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Samenvatting
Consument en bloemist verdeeld over uitstraling potanthurium
De potanthurium is een plant die zowel bloemisten als consumenten aanspreekt en bij de consument
overwegend positieve reacties oproept. Toch zijn er verschillen tussen consument en bloemist en ook
tussen de diverse landen. Consumenten vinden de potanthurium mooi en
kleurrijk. Verder zeggen ze de plant ook sierlijk en elegant te vinden en niet
saai of ouderwets. Bloemisten daarentegen vinden de Anthurium vooral
exotisch. Zij vinden de plant daarnaast ook vaker ouderwets. Qua plantstijl
typeren de bloemisten de Anthurium vaker als klassiek. De consumenten
zijn verdeeld hierover. Britse, Italiaanse en vooral Spaanse consumenten
vinden de potanthurium vooral modern, Duitse en Nederlandse
consumenten vinden de plant juist meer klassiek. Vergeleken met andere
landen wordt de potanthurium in Nederland, zowel door bloemisten als consumenten, nog het minst
modern gevonden.
Goede houdbaarheid potanthurium meest positief, prijs minst positief
Goede houdbaarheid staat voor bloemisten bovenaan als het gaat om de positieve aspecten van de
potanthurium. De sierwaarde, het aantal bloemen, het kleuraanbod en de bloeiduur volgen op afstand.
De prijs is het meest genoemde zwakke punt, gevolgd door het imago. Vooral Nederlandse en Duitse
bloemisten noemen het imago van de potanthurium als zwak punt (55% respectievelijk 42%). Franse
bloemisten vinden de geringe vernieuwing in het assortiment een zwak punt (door 38% genoemd).
Anthurium geen alternatief voor orchidee
Kwekers van Anthurium vragen zich af in hoeverre de potanthurium in de voetsporen van de orchidee
kan treden. We legden dit voor aan de bloemisten. Rationeel gezien blijkt de potanthurium een goed
alternatief voor de orchidee: beide planten zijn sterk, lang houdbaar en gemakkelijk te verzorgen. Op
meer emotioneel vlak vinden veel bloemisten dat je appels met peren vergelijkt. Het imago is té
verschillend, ‚dat kun je niet vergelijken‛ aldus driekwart van de bloemisten. Verschillende bloemisten
merken op dat er voor de Anthurium ook veel minder promotie wordt gemaakt, in vergelijking met de
orchidee. Wil de Anthurium de orchidee evenaren, dan moet er nog veel werk worden verzet, zeker op
het gebied van uitstraling. Elegant/sierlijk en exotisch zijn hierbij sleutelwoorden.
Potanthurium geen standaard product in assortiment Britse bloemist
Nagenoeg alle bloemisten verkopen de potanthurium. Maar de rol die de plant speelt in het
assortiment verschilt per land. In Frankrijk is de potanthurium relatief vaker standaard in de winkel te
koop, terwijl dat bij Britse bloemisten veel minder het geval is. Dit kan te maken hebben met de
omloopsnelheid en de winstmarge van de plant. Britse bloemisten beoordelen de omloopsnelheid van
de potanthurium lager dan hun collega’s in de andere landen. Ook de winstmarge schatten zij lager in,
vergeleken met Nederland en Duitsland.
Aandeel potanthurium in Britse bloemenwinkel onder druk
Volgens de meeste bloemisten bleef het omzetaandeel van de potanthurium redelijk stabiel de
afgelopen drie jaar. In Duitsland en in Nederland nam het aandeel volgens een derde van de
bloemisten zelfs toe, hoewel in Duitsland nog eens een derde een afname signaleerde. De Britse
bloemisten zijn het minst positief: een derde signaleert een afname en slechts 10% een toename. Als
belangrijkste redenen voor een afname van het omzetaandeel noemen de bloemisten de dalende
vraag/populariteit van de potanthurium, gevolgd door concurrentie vanuit andere verkoopkanalen.
Voor de komende jaren verwachten de meeste bloemisten een stabilisatie van het omzetaandeel.
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Rood en wit populairst
Rode en witte potanthuriums zijn favoriet,
waarbij de nadruk op rood ligt. Alleen bij
Nederlandse bloemisten scoort wit het
hoogst. Roze staat over het algemeen op de
derde plaats. De meest donkere kleur bruin/bordeaux - is van alle kleuren het minst
geliefd bij de bloemisten.
Hoewel de rode Anthurium het meest favoriet is, scoort deze bij de consument minder dan bij de
bloemist. Roze is zelfs nog minder populair dan bij de bloemist en paars juist weer meer. Paars scoort
overigens ook hoog bij de ondervraagde Britse bloemisten.
Aantal bloemen en kleur bepalend bij inkoop door bloemist
Gemiddeld 84% van de bloemisten zegt bij de inkoop van potanthurium sterk te letten op het aantal
bloemen in de plant en 12% let er enigszins op. Naast het aantal bloemen is ook de kleur belangrijk, op
de voet gevolgd door de prijs.
Naamsbekendheid Anthurium laagst in Spanje en Verenigd Koninkrijk
Gemiddeld 80% tot 90% van de consumenten herkent de potanthurium van de getoonde foto’s. De
goede naam erbij noemen blijkt echter veel moeilijker. In Nederland, Duitsland en Italië wist nog een
vijfde van de consumenten de Anthurium bij de juiste naam te noemen, in Spanje en het Verenigd
Koninkrijk is de naamsbekendheid met 4 à 5% het laagst. Dat weerhoudt de consument er gelukkig
niet van om de plant te kopen: gemiddeld 60% van de consumenten die de Anthurium herkennen
hebben de plant al eens gekocht. Italië kent de meeste kopers (68%) en het Verenigd Koninkrijk de
minste (52%). Meest genoemde redenen om geen potanthurium te kopen zijn ‚ik heb al genoeg
planten in huis‛, ‚ik varieer graag‛ en ‚ik heb geen gelegenheid/persoon om ze aan te geven‛. Voor de
toekomst zegt 60% van de kopers een herhalingsaankoop te doen en een kleine 40% zegt ‘misschien’
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1 Inleiding
1.1

