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 נדחה מועד שידור המידע המקוון לחברים    

 שעון ישראל, נדחה. על מועד חדש תבוא הודעה נוספת.  17:00ביוני, בשעה  14שידור המידע המקוון שנועד להיום, 

 RFH News 12/06/2021המקור:  

 עונה -מבוקש: מועמד לשמש כחבר בוועדת פרחי 

עונה' מחפשים מועמד שיחליף אותו. הכוונה היא למלא את  -לפרחיעם סיום כהונתו של אחד מחברי 'וועדת המוצר  
 המקום ע"י בחירת חבר שמגדל פרחים או צמחים מחוץ להולנד. חברים המעוניינים מוזמנים להציע את מועמדותם. 

היא גוף מייעץ להנהלת הארגון בכל הקשור להתנהלות סביב המוצר, או    FPCפלורהולנד'  רויאל  'וועדת המוצר של  
 . בקישור זה צרים, אותם מגדלים חבריה. את כל 'כללי המשחק' אפשר לקרוא ]באנגלית[ קבוצת מו

לפרחי מ -הוועדה  מורכבת  צוות    12-עונה  ע"י  נתמכים  הם  מגדלים. 
בשנה.   פעמים  ארבע  נפגשים  הם  פלורהולנד.  רויאל  מטעם  מקצועי 

   בהוצאות הכרוכות בהשתתפות בישיבות אלה.הארגון נושא, כמובן,  
 ת בוועדה מאפשרת לחבר: חברּו

 חשיפה נרחבת לידע ולמידע הקשור במוצר ובשיווקו.  •

 מעורבות בגיבוש מדיניות הארגון בכל הקשור במוצר.  •

בארגון   • הקלעים'  'מאחורי  הקורה  לכל  יאל  רו חשיפה 
 פלורהולנד. 

ם  , והרחבת רשת הקשרי שיפור וחיזוק ההתפתחות האישית •
 האישיים. 

אליה ניתן גם     Marjan van Kesterביוני אל הגב' מריאן ואן קסטר     18-בכדי להגיש מועמדות יש להתקשר, לפני ה
 לפנות בשאלות הבהרה לפני הגשת המועמדות. 

 ממושב לכיש; הבחירה הנ"ל אינה באה להחליפו, אלא להחלפת חבר אחר שפורש[. ]כעת מכהן בוועדה דרור נקש 

 10/06/2021מיום   Peter van Santenמתוך מכתבו הפומבי של יו"ר הוועדה פטר ואן סאנטן  

     קיימא' -הצטיידות בתווית 'ייצור בתנאים בניהחובת  תיקון: הושעתה 

בידיעון מס'  קיימא' ]ראו  -בשבוע שעבר פרסמנו ידיעה אודות לו"ז להחלת חובת הצטיידות בתווית 'ייצור בתנאים בני
להשעות בינתיים את  [. ובכן, המידע הזה כבר אינו עדכני, מאחר והנהלת רויאל פלורהולנד החליטה  23

בקישור   RFHהסביר ]ראו בחדשות    Steven van Schilfgaardeהצעד הזה. המנכ"ל ואן סכילפחארדה  
[ כי לקח החלטה זו, בהתייעצות עם 'מועצת החברים', בכדי לאפשר למגדלים השונים להתגבר על  זה

 ום הצעד הזה.  קשיים טכניים שהתגלו בייש 

הזמנים לביצוע הושעה בינתיים. בחודשים הקרובים  -ההחלטה להטיל את החובה לא בטלה, אולם לוח
ד לעודד את המגדלים ואת הקניינים להשתלבות מלאה במערך הדיגיטלי, אך  פלורהולנרויאל  תמשיך  

בשלב זה לא יינקטו אמצעים משמעתיים כנגד אלה שלא יצליחו להתארגן בהתאם. החלטות מחייבות  
באשר לביצוע התהליך תתקבלנה ותפורסמנה בזמן הקרוב. יצוין כי ההנהלה פועלת בעניין תוך שת"פ  

