגלגל  
מהתוצרת הנסחרת מגיעה מיבוא;    50%-ארה"ב( בשנה. כ

 אמריקה.  - בעיקר מקניה, מהולנד, ומדרום

המגפה    –ר  כאמו בשיא  לאחרונה.  מהפרעות  סבל  היבוא 
בכ היבוא  כמויות  יום-60%- ירדו  לקראת  האחרון  -;  האם 

ם הגדולים מהמצב  חיהורגש מחסור אמיתי בחנויות. המרווי
שעכשיו   נראה  כמובן.  האוסטרלים,  הפרחים  מגדלי  היו 
ההובלה   תעריפי  התייקרות  אך  לקדמותו,  חזר  המצב 

 צופים שהיחס בין ייצור מקומי ליבוא לא ישתנה באופן מהותי בשנים הבאות.  האווירית מקשים על היבוא.

 IBIS World 28/08/2020 :  FloralDaily / Melbourne Fresh Flowers 02/10/2020 +המקורות

 

  

 מבזקי חדשות מן העולם  -  שמועות פורחות

https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2034.html#orange1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2034.html#orange1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2034.html#orange1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2040.html#orange1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2040.html#orange1
https://digital.floribusiness.com/floribusiness-edition-5-2020/airfreight-crisis-will-last-another-twelve-months/
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 תערוכה מקוונת זמינה ברשת     

מגפת   כל התערוכות    Covid-19  /הקורונה  אחת המגבלות הבולטות של  ביטול  היא 
והירידים המסחריים הבינלאומיים. אולם מצב זה יוצר גם הזדמנויות חדשות: תערוכה  

 בינלאומית מקוונת למגדלי הפרחים.

למגדלי פרחים מציגות ברשת במסגרת 'תערוכה    םחברות המציעות מוצרים ושירותי  45
כמו חברות  בעולם.  מקום  מכל  אחד,  לכל  הזמינה   ,Dümmen Orange מקוונת' 

Decorum, Decofresh, Fresh Portal, Holex, Anthura Interplant, De Ruiter, 
 ועוד...   – ’

בקישור  Thursdתערוכת   ומאפשרת    www.thursd.com זמינה 
ביקור ב'ביתנים' ווירטואליים של החברות, בהם מציגים, בתמונות 
ביריד   "לבקר  שנאמר  כמו  להציע.  לחברות  שיש  מה  את  ובמלל, 

 מבלי לקום מהכיסא"... 

 

  FloralDaily 09/10/2020המקור: 

 

 

 
 

 צמחים מסוגלים ללמוד ולזכור   

האנושית לייחס לצמחים תכונות 'אנושיות' אינה לחלוטין חסרת בסיס מדעי, טוענים מדענים באיטליה. פרופ'    ההנטיי
קסטייליו   ליכולות  Umberto Castielloאומברטו  המדעיות  שההוכחות  טוען  האיטלקית  פדואה  מאוניברסיטת   ,

 טברות. צמחים יכולים לתקשר, לזכור, להחליט, ואפילו לספור.קוגניטיביות של צמחים הולכות ומצ

אותו    מדענים פוקד  הוא  אם  רק  טרפו  על  יסגור  טורף  שצמח  גילו 
שווא' בגין גירוי של -שניות; זאת כדי למנוע 'לכידת  20פעמיים בתוך  

רוח. כלומר: הצמח זוכר את המגע, וסופר את  -טיפת גשם או משב
גל' לחבטות נפילה  תר  המגעים.  ניסוי בצמח מימוזה הראה שהוא 'מ  

את עליו להתגוננות. כאן הצמח הפגין  חוזרות ונשנות, ומפסיק לקפל 
ארוך לאחר -זיכרון  חודש  עד  התגובה  חוסר  על  שמר  כאשר  טווח 

 הניסוי. 

תצפיות הובילו למסקנה שהצמח יודע 'לתקשר' עם שכניו, ולהעביר  
מים   פחות  לצרוך  להם  לגרום  בכדי  במים,  מחסור  על  מידע  להם 

ל'משטר דרך  -ולעבור  מסרים'  'שלח  הצמח  כאן  מערכת  חיסכון'. 
 השורשים. 

 הלב לתופעה מעניינת... -הידיעה אינה מפרטת יותר, אך מפנה את תשומת

 Daily Mail 31/08/2020  :המקור 

  

  

 

 מבזקי מוצרים ומחקרים  –מוצרי פריחה 

http://www.thursd.com/