Producttesten

Het huidige bloemen- en plantenaanbod is de afgelopen jaren hard gegroeid en nog steeds worden
nieuwe varianten toegevoegd aan het huidige assortiment. Bloemisten en consumenten kunnen
kiezen uit een ruim aanbod van soorten, kleuren en afmetingen. Door deze brede keuze wordt de klant
ook kritischer. Voor de Nederlandse teelt en handel is het daarom van groot belang om op de hoogte te
blijven van de wensen en behoeften van afnemers op het gebied van specifieke producten. Is het
aanbod vernieuwend genoeg? Is men tevreden over de kwaliteit en het imago van de bloem of plant?
Sluit het kleurenaanbod aan bij de voorkeur van de klant? Zijn er verbeterpunten?
Om dergelijke vragen te beantwoorden, voert het Productschap Tuinbouw (PT) al sinds 2001
productgericht marktonderzoek uit onder bloemisten en consumenten in diverse landen. Bij dit
onderzoek werkt het PT nauw samen met LTO Groeiservice, Bloemenbureau Holland en FloraHolland.
Het onderzoek is er op gericht om meer inzicht te krijgen in imago, inkoopgedrag, voorkeuren en
ervaringen met specifieke snijbloemen- of kamerplantensoorten.

1.2

Onderzoeksopzet

Het consumentenonderzoek is uitgevoerd in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk,
Spanje en Italië en vond plaats in juni 2010. Het consumentenonderzoek is per land representatief op
leeftijd (18-65 jaar), geslacht, regio en huishoudgrootte. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van
consumentenpanels van onderzoeksbureau MWM2.
Voor het bloemistenonderzoek maakt het PT gebruik van eigen online bloemistenpanels in Nederland,
Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Bloemisten die deelnemen aan het panel worden een
aantal keer per jaar uitgenodigd voor een kort onderzoek over een bepaalde bloem of plant.

1.3

Beeldmateriaal

In de vragenlijst worden alle vragen ondersteund met beeldmateriaal, speciaal door het VKC
vervaardigd voor de producttesten van het Productschap Tuinbouw. Uiterste zorg is besteed aan de
kwaliteit en uniformiteit van het beeldmateriaal en de getoonde
producten. Naast foto’s is tevens gebruik gemaakt van een roterende
weergave van een bromelia, om zo het imago van het product nog
zuiverder te meten. De hiernaast afgebeelde foto is gebruikt als
‘hoofdfoto’. Bij de vragen over de voorkeuren van bloemisten en
consumenten zijn foto’s van verschillende kleuren en soorten bromelia’s
getoond.