 .  VBW, וארגון הקמעונאים VGBועצת החברים', והן עם ארגון סיטונאי הפרחים ותיאום מלא, הן עם 'מ 

 BPNieuws + RFH News + Hortipoint + FloralDaily 9+13+14/04/2021  ות:המקור 

 שינויים במחירי האריזות 

ביולי. את פירוט    5-השימוש של כמה פריטים מבין האריזות של רויאל פלורהולנד יתבצעו ב-שינויים במחירים או דמי
 . זה קישורהתעריפים החדשים אפשר למצוא דרך 

 RFH News 09/06/2021המקור:  

  

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://file-eu.clickdimensions.com/florahollandnl-atv7b/files/eng.fpchandbook.pdf?m=6/8/2021%2012:13:23%20PM&_cldee=Y2h1bWlfeUBuZXR2aXNpb24ubmV0Lmls&recipientid=contact-e28e0419f6dce811a986000d3ab31f97-ea5f43198e02428ab2ad62ff6fda8fd0&esid=737cb788-9cc7-eb11-bacc-000d3ab73ee7
mailto:MarjanvanKester@RoyalFloraHolland.com
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2123.html#green3
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2123.html#green3
https://www.royalfloraholland.com/en/news-2021/week-12/no-enforcement-of-digital-environmental-registration-for-the-time-being
https://www.royalfloraholland.com/en/news-2021/week-12/no-enforcement-of-digital-environmental-registration-for-the-time-being
https://www.royalfloraholland.com/en/supplying/logistics/logistic-supplies/packaging/code-and-price-list-for-auction-packaging
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כמות ומחיר לפי שנים   -קריספידיה בפלורהולנד    

 

  , רוב הכמות בשנים האחרונות גדלה בקניה ומשווקת כל השנה  .שנה כמין )לא זן(  40-יותר מכבר    במכרזותמשווקת  
 כשלושים שנה.  במשך  ,ספדיה לפרקיםיקר מגדליםישראל ב. לגבעול סנט   10-של כ ממוצע במחיר

  מיליון   10-מ  ; הכמויות ביותר מפי שניים  את  שהעלו  ',דנציגר'  של חב'עם השקת הזנים החדשים    2016שנת  משינוי חל  
 €. סנט  15-סנט ל 11-מ  ,35%-ואת המחיר ב , 2020-מיליון ב 24  כדיל  2010בשנת  יח'

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

 נמסר ע"י ירון כוכבי 

 באירופה תחזית מזג האוויר לערים 

 

  

    בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.yedion.com/images/stories/content/nl2021/pdf/craspedia_2021.pdf
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  מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

  

המחירים  ו   הכמויות   מובאים שכאן  בטבלה  
            23הממוצעים לפרחים השונים לשבוע מס' 

 .עם השוואה לאשתקד( ביוני 7-11)

 

מביאים השבועיים,    אנו  המחירים  עקומת  את  גם 
 הכוללת השוואה לשנתיים הקודמות. 
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 תורכיה מגדילה את יצוא הפרחים   

קשיי הספקה מקניה ומדרום אמריקה, הנובעים ממגפת הקורונה, פותחים הזדמנויות חדשות ליצרני הפרחים בתורכיה,  
 לדבריהם, לפיתוח היצוא שלהם. 

