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 מספר חברי רויאל פלורהולנד ממשיך להצטמצם   

. כך עולה מן הסיכום  4,021חברים. לפני שנתיים המספר עוד היה    3,763קואופרטיב רויאל פלורהולנד מונה כיום  
 .  2020השנתי לשנת  

הסיבה העיקרית לירידה במספר החברים היא פרישתם של משקים  קטנים,  
ממשיך, והם נסגרים, או נקנים ע"י מגדלים גדולים יותר. צופים  -שאין בהם בן

 שמגמה זו תמשך.  

אולם ישנם גם משקים גדולים שעוזבים את הארגון משום שאינם מוצאים  
מגדלי צבעונים    ת בו מביאה להם ערך מוסף; אשתקד היו מספרשהחברּו
 כאלה.  

סכילפחארדה   ואן  סטיוון  אומר    Steven van Schilfgaardeהמנכ"ל 
של  חדשים אשר יתאימו לצרכים  םשהארגון נוקט מדיניות של יצירת שירותי

כמו כאלה.  צוות-מגדלים  ביוזמת  דיון  מתקיים  'מועצת  -כן  מתוך  מוביל 
יהיה    ת בארגון, כךהחברים' על יצירת סוגים שונים של חברּו שלכל מגדל 

 מודל שמתאים לצרכיו. 

אומר שלמרות הירידה במספר החברים, הרי שמחזור    David van Mechelenמנהל הכספים הראשי, דויד ואן מכלן  
 פלורהולנד לא ירד. רויאל המכירות של חברי 

 HortiPoint 27/04/2021המקור:  

 השעווה  - דוח איכות מפורט נשלח למגדלי פרח

לו מגדלי פרח השעווה המספקים תוצרתם לרויאל פלורהולנד דוח מפורט מאוד ממבדק איכות  ב לאחרונה ק  
 . ככל הנראה, ייערכו דוחות כאלה מדי פעם למוצרים שונים. 15יסודי שנערך בשבוע מס' 

ו רבים,  צילומים  שבה  נאה,  חוברת  בתבנית  מוגש  ומגוונים  הדוח  שונים  מבדקים  של  גראפיים  סיכומים 
 ]לצערנו החוברת )עדיין?( אינה זמינה לכל באינטרנט; חבל[ 

שונות   איכות  בעיות  של  תיאור  הכולל  דוח  והפיק  מעמיקות  בדיקות  של  שורה  ביצע  איכות  בקרת  צוות 
במשלוחים שהוגשו למכירה. אין ספק שמגדלי פרח השעווה יכלו ללמוד הרבה    ן, עם ציון שכיחות ומגוונות 

 מן הדוח הזה, ונותר לקוות שפרחים נוספים יזכו לסקירה כזו בהקדם.

 

 

 24/04/2021 ראש צוות איכות  Jaap van de Eykelסקירה של  המקור:

 החלה הרשמה למהדורה נוספת של 'מצעד החידושים'   

- החלה הרשמה למצעד נוסף, שיתקיים מ  – פלורהולנד  רויאל  לאור הצלחת הסבב הראשון של 'מצעד החידושים' של  
במאי. היא כרוכה בתשלום של    11ביוני. הרשמה כמציג אפשרית עד    17עד    14

 € לחבר בארגון. הנרשמים מצורפים אוטומטית לתחרות 'צבעוני הזכוכית'.    195

  נחשב בעיני המשתתפים כהצלחה גדולה.   תואלי הסבב הראשון של התערוכה הווירט
זמינים ברשת.   והיו  בנאלדוויק,  הוצגו  הוצגוהמוצרים  בכל הרשתות    גם  המוצרים 

מוצרים שונים,    70החברתיות, עם גישה לכל הפרטים ולתקשורת ישירה. הוצגו אז  
 .  צופים/גולשים/מבקרים  800- וצפו בהם כ

 BPNieuws 05/05/2021  Greenity 04/05/2021 +:ותהמקור 

 נרשמים גם ליריד המסחרי בנובמבר 

החלה ההתארגנות וההרשמה ליריד המסחרי באלסמיר, שיתקיים, כמו בכל שנה, בשבוע הראשון של חודש נובמבר  
לקיימו  (. מניחים ומקווים כי האירוע יוכל להתקיים כרגיל באופן פיזי, ולא רק באופן מקוון כמו שנאלצו  03-05/11/2021)

 פנים, ולא רק בתקשורת דיגיטלית.-אל-ישנה שאיפה חזקה בקרב הפעילים בענף לחזור שוב למפגשים פנים אשתקד.

