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 קיימא' -'ייצור בר לא כל חברי 'מועצת החברים' תמכו בחובת הרישום לתווית 

ביום   בישיבתה  פלורהולנד,  רויאל  של  החברים'  רישום    8'מועצת  חובת  לקיים  ההנהלה  באוקטובר, תמכה בהצעת 
אחד; רוב  -קיימא' שתחול על כל המגדלים המספקים תוצרת לארגון. אולם ההחלטה לא התקבלה פה-לתווית 'ייצור בר

של    54%של   לא מבוטל  מיעוט  בעוד    8%התנגדות.    הביע  38%תמך, 
תמיכה  הביעה  המועצה  זאת,  עם  השאיפה    מלאה   נמנעו.  באסטרטגית 

 קיימא של הארגון. -להתנהלות בת

של   המקורי,  הזמנים  לוח  המדיניות:  של  הדרגתי  ליישום  היא  ההמלצה 
מ החל  למעקב  רישום  החל    01/01/2021-חובת  לתווית  הסמכה  וחובת 

יוחל על מגדלים הולנדים עם מחזור שנתי של למעלה    –  01/01/2022מיום  
 €.   100,000-מ

תוחל    01/07/2022-, וחובת הסמכה מ01/07/2021-חובת רישום החל מ
€; וכן על    100,000-ל 50,000על מגדלים הולנדים עם מחזור שנתי שבין  

קים  €, ועל ספ    50,000-עם מחזור שנתי של יותר מ  מחוץ להולנדמגדלים  
 דלים. שאינם מג

 . 01/01/2023, ולקבל הסמכה עד €01/01/2022 יצטרכו להירשם עד   50,000-מגדלים עם מחזור שנתי של פחות מ

 יהיו פטורים מן הרישום והמעקב. 01/01/2023מגדלים העומדים להפסיק את הספקת התוצרת עד 

 . 2019המחזור השנתי הקובע לצורך החלטות אלה הוא זה שהיה בשנת 

 פלורהולנד אמורה לקבל החלטה סופית בנושא בשבוע הנוכחי. רויאל של מועצת הניהול 

מופיע בשעון הלוגו של  -מכל ]בתמונה[ עם הצגת התוצרת של כל מגדל אשר    FSIמקום, החל מיום שישי האחרון 
 הוסמך לשאת את התווית, כך שהקניין יכול לבחור ולקנות תוצרת 'מאושרת' בלבד, אם הוא רוצה בכך. 

מגדלים    9רגתי של חובת הרישום גובשה בצוות המיוחד שהוקם לצורך זה, וחברים בו  ההצעה ליישום הד
פלורהולנד. הצוות הזה בחן  רויאל  ת ולאיכות, שטיפל בנושא מטעם הנהלת  ואנשי הצוות המקצועי לקיימו 

-ת של המגזר המסחרי להתנהל תוך כדי העדפת תוצרת בראת הנושא במשך שנה, עם דגש על המוכנו 
ם בהדרגה נעשה למען מגדלים קטנים, אשר נתקלים בקשיים טכניים ומנטליים באשר למעבר  קיימא. היישו

'מועצת החברים' הביעו ספקות באשר לנכונות   דיגיטלית. המתנגדים להמלצות בקרב חברי  להתנהלות 
הסוחרים להעדיף תוצרת 'נקיה' ולהעניק לה יתרון במחיר, חלקם הביעו חשש שהשינוי יפעל, בסופו של  

 ם, לרעת היצרנים. אך, כאמור, הרוב תמך בשינוי. יו

פלורהולנד תלויה, במידה רבה, בשיתוף הפעולה מצד הקניינים. באיזו  רויאל  מידת ההצלחה בהשגת היעדים שמציבה  
קיימא' ויעניקו לה יתרון במחיר. יש המטילים בכך ספקות; אולם  -מידה הם באמת יעדיפו תוצרת בעלת תווית 'ייצור בר

מהתוצרת הנמכרת במכרזות רויאל פלורהולנד היא כזו הנושאת את התווית; כך    75-80%כבר כיום  העובדה היא ש
 השגה. -', נראה ברFSIעד סוף השנה, כפי שהציבו הגופים השותפים ל'אמנת  90%שהיעד של 

  RFH News 12/10/2020 + HortiPoint 15/10/2020:  ותהמקור 

 מנהל תפעול ראשי חדש נכנס לתפקידו 

ראשי. תפעול  מנהל  לאחרונה  התמנה  פלורהולנד  פלאיסיר  -ליינדרט ברויאל   Leendert-Jan  יאן 
Plaisier  יהיה אחראי לפעילות  47בן ויצטרף לצוות ההנהלה. הוא  ייכנס לתפקידו בתחילת דצמבר,   ,

 הלוגיסטית בארגון, ויוביל את תהליך השינוי הנובע מדיגיטיזציה של התהליכים הלוגיסטיים.  