מסר כי הביקוש בשוק המקומי וביעדי היצוא עולה    ]בתמונה[  Ismail Yilmazיו"ר ארגון יצואני צמחי נוי, איסמעיל יילמז  
+ לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כמחצית מיבול הפרחים  85%-על ההיצע, ומחירי הפרחים הקטופים עלו השנה ב

מיליון $. היעד שנקבע לשנה    107מופנית ליצוא. אשתקד הסתכם היצוא לכדי  
מיליונים.    125-יותר ממיליון; אך נראה שהוא יהיה בפועל    115הנוכחית היה  

ב ייצאו  כבר  השנה  אפריל  אמצע  עד  ייבאה    44-מינואר  תורכיה   .$ מיליון 
 מיליון $.  42אשתקד פרחים בסכום של 

רבים   מגדלים  לפרחים.  ירקות  מייצור  לעבור  מגדלים  למספר  גרם  המצב 
+.  30%-משקיעים בהגדלת היקף הייצור; צופים שכושר הייצור יגדל השנה ב

מ כולו  על    500,000-כ   בתורכיה  עסיקהענף  לוחצים  המגדלים  עובדים. 
, בכדי לא  8%הממשלה להשאיר את המע"מ על פרחים בשיעור המופחת של  

 לפגוע בביקוש. 

ייצור הפרחים בתורכיה. ציפורן היא הפרח המוביל ביצוא. אשתקד הסתכם   אנטליה היא המרכז החשוב ביותר של 
 מיליון גבעולים.  300ד' ציפורן, וצופים יבול של   2,000-דלו כ$. השנה יג   0.40המחיר לגבעול ציפורן ליצוא לכדי 

  FloralDaily  25+27+28/05 + 01/06/2021: ותהמקור 

 סמינר מקוון על טכנולוגית חממות  

פעולה של מכון היצוא הישראלי עם גופים ענפיים בהולנד הוביל לחילופי ידע בנושא טכנולוגיה של חממות.  -שיתוף
]זמן ישראל[. שבע חברות ישראליות תצגנה   11:00ביוני, בשעה  29במסגרת זו יתקיים סמינר מקוון ביום שלישי, 

   https://forms.gleלפרטים ולהרשמה לסמינר המקוון יש לגלוש אל:   טכנולוגיות שפיתחו בתחום החממות. 

  BPNieuws 09/06/2021המקור:  

   סוכלה הברחת קוקאין בתוך משלוח פרחים

כ נתפסו  ארה"ב,  למיאמי,  מאקוודור  פרחים  קוקאין,    300-במשלוח  ק"ג 
מלאו   לב    5שהוסתרו. הם  קרטונים, אשר משקלם החריג הסב את תשומת 

 הפקחים... 

והם   סמים,  להברחת  נוחה  כ'פלטפורמה'  נחשבים  מסתבר,  פרחים,  משלוחי 
נמסר מהאמנם   לא  פעם.  לא  לכך  של המשלוח    היה  משמשים  הסופי  היעד 

 המדובר. 

 

 

  FloralDaily  25/05/2021המקור: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבזקי חדשות מן העולם  -  שמועות פורחות

https://forms.gle/q5FyAGvKbqcRqmw57
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 הרוח. עכשיו זה מדעי...  -פרחים משפרים את מצב 

מאוניברסיטת הארוורד וביה"ח הכללי של    Nancy Etcoffמחקר של הפסיכולוגית ננסי אטקוף  
 הרוח האנושי.  -מסצ'וסטס בארה"ב בדק את השפעת הפרחים על מצב

העבודה יוצר אווירת נוחות ובריאות אצל  -באופן לא מפתיע מצאו החוקרים כי זר פרחים בחדר
 הנוכחים. 

וה יורדת רמת הדאגות  במשך שבוע,  בו  מוצגים  בבית המגורים, כאשר פרחים  חרדות,  ואילו 
יתר אחרים.  כלפי  והסלחנות  הסבלנות  רמת  בביתם  -על-ועולה  פרחים  עם  החיים  אנשים  כן: 
 נושאים עמם רגשות חיוביים גם אל מקום עבודתם. 

מחקרים אחרים בארה"ב הראו כי הענקת זר פרחים גורמת למקבל לתחושה מיידית של אושר,  
 ב ההחלמה.חולים תורמת לזירוז קצ- וכי נוכחות צמחים ופרחים בבתי

   FloralDaily 31/05/2021 : המקור

 

 מבזקי מוצרים ומחקרים  –מוצרי פריחה 