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 
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מבקרים,    17,000-מציגים, שזכו לכ  600-האירוע הזה הביא בעבר, מדי שנה, כ
להזמין מקום לדוכן. המארגנים דנים בימים אלה  כבר  מהולנד ומכל העולם. ניתן  

 את האירוע באופן הבטוח ביותר האפשרי למניעת הדבקה במגפה.  כיצד לארגן 

. ניתן להירשם  www.tradefairaalsmeer.comלפרטים והרשמה יש לגלוש אל  
 מציגים.  250-ביוני. נרשמו כבר למעלה מ 1עד 

 RFH Nieuws 09/04/2021 + Greenity 12/04/2021  :ותהמקור 

   Insightsושוב נזכיר: הדרכה לשימוש במערכת  
החליף לאחרונה את היישומון    Insightsכי היישומון    שוב  נזכיר  12בידיעון מס'  בהמשך לידיעה  

FloraneXt  מאפשר מעקב אחר נתוני המכירה האישיים והכלליים. השימוש כרוך בתשלום  . הוא
 € בחודש.  50

ירון כוכבי הכין סרט וידיאו עם הסבר מפורט בעברית, בלוויית הדגמות, כיצד להשתמש במערכת  
לצפות, להאזין, ולהתעדכן בכל החידושים האחרונים שבמערכת    זה קישורדרך אפשר וכדאי לגלוש   .Insightsהמידע  

 חשובה זו. 

 נמסר ע"י ירון כוכבי 
 

 

 

 

 שיא ביצוא ההולנדי -רבעון

כמעט    2021ברבעון הראשון בשנת   לכדי  וצמחים  היצוא ההולנדי של פרחים    2הסתכם 
. זהו שיא  VGBשל ארגון סיטונאי הפרחים ההולנדי    Floridataמיליארד €; כך ע"פ נתוני  

 של כל הזמנים.  

ם. הגידול  + ביצוא הצמחי31%-+ ביצוא הפרחים, ו26%לעומת אשתקד היה זה גידול של  
התובלה   בתעריפי  ומעלייה  נמוכה  מאספקה  שנגרמה  במחירים,  מעלייה  בעיקר  נבע 

 מיליון €.  872האווירית. רוב הגידול חל בחודש מרץ, בו ייצאו ההולנדים פרחים בשווי 

 

 Bloemisterij 16/04/2021מקור:  ה

 תחזית מזג האוויר לערים באירופה 

 

    בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.tradefairaalsmeer.com/en/visit/
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2112.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2112.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2112.html#green3
https://www.youtube.com/watch?v=hZFdfJTvoO0&t=3s
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  בהשוואה לאשתקדמחירים וכמויות בשעונים  

  

המחירים  ו   הכמויות   מובאים שכאן  בטבלה  
            18הממוצעים לפרחים השונים לשבוע מס' 

 . עם השוואה לאשתקדבמאי(   7עד  3)

 

מביאים השבועיים,    אנו  המחירים  עקומת  את  גם 
 הכוללת השוואה לשנתיים הקודמות. 
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 הנוי ההולנדי"  - "שנה טובה לענף הפרחים וצמחי

ההולנדי   ענף    ABN-AMROהבנק  על  )גם(  כלכלית  סקירה  לאחרונה  פרסם 
- ה שנה טובה, יחסית, בהנוי ההולנדי. הסקר קובע כי הענף חוו  -הפרחים וצמחי

 . הסוקרים גם מביעים אופטימיות לגבי מצב הענף בתקופה הקרובה. 2020

ר גידול משמעותי  הגינון, גב  -על היקף מכירות מוגבל בחנויות הפרחים ובמרכזי
אשר   מקוונות,  רוב    התרחבובמכירות  של  בבתים  הבידוד  בעקבות  מאוד 

לפרחים   בביקוש  הגידול  מגמת  כי  מעריכים  הבנק  של  הסוקרים  האוכלוסייה. 
תמשך גם השנה. הם טוענים שהפופולריות של פרחים גברה בעקבות מגפת  

 הקורונה. 

