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 מעורבות המגדלים בהחלטות הארגון עומדת למבחן   

[ שעיקרו העברת סמכויות  16בידיעון מס'  השינוי הארגוני המתרחש בימים אלה בקואופרטיב רויאל פלורהולנד ]ראו  
ים', גורר אחריו דיון פומבי בשאלת מידת ההשפעה של המגדל הבודד על החלטות  מן האספה הכללית אל 'מועצת החבר

 הארגון. זאת לאחר שנתיים של פעילות 'מועצת החברים'.

חברי המועצה שהתבטאו לאחרונה קובעים נחרצות כי למגדלים "יש מילה" בארגון, באמצעות המועצה. למגדלים ישנה  
מסוים מציק להם; והם אכן עושים זאת. דוגמה בולטת לכך היא העצומה    האפשרות 'לעלות על בריקדות' כאשר נושא

 ת של חברים. דרישה שאכן נענתה. שנחתמה לאחרונה בדרישה להאט את קצב השינויים ולאפשר יותר מעורבּו

על  מצביעים  השונים  בבחינת  -הדוברים  היו  שהעלו  טענות  כי  כך 
והביצועים של הארגון.  'ביקורת בונה', שמטרתה לשפר את ההחלטות 

להאזנה  זכו  לא  שלהם  ההערות  כי  תחושתם  את  הביעו  חלקם 
זאת, מעודד לשמוע דווקא מפי חברים אשר  -ולהתייחסות מספקת. עם

קוראים   הם  וכי  באחדותנו"  "כוחנו  כי  ההחלטות,  על  ביקורת  הביעו 
 לשמור על כוחו של הקואופרטיב. 

הכללי  באספה  גם  ביטוי  לידי  באה  זו  המקוונת  אווירה  המיוחדת  ת 
חברים, ועל הפרק עמדו    230במאי. השתתפו בה    20-שהתקיימה ב

הזמנים הצפוף ליישום חובה זו.  -חובת הרישום של תנאי הגידול, ולוח
על ביקורת  הושמעה  מקשיבה  -כאמור,  אינה  המנהלים  שמועצת  כך 

באה  הייתה  לא  הזו  העצומה  "כל  החברים.  לטענות  מספקת  במידה 
ה אילו  את  לעולם  אינפורמטיבית';  'אספה  הייתה  זו  כאמור,  מועצה.  חבר  אמר  לטענות"  בזמן  מגיבים  היו  מנהלים 

 ההחלטות תקבל אספה רשמית שתתקיים בקרוב. 

 . זה  בקישוראת הפרוטוקול ]באנגלית[ של האספה המיוחדת אפשר לקרוא  

 Bloemenkrant  01/06/2021 RFH Nieuws 31/05 + 03/06/2021 + Hortipoint 26/05/2021 + :ותמקור ה

 בשבוע הבא    –מידע מקוון לחברים 

מידע   תפרסם  פלורהולנד  הקרובים,  רויאל  הימים  במשך  מקוון  באופן  ביוני.    9-14לחבריה 
 ביוני.  14המידע באנגלית יוגש ביום שני הבא, 

המטרה היא לעדכן את החברים בכל מה שקורה בארגון רויאל פלורהולנד, בתחומי התפעול  
האסטרטגית של הקואופרטיב. במשך ה'שידורים' הללו תהיינה הזדמנויות    ת והכספים, ובתוכני

 לכל חבר לשאול שאלות ולקבל תשובות.  

