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  מחפשים דרכים חלופיות/נוספות לגביית היטל קידום המכירות

, הקרן המשמשת למימון  BBH( לטובת קרן  0.19%( ומכל קניין )0.2%כידוע, רויאל פלורהולנד גובה היטל מכל מגדל )

כל   נהנים  הענפי  המכירות  שמקידום  אלא  זו.  פעילות  למימון  הבלעדי  המקור  זהו  הענפי.  המכירות  קידום  פעילות 
ואלה האחרונים אינם  העוסקים בענף; גם אלה שאינם מוכרים או קונים   באמצעות המערכת של רויאל פלורהולנד; 

 בהוצאה.    אפוא נושאים

גם  בפומבי  בכך  עסקו  לאחרונה  לתקן.  מנסים  הזה  העיוות  את 

סכילפחארדה   ואן  פלורהולנד,  רויאל  וגם  Schilfgaardeמנכ"ל   ,
לובה    BBHמנכ"ל   דר  ואן  .  Dennis van der Lubbeמר דניס 

מחפש ל  ים שניהם  מי  דרכים  על  גם  ההוצאה  את  עובד  שהטיל 

אילו  רמזו  לא  הדוברים  שני  אולם  המכרזות.  למערכת  מחוץ 

 פתרונות עולים בדעתם. 

בנושא  דנה  החברים'  ש'מועצת  לאחר  באו  האלה  ההכרזות 

לארגון   הנחיה  והוציאה  יולי,  לגבייה   BBHבתחילת  למצוא דרך 

ת. עד שוויונית וצודקת של הכספים המממנים פעילות ענפית כולל 

כה לא פורסמה הצעה מעשית שהועלתה, אם הייתה כזו, לשתף 

הידיעות נמסר שמעריכים את התקציב הנדרש כבהיטל את אלה שאינם עובדים במערכת המאורגנת    16-. באחת 

   .€מיליוני  

 Hortipoint 07+21/07/2021:  ותהמקור 

Greenovation Award 2021   

בכל שנה, מתקיימת התחרות השנתית  מו  כ, נזכיר כי  26בידיעון מס'  בהמשך לפרסום  
הפרס    של רויאל פלורהולנד.  Greenovation Award 2021לפרס היצירתיות הירוקה  

א ביותר,  הטוב  הרעיון  את  שהציג  למי  יוענק  בתחום  היוקרתי  ביותר  הטוב  המוצר  ו 
קיימא הופך להיות המוביל בענף,  -ינזכיר כי בשנים האחרונות ייצור בתנאים בנ   הקיימּות.

רויאל   גם  כאלה.  בתנאים  שגדלה  בתוצרת  וגובר  הולך  עניין  מגלה  הצרכנים  וקהל 
הייצור, ולכן היא מעודדת  -קיימא לכל אורכה של שרשרת-בן  בטיפולפלורהולנד תומכת  

הי הזוכים  את  על  וההכרזה  הזה,  השנתי  הפרס  על  בתחרות  תמיכה  ע"י  גם  צרנים, 
 במסגרת היריד המסחרי השנתי. 

 .זה לקישור אפשר ומומלץ לקבל את כל המידע על התחרות בגלישה 

 

 

 מידע מאתר רויאל פלורהולנד בקישור הנ"ל 

 זמין ברשת   –נזכיר שוב: שידור חוזר של העדכון המקוון לחברים 

אם החמצתם בזמנו את ההסבר המקוון של  הנהלת רויאל פלורהולנד לחבריה, שהגרסה האנגלית  
ביוני, או אם אתם רוצים להיחשף אליה שוב, תוכלו תמיד לצפות ולהאזין לה מן    28-שלו שודרה ב

 ההקלטה ביוטיוב. 

June  -usiness update B  ההרצאה המשולבת שכותרתה  יוביל אתכם אל ההקלטה של   , זה  קישור 
28th 2021 . 

 מומלץ ! 