יותר מפל של  ניסיון  בעל  הוא  ]בתמונה[  בהולנד,    20-איסיר  אלקטרוני  וסחר  לוגיסטיקה  בניהול  שנה 
 בבלגיה, ובגרמניה, במסגרת תפקידים שונים, רובם בארגון הדואר ההולנדי. 

פלורהולנד ליישם את רויאל  יאן יאפשר ל-המנכ"ל סטיוון ואן סכילפחארדה אמר כי ניסיונו של ליינדרט
 בתחום התפעול והלוגיסטיקה, ולהשלים את תהליך הדיגיטיזציה הארגונית.   מטרותיה האסטרטגיות

 RFH News 12/10/2020המקור:  

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 
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 Floridayתזכורת: מומלץ להשתתף בסדנא מקוונת ללמוד את מערכת 

במערכת   בשימוש  המגדלים  להדרכת  מקוונות  סדנאות  תתקיימנה  נובמבר  הכותרת  Floridayבתחילת  תחת   ,
Flori2days.  כ תימשך  סדנא  למערכת    30-כל  בכניסה  דקות. 

 www.floriday.io    ניתן לראות את התוכנית המפורטת, ואת רשימת
סדנא מבוקשת.   לכל  בנפרד  מראש,  ולהירשם  ותפקידיהם,  המרצים 
האחרון.   ברגע  ולא  מראש,  ולהירשם  סדנא,  לבחור  להיכנס,  מומלץ 
הנרשמים יקבלו קישורית וסיסמה לקראת מועד תחילת הסדנא אליה  

 . זה קישורדרך כעת ניתן לקבל מידע ולהירשם גם   נרשמו. 

, משום שרק כך  Floridayמגדל חייב להתחבר למערכת  כל    ונזכיר: 
  מכרזה -הנפקת תעודתצורך  שלו גישה למערכת, ללפורק    תתאפשר

 . וכיו"ב

 RFH Nieuws 05/10/2020 + Flori2days :  ותהמקור 

 

   Insightהדרכה לשימוש במערכת  תזכורת:  
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, 

 ולהתעדכן בכל החידושים האחרונים שבמערכת חשובה זו. 

 נמסר ע"י ירון כוכבי 

 

 

 

 
 

 

 תחזית מזג האוויר לערים באירופה 
 

  

    בשוקי הפרחים באירופה 

http://www.floriday.io/
https://www.floriday.io/en/event/flori2days-sign-up
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    41בשבוע מס'  
על  של   עמד  הממוצע  הקודם.  לגבעול,    30השבוע  סנט 

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

 מזו של השבוע שעבר.   -2.3%

הממוצע   המחיר  היה  אשתקד  המקביל  לשבוע  בהשוואה 
ב ב1%-גבוה  נמוכה  הייתה  והכמות  של    -3%-+,  מזו 

 אשתקד.   
  41+ מזה שהיה בשבוע מס'  11.5%-המחיר היה גבוה ב

 . 2018בשנת 
 

היו  גבוהים מעט  מחירי הפרחים בשעונים    42בשבוע מס'  
של   על  מאלה  עמד  הממוצע  הקודם.  סנט    30השבוע 
+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס'  1.9%לגבעול,   

- . זאת בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה נמוכה ב41
 מזו של השבוע שעבר.   -3.4%

 

הממוצע   המחיר  היה  אשתקד  המקביל  לשבוע  בהשוואה 
ב ב-2%-נמוך  נמוכה  הייתה  והכמות  של    -10%-,  מזו 
 .   ]ראו בטבלה כאן משמאל[אשתקד 

 

ב גבוה  היה  מס'  19%-המחיר  בשבוע  שהיה  מזה   +42  
 ]ראו באיור למעלה מימין[.  2018בשנת 

 