לב אל התנאים  -ם לתשומתסוקרי הבנק מזהים מגמה גוברת בקרב צרכני הפרחי
למת   נטייה  עם  הפרחים,  גדלו  ולאדם.  בהם  לסביבה  ידידותי  לייצור  עדיפות  ן 

לב מרובה לטיפול  - ובמסגרת זו ממליצים מחברי הסקר למגדלים לתת תשומת
 הכנסות נוספות שיגיעו מטיפול בשאריות.    5%-יהיו לענף כ  2030נכון בתוצרת ובשאריות שלה. הם מעריכים כי בשנת  

 למגדל ההולנדי לפתח יותר את המותגים המבליטים את הייצור בתנאים ידידותיים לסביבה.   אפוא הסוקרים ממליצים

    Hortipont + Greenity 09/04/2021 המקורות:

 לב - מגמה שראויה לתשומת – פרחים אכילים 

זאת, נוצר הרושם שהמגמה טרם  -עם, השימוש בהם, וייצורם.  למאכל בזמן האחרון מתרבות הידיעות אודות פרחים  
 ציבור. -'תפסה גובה' ומדובר עדיין בעיקר בידיעות שמקורן במשרדים ליחסי

באילו   לקבוע  קשה  למאכל.  פרחים  מגדלים  שבתורכיה  אנטליה  באזור 
לתשומת זכה  הנושא  מדובר.  ב-היקפים  רבה  וועידת  2015-לב  כאשר   ,

כבד בארוחה שכללה  התקיימה באזור, ומשתתפיה זכו להת  20Gהמדינות  
פרחים. כיום החברה המקומית מגדלת מגוון גדל של פרחי מאכל, בחממה  

 של כחצי דונם, ללא שימוש בחומרי הדברה. 

חב'   מגדלת  מרסיי,  מהעיר  רחוק  לא  צרפת,  בשטחים   Midifloreבדרום 
סוגי פרחי מאכל. הם מגדלים בחממות ובשטח פתוח    50-נרחבים, יחסית, כ
  – שטח(. כל המידע, כולל תמונות ומחירים )רק בצרפתית(  )לא נמסר גודל ה

 . .midiflore.comwwwנמצא באתר 

קיים ייצור נרחב בקליפורניה; אפשר להתרשם ולקבל מידע, למשל באתר  
www.westcoastseeds.com . 

  FloralDaily  29/03 + 23/04/2021: ותהמקור 

 ענף הפרחים בקניה מתאושש ממשבר הקורונה 

וגם הביקוש ביעדים    ; באירופה ובארה"ב על יבוא של פרחים מקניה  , בעקבות המגפה,לאחרונה הוסרו המגבלות שהוטלו
הפרחים  למשקי  מאפשרת  זו  התפתחות  לקדמותו.  חוזר  אלה 
פרוץ   לפני  שהיו  והיצוא  הייצור  להיקפי  בהדרגה  לחזור  הקנייתים 
המגפה. הנתונים האחרונים מדברים על היקף הזמנות ליצוא שעומד  

כ קדם  97%-על  בתקופת  שהיה  כי  -ממה  מציינים  הם  הקורונה. 
ממה שהיה לפני פריצת    53%ף היצוא לכדי  באפריל אשתקד ירד היק

COVID-19 . 

כמובן שגם היקף העסקת העובדים במשקי הפרחים חוזר בהתאמה 
 , ואף עולה עליהם. 2019להיקפים של 

נתונים   מספקים  אינם  מעטים,  לא  והם  האחרונים,  ]הפרסומים 
מוחלטים על היקף היצוא והתעסוקה אז ועתה... אפשר רק להסיק 

 סקים כרגיל'[  שכיום שוב 'הע

  FloralDaily 09/04 + 05/05/2021 :  ותהמקור 

 מבזקי חדשות מן העולם  -  שמועות פורחות

http://www.midiflore.com/
https://www.westcoastseeds.com/blogs/garden-wisdom/list-of-edible-flowers
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 מספקים שתילי לוע הארי לכל תקופות השנה 

הארי  -ריבוי לפרחי לוע-ההולנדית מספקת חומר   Evanthiaחברת 
/  Antirrhinum    /Snapdragon   ,זנים ובמבחר  צבעים  במבחר 

 פני כל השנה. -אשר מאפשרים הספקה רצופה על

והם  שלהם,  הפריחה  עונת  לפי  קבוצות,  לארבע  מחולקים  הזנים 
 מתאימים לגידול בחממה או בשטח פתוח. 

היקף, בשיתוף עם מגדלים, ומבטיחה -החברה מקיימת ניסוי רחב
 לפרסם את מסקנותיו בבוא העת.

 www.evanthia.nlהחברה   הפרטים נמצאים באתר

 

 

   FloralDaily 02/02/2021 : המקור

 

 

 מבזקי מוצרים ומחקרים  –מוצרי פריחה 

http://www.evanthia.nl/

