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 תזכורת: מפגש מקוון של מגדלים בסוף נובמבר 

כזכור, במשך חודש נובמבר מארגנת  
רויאל   של  החברים'  'מועצת 
של   נוספת  סדרה  פלורהולנד 
עוסקים  הם  מקוונים.  מפגשים 
'ארצי'   שעון  הפרק:  שעל  בנושאים 

תפעול   דיגיטלי,    100%אחד; 
 תשלומים בינלאומיים, ועוד.   

' לנושא   - דיגיטלי'    100%באשר 
בפלטפורמה  ב   מדובר פעילות 

זו  Floridayהדיגיטלית   כידוע,   .
לבצע  היחידה  האפשרות  תהיה 
עסקאות ישירות, החל מתחילת שנת  

 [ ;  44בידיעון מס' ]ראו  2021

בינלאומיים   תשלומים  לנושא  באשר 
- עסקאותמנגנון שיאפשר מדובר ב –

להולנד   מחוץ  מגדלים  בין  ישירות 
כשהתשלום   להולנד,  מחוץ  לקונים 
בעוד    ,€ שאינו  במטבע  מתבצע 
מנגנון   דרך  נערכת  ההתחשבנות 

    .[ 41בידיעון מס' ]ראו  המכרזה

בו אנא   המועד  את  לכם    שריינו 
 ! זה כבר בתחילת השבוע הבא 15:00בנובמבר, בשעה   30ביום שני, יתקיים המפגש המקוון של מגדלים מישראל:  

 yaronkohavi@royalfloraholland.com  .7920595-054יש להירשם באמצעות ירון כוכבי  

 RFH Nieuws 08/10/2020המקור:  

  'קיימא - החלת חובת הצטיידות בתווית 'ייצור בתנאים בניל  נקבעו מועדים 

  לוח הזמנים    אתׂשהחלטה לפרו  ברויאל פלורהולנד  לאחרונה  התקבלה,  47בידיעון מס'  בהמשך לידיעה שהבאנו כאן  

  :קבוצות שלושל  . נקבעו מועדים שונים'קיימא -'ייצור בתנאים בני ויתחובת רישום לתו ל

יחויבו להירשם עד סוף    €    100,000גדול מ    השנתי  שפדיונם מגדלים הולנדים   (1

  . השנה הנוכחית
להולנד מגדלים (2 מ    השנתי  שפדיונם  מחוץ  הולנדים    €,  50,000גדול  ומגדלים 

 . 2021  יחויבו להירשם עד סוף חודש יוני  € 100,000ל  50,000שפדיונם בין 
  .2021וף שנת  יחויבו להירשם עד ס  €  50,000קטן מ    השנתי   שפדיונם  מגדלים (3

  / RFH Newsנמסר ע"י ירון כוכבי

   Insightsתזכורת: הדרכה לשימוש במערכת  

היישומון    Insightsהיישומון   את  לאחרונה  האישיים  Floranextהחליף  המכירה  נתוני  אחר  מעקב  מאפשר  הוא   .
 € בחודש.  50והכלליים. השימוש כרוך בתשלום 

עם הסבר מפורט בעברית, בלוויית הדגמות, כיצד להשתמש במערכת    וןירון כוכבי הכין סרט 
   .Insightsהמידע  

לצפות, להאזין, ולהתעדכן בכל החידושים האחרונים שבמערכת    זה  קישורדרך  אפשר לגלוש  

 חשובה זו. 

 נמסר ע"י ירון כוכבי 

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2044.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2044.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2044.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2041.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2041.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2041.html#green1
mailto:yaronkohavi@royalfloraholland.com
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2047.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2047.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2047.html#green2
https://www.youtube.com/watch?v=hZFdfJTvoO0&t=3s
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 צופים התאוששות איטית של שוק הפרחים  

. מעריך כי ענף הפרחים יתאושש בקצב איטי מן המשבר הנוכחי, וכי התקופה הקרובה לא  ABN-Amroהבנק ההולנדי  
 תהיה קלה בשוק הפרחים וצמחי הנוי. זאת בעקבות האבטלה שעדיין צפויה ברוב המדינות הקונות פרחים מהולנד. 