מזה של אשתקד   -2.5%- פלורהולנד מראשית השנה הוא עכשיו נמוך ברויאל  מחזור המכירות הכללי המצטבר של  
 .2018זה של  מ -0.9%-( והוא נמוך ב-6.6%)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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 הכיר ביתרונות המכרזה   2020פרס נובל 

עיני העולם כולו הופנו לאחרונה לשיטת המכירה במכרזות; זאת לרגל זכייתם בפרס נובל לכלכלה של שני חוקרים, פול  
. הם ניתחו את שיטות המכרזה  auctions, אשר חקרו את נושא המכירה במכרזות/ ]בתמונה[  מילגרום ורוברט ווילסון

 ואף פיתחו שיטות חדשות להפעלת מכרזה.    השונות ואת יתרונותיהן עבור המציעים את תוצרתם למכירה,

ככל שהצלחנו לברר, איש לא טרח לציין את שיטת המכרזות היעילה והוותיקה  
פרחים הולנדים כבר בראשית  - ביותר בעולם, אותה החלו להפעיל קומץ מגדלי

יעילות   כמו מכרזות הפרחים לשילוב של  נראה שאין  המאה הקודמת... אך 
שוק אמתי לכמות אדירה של פריטים בתוך פרק זמן  -מחירושקיפות, והענקת 

 קצר ביותר. 

על-בכל העלתה  הללו  החוקרים  לשני  הפרס  הענקת  שיטת  -זאת,  את  נס 
המבטאת   וצודקת,  יעילה  בדרך  פועלים  אנו  כי  לנו  גם  והזכירה  המכרזות, 
בצורה המדויקת ביותר את 'מחירי השוק', ומאזנת בין טובת היצרנים לטובת  

 . הסוחרים 

  + www.kva.se/en/startsidaFloralDaily 12/10/2020  : ותהמקור 

 דרישה לחובת בידוד לנהגים מאיימת על התובלה בגרמניה 

גורמים בממשלת גרמניה פועלים למען תקנה שתחייב נהגי משאיות להיכנס לבידוד  
נגוע   באזור  שהו  במשך  אם  פטורים    72בקורונה  כאלה  נהגים  כיום  יותר.  או  שעות 
 על נוסעים.   בגרמניה   מחובת הבידוד שחלה

שחלק ניכר מהנהגים שלהם  ארגוני המובילים משתדלים למנוע החלטה כזו, ומסבירים  
הם גם מסבירים    ; מה שישבש את מערכת ההובלה כולה.ינוטרלו מעבודה תוך זמן קצר 

ם כמעט במגע עם אנשים ביעדים אליהם הם נוסעים, ולכן אינם  שנהגי תובלה אינם באי
 . להפצת המחלה  מהווים סיכון

נגנזה, שכן    לכתיבת שורות אלהעד   יש לקוות שהיא  נודע מה גורל היוזמה הזו.  לא 
 השפעתה על מסחר הפרחים עלולה להיות הרסנית. 

  BPNieuws 13/10/2020המקור:  

 

 

 
 

    שעווה אכיל- באוסטרליה מפתחים פרח

 באוסטרליה, מולדתו של פרח השעווה, עובדים לאחרונה על שימוש נוסף לצמח הנוי הפופולארי: לאכילה.  

, מפתחת את פרחי השעווה מסוגי  Perthמאזור העיר פרת'    Helixחב' הטיפוח הליקס  
עבור שוק הפרחים העולמי. אך בשלוש השנים האחרונות הם    הנ  רו  וב    Geraldtonג'רלדטון  

 החלו גם לאכול את הצמחים, ולפתח זן אכיל.  

הציג    לאחרונה הואהוא גם טבח חובב.    Adrian Parsonsמנהל החברה אדריאן פרסונס  
 כדומה לזה של הדס לימוני. הגדיר עת לחובבי בישול. את טעמו -את המוצר החדש בכתב

העלה. מרסקים אותו ומערבבים עם מעט שמן ומלח, ויוצרים כעין משחה    החלק האכיל הוא
כל הפרטים מתוארים בדף המיוחד באתר    . למריחה על מאכלים כמו דג, סרטן, או בשר

www.abc.net.au.  ואפשר גם להכין משקה, כפי שניתן לראות בתמונה המצורפת . 

FloralDaily 12/10/2020    המקור: 

  

 

 מבזקי חדשות מן העולם  -  שמועות פורחות

 מוצרים ומחקרים מבזקי  –מוצרי פריחה 

https://www.kva.se/en/startsida
http://www.abc.net.au/

