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 חברים מפגש מקוון של ההנהלה עם  היום: 

  14- שנועד תחילה להתקיים ב  המפגש המקוון של ההנהלה עם מגדלים בשפה האנגלית, נזכיר שוב:
 שעון ישראל.   16:00, בשעה ביוני 28היום, יום שני, ביוני ונדחה, יתקיים 

 portal.royalfloraholland.comבקישור   -הרשמה להשתתפות מקוונת 

]ראו   מס'  כאמור  ה23בידיעון  רויאל  [  בארגון  שקורה  מה  בכל  החברים  את  לעדכן  היא  מטרה 
קואופרטיב. במשך ה'שידורים'  פלורהולנד, בתחומי התפעול והכספים, ובתוכנית האסטרטגית של ה

 לשאול שאלות ולקבל תשובות.   שנרשם והתחבר הללו תהיינה הזדמנויות לכל חבר

 המנכ"ל סטיוון ואן סכילפחארדה[                           –]בתמונה  

 RFH News 17/06/2021המקור:  

 

 מוזמנים להירשם לתחרות החדשנות והיצירתיות 

הירוקה   היצירתיות  לפרס  השנתית  התחרות  מתקיימת  שנה,  כבכל 
Greenovation Award 2021    של רויאל פלורהולנד. הפרס היוקרתי

יוענק למי שהציג את הרעיון הטוב ביותר, או המוצר הטוב ביותר בתחום  
 ת.  הקיימו 

ר את  וות שופטים מקצועי יבח  צת אפשרית כבר עכשיו.  ההרשמה לתחרו
ת, מבין הנרשמים. ההכרזה על הזוכים תהיה ביריד  רו  הראויים להתח  

בתחילת נובמבר. המועמדים הנבחרים    המסחרי הבינלאומי באלסמיר,
יזכו לחשיפה מיוחדת בזמן היריד. קהל המבקרים יצביע עבור הזוכים  

ייב   המקצועיים  השופטים  עם  ויחד  במגזרים  ח  בתחרות,  הזוכים  רו 
 השונים. 

 award-www.royalfloraholland.com/greenovation-2021דרך הקישור:   –כל הפרטים וקישור להרשמה  

 RFH News 07/06/2021המקור:  

 נזכיר: בוחנים ייתכנות להמשך הפעלת 'שעון אמיתי' 

כאן   שמסרנו  למידע  מס'  בהמשך  ב 22בידיעון  ממשיכים  רויאל  , 
לצד   אמיתי'  מקומי  'שעון  קיום  של  הייתכנות  את  לחקור  פלורהולנד 

של   קבוצה  המתוכנן.  הווירטואלי  הארצי  וקניינים    25השעון  מגדלים 
- לת כ'תיבת תהודה'. הדיון הפומבי המקוון הראשון שלה התקיים בפוע 
 7 ביוני. ההמשך יתקיים ביום רביעי,  16במאי, והדיון השני ביום    26

ביולי. אחריו תגבש הקבוצה עצה שתוגש להנהלת רויאל פלורהולנד.  
מתארגנת גם 'קבוצת פעולה' של מגדלים וקניינים, המתכננת פעולות  

ר את 'השעון  מ  ע את מקבלי ההחלטות כי יש לש  הסברה במטרה לשכנ
עצומה   על  וקניינים  חברים  מחתימים  גם  הם  בריינסבורג.  האמיתי' 
אנשים  של  החתמה  גם  מתכננים  הם  המכרזה.  להנהלת  שתוגש 
'בשטח'. נראה כי טרם נאמרה 'המילה האחרונה' ע"י הפעילים למען  

בריינסבורג. המסורתי  מהדגם  מכרזה  קיום  אולם  ]בתמ  המשך  ונה: 
 השעונים בריינסבורג כיום[ 

פי הפרסומים עד כה, לא נראה שמתוכנן דיון פומבי בשפה האנגלית. לא שמענו גם על יוזמה של מגדלים מחוץ  -על
יש להניח שישנם רבים כאלה, ומן הראוי שקולם יישמע.  -להולנד לפעול למען המשך קיום שעון בריינסבורג; אם כי 

 . yaronkohavi@royalfloraholland.com  7920595-054כוכבי המעוניינים להיות מעורבים מוזמנים לפנות אל ירון  

  Hortipoint 15+22/06/2021 + BPNieuws 22/06/2021:  ותהמקור 

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://portal.royalfloraholland.com/en-US/evenementen/business-update-jun-21/
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2123.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2123.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2123.html#green2
https://www.royalfloraholland.com/en/news-2021/week-23/greenovation-award-2021-give-your-sustainable-concept-or-product-an-international-platform
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2122.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2122.html#green1
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2122.html#green1
mailto:yaronkohavi@royalfloraholland.com
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 תזכורת: שינויים במחירי האריזות 

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

 RFH News 09/06/2021המקור:  

 

 

 

כמות ומחיר לפי שנים   - פלורהולנד רויאל בגרווילאה   

 

 גרווילאה הגיעה לישראל במאה 

גידולים שונים מרחבי העולם.    , הקודמת מאוסטרליה  נוספיםנכחלק מהבאת  גידולים    , לאוקודנדרון  : זכיר רק שלושה 
שבשנות השמונים והתשעים הייתה התפתחות בגידולים הנ"ל והכמויות    הוא  ובנקציה. המאפיין של כולם ,לאוקוספרמום