בהשוואה    -5%כלכלני הבנק מעריכים כי השנה תסתכם בנסיגה של  
ההתאוששות תהיה חלקית בלבד. ביחוד    2021שנת  בלאשתקד, וכי  

יסבול פלח השוק של אירועים וחתונות; אך האבטלה הצפויה תשפיע  
מה  האירופי,  האיחוד  מן  בריטניה  פרישת  הביתית.  הצריכה  על  גם 

 , רק תוסיף לתמונה הפסימית. Brexitשמכונה 

יוני   חודש  שמאז  העובדה  למרות  הכלכלנים  הגיעו  הללו  למסקנות 
במכירות  היי  שהסתכמה  בשוק,  ומרשימה  מהירה  התאוששות  תה 

. הפרסומים מטעם הבנק  2019-טובות בהרבה מהתקופה המקבילה ב
אינם טורחים להסביר את הסתירה הזו. הם רק מאפיינים את השנה  

 וודאות כלכלית.  -הבאה בחוסר

בהולנד   הענף  הבנק  €    200-כ  2020בשנת    החסירלהערכת  מיליון 
 כתוצאה ממגפת הקורונה.   ,מכירותהבהיקף 

  Greenity 20/11/2020מקור:  ה

 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

- מראה את נתוני המכירה של צמחי  אינה: הטבלה  הערה
 בנתון המסכם את סה"כ המכירות.  אכן כלוליםגן, אך הם 

 

היו גבוהים מאלה  מחירי הפרחים בשעונים    46בשבוע מס'  
סנט לגבעול,     27.3השבוע הקודם. הממוצע עמד על  של  

. זאת  45+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס'  16.1%
+( לזו  0.7%בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה דומה )

 של השבוע שעבר.  

הממוצע   המחיר  היה  אשתקד  המקביל  לשבוע  בהשוואה 
ב ב-11%-נמוך  נמוכה  הייתה  והכמות  של    -12%-,  מזו 

 אשתקד.   
בשנת    46מזה שהיה בשבוע מס'    -8%-המחיר היה נמוך ב

2018 . 
 

היו גבוהים מאלה  מחירי הפרחים בשעונים    47בשבוע מס'  
על  של   עמד  הממוצע  הקודם.  לגבעול,    30השבוע  סנט 

. זאת  46יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס'  + 10.7%
ב גבוהה  הייתה  שנמכרה  הכללית  הכמות  +  3.8%-בעוד 

 מזו של השבוע שעבר.  

 

הממוצע   המחיר  היה  אשתקד  המקביל  לשבוע  בהשוואה 
ב נמוכה  הייתה  והכמות  לאשתקד,  של    -6%- שווה  מזו 

 .   ]ראו בטבלה כאן משמאל[אשתקד 
 

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

 

של   המצטבר  הכללי  המכירות  פלורהולנד  רויאל  מחזור 
ב נמוך  עכשיו  הוא  השנה  של    - 3.1%-מראשית  מזה 

  - 1.2%-( והוא נמוך ב-7.3%אשתקד )פרחי קטיף בלבד =  
 . 2018מזה של 

  RFH Markt & Informatieהמקור:  
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 שוק הפרחים בסין עובר תמורות

ביעה את חותמה, כמובן, גם על המסחר בפרחים. מסתבר שלא רק לרעה:  טמגפת הקורונה, שהחלה כזכור בסין, ה
חשבון הצריכה עבור אירועים,  -מגמה של עלייה משמעותית בביקוש לפרחים לצריכה ביתית, על  בסין  כיום מסתמנת

 תהליך שגורר אתו גם עלייה בביקוש לאיכות פרחים גבוהה יותר. 

בסוף ינואר השנה ננקטו בסין צעדים נוקשים לבלימת התחלואה. 
האירועים -בין כל  ובוטלו  הפרחים,  חנויות  כל  בצו  נסגרו  השאר 

יים למיניהם. בנוסף לכך היו הגבלות חמורות על התנועה  החברת 
ברחבי המדינה, ולא תמיד ניתן היה לשלוח פרחים מאזורי הגידול  

 אל הערים הגדולות. גם משלוחי יצוא היו כמעט בלתי אפשריים. 

