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 ת  רּו'מועצת החברים' דנה בהגדרת סוגים שונים של חב  

לחברו   25-בפגישה שהתקיימה ב שונים  מודלים  בנושא הגדרת  בין השאר,  לדון,  'מועצת החברים'  ת  במרץ החלה 
פלורהולנד. 'צוות מוביל' שהורכב מנציגי מגדלים ומאנשי המנגנון הכין את הנושא לדיון. ככל הנראה  רויאל  באגודת  

בבירור, ועדיין היו הבדלים    וההחלטות עדיין לא הוגדר המסגרת לדיון והגדרת חלוקת התפקידים לאורך מסלול קבלת  
ת  זאת מתגבשת והולכת הגדרה מוסכמת באשר לשאלה על מה צריך דגם החברו -הגופים השונים. בכל   ןבגישה בי 
 לענות: 

 ק שאינו חבר.  חבר לספ  -קפ  הגדרת ההבדל בין ס   •

שוק שהיא קואופרטיב/אגודה לבין  -מהות ההבדל בין זירת •
 רלי. שוק נייט

 התחום הרחב של צרכים שונים של המגדלים השונים.  •

 החשיבות של להיות מאורגנים כאגודה.  •

 הבטחת קשר טוב בין החברים לאגודה.  •

הצוות המוביל הכין ניתוח של סוגים אפשריים של מגדלים, ועתה  
ידונו במשותף בשאלה כיצד ניתן להבטיח שהקשר של המגדלים  

 עם האגודה יהיה חיובי. 

 באפריל. נמשיך לעקוב.  22-בא במועצה יתקיים בהדיון ה

 ת שונים[ כה לא פורסמו ההצעות השונות לסוגי חברו -]הערת העורך: עד

 RFH News 01/04/2021המקור:  

 

 דיון פומבי אודות העצומה שהוגשה    –הערב 

יח מקוון ב'זום'  ׂש-'מועצת החברים' רבזמן ישראל, תקיים    20:00זמן הולנד =    19:00באפריל, בשעה    12היום, יום שני  
]ראו    FloriNEEחירום' מטעם קבוצת  -םל  בנושא העצומה שנחתמה ע"י חברים רבים והוגשה להנהלה תחת הכותרת 'ב  

שלא חתמו על העצומה, אשר יש להם דעה שונה מזו שהביעו חותמי  יח מיועד לחברים  [ והפעם הׂש 8בידיעון מס'  
 כזכור, הדרישה של החותמים היא להאט את קצב היישום של השינויים שמציעה ההנהלה. העצומה.  

חברים בעלי עמדה שונה מזו של חותמי העצומה, אשר מעוניינים להשמיע  
', מוזמנים  את עמדתם ולשוחח על הנושא עם נציגים חברי 'מועצת החברים

   ledenraad@royalfloraholland.comלהירשם דרך משלוח דוא"ל לכתובת  

]בהודעות לא נמסר במפורש, אך ניתן להבין שהדיון הפומבי יתנהל בהולנדית.  
 לא נמסר אם יהיה תרגום לאנגלית[  

 להזכירכם: נציגי ישראל ב'מועצת החברים' הם:  

    mydvir@gmail.comדוא"ל   9720736-054רותם דביר, טל.  

  bruckuri@zahav.net.ilדוא"ל    4345395-050ואורי ברוק טל.  

 Greenity 09/04/2021   RFH Nieuws 08/04/2021 +:ותהמקור 
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 תחזית מזג האוויר לערים באירופה 

 

 

  מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

  

המחירים  ו   הכמויות   מובאים שכאן  בטבלה  
מס'   לפרחים השונים לשבוע    5-9)  14הממוצעים 

 . עם השוואה לאשתקד (באפריל

 

מביאים השבועיים,    אנו  המחירים  עקומת  את  גם 
 הכוללת השוואה לשנתיים הקודמות. 