1.4

Leeswijzer

Het rapport bestaat uit drie hoofdstukken. In hoofdstuk twee leest u alles over het imago dat de plant
heeft onder consumenten en detaillisten. In het derde hoofdstuk staat de bloemist centraal: welke
positie heeft de plant in het assortiment, welke aspecten zijn van belang bij de inkoop, welke sterke en
zwakke punten heeft de bromelia volgens de bloemisten. Het laatste hoofdstuk focust op de
consument en gaat in op de bekendheid van de plant, kleur- en soortvoorkeuren en redenen om de
bromelia niet te kopen.
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2 Imago potanthurium
2.1

Potanthurium roept overwegend positief beeld op

Als de consumenten gevraagd wordt naar een spontane reactie op de potanthurium, dan vinden ze de
plant vooral mooi en kleurrijk. Van alle spontane associaties met de potanthurium is 75% tot 80%
positief. 3% tot 10% van de antwoorden is negatief bedoeld. Negatieve aanduidingen betreffen vooral
de ouderwetse en kunstmatige (plastic) uitstraling, hoewel beide associaties telkens door slechts
enkele consumenten genoemd werden.
Om specifieker het imago van potanthurium te kunnen bepalen, is zowel aan de consumenten als aan
bloemisten gevraagd met welke emoties ze de plant associëren en welke uitstraling en stijl ze het best
bij de potanthurium vinden passen. Als het gaat om emoties, dan roept de potanthurium bij de
consument gevoelens van rust op, op afstand gevolgd door sympathie en blijheid. Verdriet is een
emotie die consumenten totaal niet met de plant associëren. Dat laatste geldt ook voor de bloemisten.
Bloemisten vinden bovendien dat termen als liefde en hartstocht heel weinig met de potanthurium te
maken hebben. Opvallend is dat relatief veel bloemisten moeite hebben om een specifieke emotie aan
de potanthurium te koppelen.

2.2

Bloemist vindt potanthurium vaker exotisch dan consument

Bloemisten vinden de potanthurium vooral een exotische uitstraling hebben. Teer/verfijnd, chic/luxe,
romantisch of lief zijn termen die de bloemist niet bij de Anthurium vindt passen. Consumenten zijn
het daar niet helemaal mee eens: zij vinden de Anthurium vooral elegant/sierlijk en veel minder
exotisch dan de bloemist. Saai of ouderwets is de Anthurium volgens de consument zeker niet.
Bloemisten zijn hier minder stellig in.
Niet alleen denken bloemisten en consumenten verschillend over de exotische uitstraling van de
potanthurium, ook tussen de landen zijn er verschillen. In Nederland associëren zowel bloemisten als
consumenten de potanthurium minder met exotisch dan in de andere landen (vooral het Verenigd
Koninkrijk). Verder valt op dat de omschrijving chic/luxe relatief hoog scoort bij Duitse consumenten.
Britse bloemisten tot slot vinden typeringen als saai en ouderwets doorgaans niet passen bij de
potanthurium, terwijl Nederlandse bloemisten de plant veel vaker saai en ouderwets vinden.
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Grafiek 2.2.1 Uitstralingsindex potanthurium (gemiddeld over alle landen)
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Imago potanthurium minst modern in Nederland

Zowel consumenten als bloemisten vinden de potanthurium niet passen bij een landelijke stijl. De
bloemist vindt de potanthurium klassiek en ook alledaags. De meningen van de consumenten zijn
verdeeld: potanthurium is zowel klassiek als modern. De verklaring hiervoor ligt in de verschillen
tussen de landen. Britse, Italiaanse en vooral Spaanse consumenten vinden de potanthurium vooral
modern. Duitse en Nederlandse consumenten vinden de plant juist meer klassiek.
Grafiek 2.3.1 Stijlindex potanthurium (gemiddeld over alle landen)
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Vergeleken met andere landen wordt de potanthurium in Nederland, zowel door bloemisten als
consumenten, nog het minst modern gevonden.

2.4

Potanthurium spreekt bloemist en consument aan

De potanthurium spreekt zowel bloemisten als consumenten aan. Gemiddeld zegt rond de 85% van de
consumenten en bloemisten dat de potanthurium hen aanspreekt. In Nederland reageert men iets
kritischer: driekwart zegt dat de Anthurium hen aanspreekt.
Circa 40% van de consumenten associeert de potanthurium niet met een specifiek seizoen. De
consumenten die dat wel doen denken hier per land verschillend over. In de meer zuidelijke landen
(Spanje, Italië en Frankrijk) associeert men de Anthurium vooral met het voorjaar en in Nederland,
Duitsland en Groot-Brittannië juist meer met de zomer.
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3 Bloemist
3.1