ובחודש  בהדרגה.  להיפתח  המדינה  החלה  מרץ  מאמצע  החל 
הבה' הסיני, אוגוסט כבר ניכרה התרחבות רבה. לקראת 'יום הא

ב השנה  של    25-שנחוג  גידול  נרשם  כבר  +  85%באוגוסט, 
ל בהשוואה  בקונמינג,  המכרזה  כי  2019-במכירות  מעריכים   .

על   משפיעים  בבתים,  הקהל  את  המשאירים  למיניהם,  הסגרים 
רצון הצרכנים להכניס צמחים ופרחים הביתה. מצפים כמובן מפרח 

וט אירועים; וכך גדל באגרטל לשרוד יותר זמן מזה המשמש לקיש
 הביקוש לפרחים איכותיים. 

לזכויות המטפחים: המגדלים מחפשים זנים איכותיים, ומוכנים לרכוש    תהתהליך הזה משפיע בעקיפין גם על ההתייחסו
 כאלה מן המשתלות המייצגות מטפחים. 

   ,Xizhe Huן, מר צ'יז'ה הו  הניתוח המלומד הזה הוגש לאחרונה ע"י היועץ )הסיני( בנספחות החקלאית ההולנדית בסי
 אשר הפנה את ממצאיו לחברות הולנדיות הפועלות בסין, שעבורן הוא רואה עכשיו הזדמנויות חדשות. 

 מערב סין. -: שוק הפרחים בדאונן, ליד קונמיג, בירת יונאן, הפרובינציה בדרוםבתמונה

  FloralDaily  18/11/2020המקור: 

 עלול לאבד את מעמדו המוביל בהטסת מטענים טריים  התעופה סכיפהול- נמל

תעופה  - מגמה של מעבר של הטסת מטענים אל נמלי  Schipholהתעופה ההולנדי סכיפהול  -לאחרונה מורגשת בנמל
 נוסעים. - אחרים; זאת בגלל שהנמל אינו עומד בעומס, וכמובן שהעדיפות בשרות בו ניתנת לטיסות

מהידיעות המתפרסמות קשה להבין עד כמה המצב חמור ]ואולי  
הפרסומים מיועדים להפעיל לחץ לעצירת התהליך[ אולם גורמים  

מב  הפרחים  ענף  הזה בחוגי  השדה  מעמד  לערעור  חשש  יעים 
ומכך   טריה,  חקלאית  לתוצרת  באירופה  ביותר  החשוב  כמרכז 
לפגיעה במעמדה של הולנד כמרכז ההפצה של תוצרת טריה,  

 ופרחים בעיקר. 

]האמת היא שהגורם לכך שהולנד מהווה מרכז אירופי להפצת  
אולם   אותן.  לשרת  אמור  התעופה  ונמל  המכרזות,  הן  פרחים 

ר הוכיחה לפני שנים רבות שאפשר לקיים יצוא פרחים  ישראל כב
ומפותח גם מבלי להסתמך על סכיפהול, שגם היה מאז   נרחב 
ומתמיד השדה היקר ביותר. אך ברור שהנמל מהווה גורם חשוב  

 בזרימת משלוחי היצוא מהולנד[ 

 HortiPoint 17/11/2020 : המקור

  

 מבזקי חדשות מן העולם  -  שמועות פורחות
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 פרחים ספר לעובדים בגידול -קולומביה: בית

ספר  -ממשלת קולומביה הכשירה השנה צוות מורים ומדריכים והקימה בית
בית כנראה  זהו  פרחים.  בגידול  עובדים  מסוגו  -להכשרת  הראשון  הספר 

גידול הפרחים   ויכולות לעובדים מקצועיים במשקי  ידע  יקנה  הוא  בעולם; 
 במדינה. 

שי מה  יצירתיות,  בשיטות  מעשי,  ואימון  הכשרה  עוברים  הפוך  העובדים 
התוכנית   פרחים.  בגידול  הכרוכות  העבודות  בתחום  למקצוענים  אותם 
ממומנת ומבוצעת כאמור בידי הממשלה, שנענתה בכך לדרישה מתמשכת  

 .Asocolfloresשל ארגון יצרני ויצואני הפרחים הקולומביאנים  

  / ocolflores.orghttps://asFloralDaily     06/10/2020המקור: 

 

 

 
 

 

https://asocolflores.org/