 בהרצאה המוקלטת[   David van Mechele ]בתמונה: המנכ"ל דויד ואן מכלן  

 

 

 פלורהולנד  רויאל  חדשות 

https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2126.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2126.html#green2
https://www.yedion.com/yedion-2021/yedion-2126.html#green2
https://tradefairaalsmeer.royalfloraholland.com/en/greenovation-award?utm_source=RFHnewsletterEN&utm_medium=email&utm_campaign=week29&utm_content=banner&_cldee=a29oYXZpeWFyb25AZ21haWwuY29t&recipientid=contact-e70f7a4ae0b7e7118169e0071b658ea1-b8d069764699435f9fad562ccac1cda7&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Corporate%20Nieuwsbrief&esid=fb1bc2bb-d7ea-eb11-bacb-000d3ab7d496
https://www.youtube.com/watch?v=hblhlJ2-AoI&t=20s
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 ניגלה  = קצח : זרקור על מוצר 

 

זהו  ולפני שני עשורים גודל גם בארצנו.    ,או בשמו העברי קצח מוכר כבר שנים רבות כפרח קיץ הולנדי  Nigellaניגלה  
ריחתו הטבעית בארץ היא במהלך חודש מאי, בדיוק בתקופה  פ   , אשר המתאים לשטח פתוח  , צמח קל יחסית לגידול

שיווק הניגלה שונה מהרבה פרחים שאנחנו  .  בשיאו  הוא   לפרח זה  במכרזותבה כמות הפרחים הנמכרת דלה והמחיר  
ענפים( לכן הגרף הנוכחי   10מכיל כ שבכך שיחידת המכירה הבסיסית יכולה להיות פרח בודד או אגד ) ,רגילים לשווק

 יקבל את הנתונים האלה.  INSIGHTS -כי כל מי שיחפש נתונים סטטיסטים ב כאן   אבל הוא מוצג ;להטעות יכול  

 . להקיש כאןלמצגת המלאה באתר הידיעון, יש  

       ויאיר נשריהוכן ע"י ירון כוכבי 

 תחזית מזג האוויר לערים באירופה 

 

  

    בשוקי הפרחים באירופה 

https://www.yedion.com/images/stories/content/nl2021/pdf/nigella_2021.pdf
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  מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

  

המחירים  ו   הכמויות   מובאים שכאן  בטבלה  
            30הממוצעים לפרחים השונים לשבוע מס' 

 . עם השוואה לאשתקד ( 2021ביולי  26-30)

 

מביאים השבועיים,    אנו  המחירים  עקומת  את  גם 
 הכוללת השוואה לשנתיים הקודמות. 
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המחירים  ו   הכמויות   מובאים שכאן  בטבלה  
בחודש יולי בהשוואה  הממוצעים לפרחים השונים  

          לשנה שעברה.
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     יצא לאור מחקר נרחב על הטיפול בפרח הקטוף  

לאחרונה יצא לאור בארה"ב, והוא זמין לכל ברשת האינטרנט, מחקר נרחב  
 האגרטל של הפרח הקטוף.  -להאריך את חיידרכים הנכונות  ה אודות 

אם המחקר גילה דרכים חדשות שאינן מוכרות לעוסקים בענף,    לנו  לא ברור
 אך ברור שזוהי סקירה רחבה ויסודית של הידע בנושא. 

לעיין    ,ואשר עיסוקו הוא גידול ו/או שיווק פרחים  ,כדאי לכל מי שקורא אנגלית
 הסתם כל אחד יוכל למצוא בו גם משהו חדש... -במסמך הזה. מן

 . זה בקישורן להורדה מומלץ להציץ; המסמך השלם נית

 

  FloralDaily 23/07/2021המקור: 

 

 

 

 

 מבזקי חדשות מן העולם  -  שמועות פורחות

https://www.researchgate.net/publication/353348637_POST-HARVEST_HANDLING_OF_CUT_FLOWERS