 

 

 

 

 

 

    בשוקי הפרחים באירופה 
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 ייצור ויצוא הפרחים מקולומביה במגמת צמצום 

נתוני גידול ויצוא הפרחים מקולומביה בשנים האחרונות מראים מגמה 
פני שטח של  -ברורה של נסיגה. השנה מגדלים בקולומביה פרחים על

.  2018לעומת ההיקף שהיה בשנת    -20%דונמים; ירידה של    61,150
ד', ירד    15,000-המגמה הובילו הוורדים, ששטח הגידול שלהם, כאת  

בתקופה המדוברת. כל סוגי הפרחים קטנו בהיקף; רק   -40%בכמעט  
 ד', נותר יציב.   9,500-שטח החרציות, כ

היצוא בשנת   ל  2020היקף  של    1.41-הסתכם  ירידה    ;$ מיליארד 
 .  2019לעומת  -4.3%

מיצוא הפרחים   80%-שעברה. כגם מחירי המכירה היו בנסיגה בשנה  
 מקולומביה מופנה לארה"ב. 

    BPNieuws 29/03/2021 המקור:

 פולין הפכה ליעד חשוב ליצוא פרחים מהולנד 

  284פרחים בשווי של    2020מיליוני תושביה, ייבאה מהולנד בשנת    37-פולין, עם כ
נד, עוד לפני  מיליוני €, והפכה להיות היעד הרביעי בגודלו עבור יצוא הפרחים מהול

כ לפני  ברלין  חומת  נפילת  מאז  ואיטליה.  התפתחה    17-בלגיה  פולין  כלכלת  שנים 
 ביניים גדול ומבוסס.-בהתמדה, וכיום זו מדינה מודרנית, עם מעמד

זאת מציינים כי הנוכחות של עסקים הולנדים בפולין בתחום הפרחים עדיין מוגבלת.  -עם
לא רבים מיצואני הפרחים ההולנדים הקימו שלוחות בפולין. וזאת למרות שאלה מהם  

בפולין   סניף  להקים  מאמינים    – שהשכילו  בענף  גורמים  בעמלם.  ברכה  רואים  אכן 
 הולנדים אשר ישכילו לגלות נוכחות בפולין. שקיים עדיין פוטנציאל גדול עבור יצואנים 

  Hortipoint 26/03/2021המקור:  

 תורכיה: ביקוש לציפורן סינית עולה על ההיצע 

סינית' /  -, אגרונומית מאנטליה, תורכיה, מגדלת, יחד עם בעלה, פרחי 'ציפורן]בתמונה[  Emine Aladagאמינה אלדג  
- כן, כספק-על-מיליון גבעולים בשנה. יתר  2- ד', ומשווקת כ  100-פני כ-על  dianthus barbatus  -דיאנטוס ברבאטוס  

 חיד של זרעים של פרח זה היא גם מוכרת זרעים לחקלאים בסביבה.י

ב   כאשר  החל  שהכול  חקלאית  מסתבר  בתערוכה  קרה 
שנים. שם נחשפה לראשונה לפרח הזה,    15בישראל, לפני  

ממציג   במתנה  קבלה  אותם  זרעים,  חופן  בכיסה  והביאה 
בתערוכה. היא החלה לרבות את הצמחים בהדרגה, תוך כדי  

מוכ   היו  שלא  הפרחים,  של  מכירה  עדניסיונות  אז  -רים 
 בתורכיה. 

סוגי פרחים, עוד  ובשילוב עם חקלאים    עם הזמן הם הוסיפו 
קטיף,   פרחי  שיווק  של  ל'אימפריה'  הפכו  הם  באזור  קטנים 
שתילים   מספקת  היא  שלהם.  המבחר  במרכז  כשהברבטוס 

 לחקלאים אחרים, ומקבלת מהם את הפרחים לשיווק.  

בית   לכל  פרחים  להחדיר  ייעוד:  לעצמה  רואה  היא  כעת 
 רות.  בתורכיה, ולגרום לכך שהפרחים לא יהיו יותר מוצר מות 

  FloralDaily 29/03/2021המקור: 

 

 

 

 מבזקי חדשות מן העולם  -  פורחותשמועות  