וילאה בשנה, אבל בהמשך הייתה ירידה בכמויות שהתייצבה בשמונה  ומיליון ענפי גר מ  יותר גדלו. עד לפני עשור שיווקנו  
סת ארצות אחרות לגידול ושיווק גרווילאה. מה שמעניין הוא שעל  וכני  ,השנים האחרונות סביב חצי מיליון ענפים בשנה

)עד    שנהסנט ה  56  לכדי  ,לפני כעשורסנט    20  -ממחיר של כ  :אף שהכמויות נשארו דומות אנו רואים עליה רצופה במחיר
 . מושפעת כולה ממשבר הקורונה 2020( . הירידה במחיר בשנת 22שבוע 

 

 . להקיש כאןלמצגת המלאה באתר הידיעון הכוללת גם נתונים על השיווק מישראל, יש 

 נמסר ע"י ירון כוכבי 

 ויר לערים באירופה תחזית מזג האו

 

    בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.royalfloraholland.com/en/supplying/logistics/logistic-supplies/packaging/code-and-price-list-for-auction-packaging
https://www.yedion.com/images/stories/content/nl2021/pdf/grevillea_2021.pdf
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  מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

  

המחירים  ו   הכמויות   מובאים שכאן  בטבלה  
            25הממוצעים לפרחים השונים לשבוע מס' 

 . עם השוואה לאשתקד( ביוני 21-25)

 

מביאים השבועיים,    אנו  המחירים  עקומת  את  גם 
 הקודמות. הכוללת השוואה לשנתיים 
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 בשוויץ הצביעו נגד החרמת תוצרת שרוססה    

ב בשוויץ  שנערך  נגד    13-במשאל  הנשאלים  רוב  הצביעו    היוזמה/הצעה ביוני 
הדברה בחומרי  שימוש  תוך  שגדל  מזון  על  חרם  ההצעה  רעילים  להטיל   .

 שנדחתה כללה גם איסור יבוא של תוצרת כזו.  

שיעור היוו  הם  אך  במשאל,  רוב  השיגו  לא  אמנם  ההצעות  - לא  ממש  תומכי 
 , מבין המצביעים במשאל. 40-50%, מבוטל

שרוב בשוויץ יקרין  מחוגי החקלאים באירופה נשמעה 'אנחת רווחה'. הם חששו 
השפעה גם לשאר מדינות אירופה. נראה שהאיום המיידי הוסר, בינתיים, אולם  

 הצומח הולכת וגוברת. -ברור שהנטייה לאסור שימוש ברעלים להגנת

  FloralDaily  16/06/2021המקור: 

 קמפיין חדש לעידוד צריכת פרחים   

להפעיל  BBHארגון   החל  פרחים  מכירת  לקידום  קידום    ההולנדי  למסע  פיילוט 
מכירות נרחב בשנתיים הבאות. גם בתכנית זו מדובר בפעילות שתתמקד בארבע  
מדינות: בריטניה, גרמניה, צרפת, והולנד. עיקר המאמץ והתקציב יופנה לתשדירי  

המטרה המוצהרת היא "להזכיר לצרכנים לכלול פרחים  ש קידום מכירות בטלוויזיה, כ
 הקניות שלהם". -ברשימת

הנוכחי   ליצור המשך למסע  היא  הכוונה  כה,  עד  מן הפרסומים  שניתן להבין  ככל 
מידת   לאור  אפשריים  תיקונים  עם  פרחים',  יותר  לנו  'דרושים  הסיסמה  תחת 
הגישה   את  לשנות  כוונה  שיש  נראה  לא  כלומר:  הנוכחי.  הקמפיין  של  ההצלחה 

 הקיימת. 

יה של ההיטל לצורך תקציב  בחוגי 'מועצת החברים' יש הדורשים שינוי בשיטת הגבי 
כה טרם פורסמו פרטים על הצעות כאלה. כלומר: ככל הנראה  -קידום המכירות. עד

כיצד להוציא את הכסף, אך עדיין מתדיינים על הדרכים לגי ס את  יישנה הסכמה 
 התקציב. 

   HortiPoint 22/06/2021 + RFH Nieuws 24/06/2021המקורות:  

 

 

 
 

 וואקום לתוצרת טריה    -פיתוח חדש: מיכלי 

האמריקאית   מיכלי  RipeLockerהחברה  לאחרונה  )וואקום(  ר  -פיתחה  יק 
להובלה ולאחסון של תוצרת טרייה, כולל פרחים. לדברי המפתחים, השימוש  
במכלים מאפשר שמירת פרחים למשך חודשיים; מה שאומר שניתן להוביל  

 פרחים בים, מבלי שחיי האגרטל שלהם ייפגעו. 

רוב האוויר נשאב מן המיכל האטום, מה שמשאיר לפרח אפשרות מוגבלת  
החברה   באתר  לקרוא  אפשר  הזה  הפיתוח  על  הכל  ולהתייבש.  'לנשום' 

https://ripelocker.com   

   FloralDaily 10/06/2021 : המקור

 מבזקי חדשות מן העולם  -  שמועות פורחות

 מוצרים ומחקרים מבזקי  –מוצרי פריחה 

https://ripelocker.com/