 . קישור זהדרך לכל המידע, בשפה האנגלית, יש לגלוש 

 RFH News 02/06/2021המקור:  

 

  'קיימא- החלת חובת הצטיידות בתווית 'ייצור בתנאים בניל  תזכורת: מועדים  פעם עוד

ברויאל    התקבלה,  2020-47בידיעון מס'  , ובהמשך לידיעה שהבאנו  2020-52בידיעון מס'    כפי שפרסמנו  

 .  'קיימא -'ייצור בתנאים בני ויתרישום לתו ה-חובתל  לוח הזמנים   אתׂשהחלטה לפרו פלורהולנד

  :קבוצות שלושל  נקבעו מועדים שונים

  .2020שנת חויבו להירשם עד סוף  €   100,000גדול מ  נתיהש מגדלים הולנדים שפדיונם (1
ל    50,000ומגדלים הולנדים שפדיונם בין    €,  50,000גדול מ    השנתי  שפדיונם  מחוץ להולנד מגדלים (2

 . 2021 להירשם עד סוף חודש יוני חייבים €  100,000
  . 2021להירשם עד סוף שנת   חייבים €  50,000קטן מ   השנתי שפדיונם מגדלים (3

 . נא להיערך בהתאם

  / RFH Newsנמסר ע"י ירון כוכבי

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2116.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2116.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2116.html#green1
https://www.royalfloraholland.com/media/15310023/verhaallijn_extra-ledenraadsvergadering-20mei_def_eng-gb_final.pdf
https://www.royalfloraholland.com/en/supplying
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2052.html#green5
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2052.html#green5
https://www.yedion.com/yedion-2020/yedion-2052.html#green5
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
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כמות ומחיר לפי שנים   - ברויאל פלורהולנד   נץ חלב  

        €  מחיר    

 

  10%הפחתה חדה של  הייתה    2015שיווק נץ החלב ברויאל פלורהולנד קטן באיטיות בעשר השנים האחרונות. בשנת  
  23ומאז הכמות ממשיכה לרדת באיטיות תוך כדי שמירה על המחיר )  ,במחיר15%בכמות תוך כדי עליה חדה של  

בגלל הקורונה( הכמות וגם המחיר ירדו, אנחנו רואים תיקון    -שונה בהתנהגותה  )כולם יודעים למה 2020סנט(. שנת 
 נראה זאת בהמשך.  – 2019, חזרה לכמויות ולמחירים של שנת 2021מצב כבר במחצית הראשונה של שנת 

 . זה קישור דרך  –המלאה, הכוללת גם נתונים על השיווק מישראל, באתר הידיעון  למצגת 

 נמסר ע"י ירון כוכבי 

 תחזית מזג האוויר לערים באירופה 

 

  

    בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.yedion.com/images/stories/content/nl2021/pdf/ornithogalum_2021.pdf
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  מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

  

המחירים  ו  הכמויות  מובאיםשכאן  בטבלה  
            22הממוצעים לפרחים השונים לשבוע מס' 

 . עם השוואה לאשתקד ( ביוני 4עד   במאי 31)

 

גם את עקומת המחירים השבועיים,   אנו מביאים 
 הכוללת השוואה לשנתיים הקודמות. 
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 2021ימי פרחים בשנת 

    BBHהמקור:  

 נא להקיש כאן   -ללוח השנתי 

 

 

 

  

http://www.yedion.com/marketing/holidays-2015.html
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 מהומות בקולומביה פגעו באספקת הפרחים לארה"ב 

לאחרונה  -אי גרמו  בקולומביה  וסגרים  הפגנות,  מהומות,  פוליטי,  שקט 
מיבולי    80%-לשיבושים בהספקה הסדירה של פרחים ליצוא לארה"ב. כ

לכן הורגש שם מחסור בפרחים   הפרחים בקולומביה מופנים לארה"ב; 
 במאי.    9-האם שחל ב-לאחרונה; במיוחד לקראת יום

- דרסטיים, משום שגם המפגיניםזאת נראה שממדי השיבוש לא היו -עם
ליצוא,   הפרחים  בענף  לפגוע  רוצים  אינם  הקולומביאנים  השובתים 
המפרנס עשרות אלפי משפחות. זו אולי גם הסיבה שממדי השיבוש אינם  

ׂש   אינם  בקולומביה  הענף  וראשי  מאחר  נתונים  ׂשברורים,  לשחרר  ים 
 על ממדי הבעיה.  םאמיתיי

שנגרמו  -מכל ברור  אודות  מקום,  ידיעות  מצאנו  לא  האחרון  בשבוע  לארה"ב.  הפרחים  בהספקת  ממשיים  שיבושים 
 הספקת הפרחים מקולומביה, כך שאולי המצב חזר בינתיים איכשהו לקדמותו. 

  FloralDaily  31/05/2021 + Hortipoint 03/06/2021: ותהמקור 

 תזכורת: תערוכה מקוונת זמינה ברשת 

 . זה בקישורתערוכה של צמחים ופרחים זמינה באופן מקוון  17בידיעון מס' כפי שפורסם 

דל  .ישירות לדף הבית של התערוכה   מובילהעל הקישורית    לחיצה לחיצה על  .  כל ריבוע מייצג מג 
דל  או חברה שמציגה מעבירה אל –  More info-כל אחד מהריבועים ובהמשך על   . מג 

סרטון    גם  ובהמשך יש  המבוקש,  צמח/שזירה(/פרח)  הפריט  לראות תמונת  מאפשרתלמטה    גלילה
 . הסבר

 . ולהנות  , ללמוד,לצפות שווה  

 דל; אך בקרוב יתאפשר חיפוש גם לפי שם הפרח[ : כרגע ניתן לחפש רק לפי שם המג  הערה]

 BPNieuws 24/03/2021+   המקורות: ירון כוכבי

 

 

 

 פני המים -לוחות סולאריים על גג החממה ועל 

שקופים. אלה ניתנים להיות  -באוניברסיטת צפון קרולינה, ארה"ב, הביא לפיתוח לוחות סולאריים חצימחקר מתמשך  
מותקנים על גג חממה, ולאפשר גידול של צמחים, תוך כדי הפקת אנרגיה חשמלית מהגג שמעליהם. החוקרים מאמינים  

 רגיה שלהן. שכך ניתן יהיה לגדל ירקות ופרחים בחממות שמספקות לעצמן את כל צרכי האנ

בניסוי רחב הצליחו לגדל חסה בחממה עם תאים סולאריים על גגה, מבלי שהיבול פחת לעומת גידול בחממה רגילה.  
 דרך טכנולוגית אשר תאפשר גידול נרחב בתנאים תחרותיים. -הם מאמינים שזו פריצת

ראה  קוריאה לפתח טכנולוגיה דומה, ככל הנ -כן הצליחו מדענים בדרום-זמן לא רב לפני
בקישור   לקרוא  אפשר  הקוריאני  הפיתוח  על  שונה.  בדרך 

www.innovationnewsnetwork.com  

 דרך שתהיה לה משמעות כלכלית רבה. -פריצתבענף החממות מאמינים שזוהי  

פני המים במאגרים. השיטה  -בנוסף, לאחרונה נראים יותר ויותר פנלים סולריים צפים על
חוסכת, כמובן, שטחי קרקע שעליהם מוצבים הלוחות, מפחיתה את ההתאיידות מהמאגר  

צמם  עליו היא מצלה, ומסתבר שגם מעלה את יעילות הפקת החשמל, עי"כ שהלוחות ע
 מדי, בזכות העובדה שהם צפים על המים. -אינם מתחממים יותר

      FloralDaily 21/04/2021 +  Hortipoint 05/05/2021המקורות:  

 

 מבזקי חדשות מן העולם  -  שמועות פורחות

 מבזקי מוצרים ומחקרים  –מוצרי פריחה 

https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2117.html#orange3
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2117.html#orange3
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2117.html#orange3
https://floorplan.expodoc.com/en/976/noviteiten-2021
https://www.innovationnewsnetwork.com/new-transparent-solar-cell-could-increase-the-adoption-of-renewable-energy/8668/