Meerderheid bloemisten heeft potanthurium geregeld in assortiment

Nagenoeg alle bloemisten (92% tot 97%) verkopen potanthurium of hebben wel eens potanthurium
verkocht. Alleen in het Verenigd Koninkrijk is dat met 86% iets minder het geval. De meest genoemde
1
redenen om geen potanthuriums te verkopen hebben te maken met de vraag (‚geen vraag naar‛) .
De rol die de potanthurium speelt in het assortiment van bloemisten verschilt per land. In Nederland
en Duitsland is dat redelijk gelijk verdeeld over ‚standaard in het assortiment‛ en ‚geregeld, maar niet
standaard‛. In Frankrijk is de potanthurium relatief vaker een standaard onderdeel in het assortiment.
In het Verenigd Koninkrijk daarentegen behoort de potanthurium minder vaak tot het
standaardassortiment. Een zesde van de ondervraagde Britse bloemisten geeft aan de potanthurium
alleen te kopen in geval van een aanbieding of koopje.
Grafiek 3.1.1 Omzetontwikkeling potanthurium afgelopen drie jaar
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Het feit dat de potanthurium minder regelmatig in het assortiment van de Britse bloemist te vinden is,
kan te maken hebben met de omloopsnelheid en de winstmarge van de plant. Britse bloemisten
bestempelen de omloopsnelheid van de potanthurium vaker als laag dan hun collega’s in de andere
landen. Vergeleken met Nederland en Duitsland wordt ook de winstmarge lager geschat.

1

Indicatief, omdat het om een kleine groep bloemisten gaat.
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3.2

Aandeel potanthurium onder druk in Verenigd Koninkrijk

In de meeste landen constateren de bloemisten over de afgelopen drie jaar een stabilisatie van het
omzetaandeel potanthurium. Alleen in Duitsland zijn de meningen wat meer verdeeld. Het percentage
‘toegenomen’ minus het percentage ‘afgenomen’ (de net balance score) laat zien dat bij de Britse
bloemisten het omzetaandeel van potanthurium het meest onder druk staat (net balance score is -22).
Als belangrijkste redenen voor een afname van het omzetaandeel noemen de bloemisten de dalende
vraag/populariteit van de potanthurium, gevolgd door concurrentie vanuit andere verkoopkanalen.
Belangrijkste redenen voor een toename zijn de toegenomen variatie in kleuren en soorten, gevolgd
door een toegenomen populariteit en het verbeterde imago.
Grafiek 3.2.1 Omzetontwikkeling potanthurium afgelopen drie jaar
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Voor de komende jaren verwachten de meeste bloemisten een stabilisatie van het omzetaandeel van
potanthurium. Een vijfde verwacht een toename (behalve in Frankrijk).
Grafiek 3.2.2 Omzetontwikkeling potanthurium komende drie jaar
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Houdbaarheid meest genoemde sterke punt

De top vijf van sterke punten van de potanthurium wordt aangevoerd door de goede houdbaarheid
van de plant. De sierwaarde, het aantal bloemen, het kleuraanbod en de bloeiduur volgen op afstand.
Het bevorderen van het binnenklimaat staat niet in de top vijf en wordt nog het meest door Franse
bloemisten genoemd (18%, t.o.v. 5% tot 7% in de andere landen).

Sterke punten

% respondenten

houdbaarheid/levensduur

66%

mooie/goede sierwaarde

42%

aantal bloemen

40%

kleuraanbod

37%

bloeiduur

37%
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De prijs is het meest genoemde zwakke punt van de potanthurium, gevolgd door het imago.
Vooral Nederlandse en Duitse bloemisten noemen het imago van de potanthurium als zwak
punt (55% respectievelijk 42%).
Franse bloemisten hebben daarentegen weer meer moeite met de mate van vernieuwing: 38% vindt
dat een zwak punt bij de potanthurium. Vergeleken met hun Nederlandse en Duitse collega’s klagen
de Franse bloemisten ook wat meer over de variatie in het aanbod, met name kleurdiversiteit (door
27% Franse bloemisten als zwak punt genoemd).

Zwakke punten

% respondenten

prijs

49%

imago

36%

mate van vernieuwing

26%

kleuraanbod

16%

statische plant/geen knopvorming

16%

3.4

Rood en wit meest favoriet

De bloemisten konden hun voorkeur uitspreken voor de volgende kleuren:

rood

wit

oranje

zalm

roze

bruin/bordeaux

paars

groen

Rood en wit blijken de meest favoriete kleuren. In Duitsland en Frankrijk ligt de nadruk op rood en in
Nederland scoort wit het hoogst. Roze staat over het algemeen op de derde plaats. De ondervraagde
Britse bloemisten laten een wat afwijkende kleurvoorkeur zien: hoewel rood de meeste voorkeur
geniet, wordt deze kleur op de voet gevolgd door paars en groen. De meest donkere kleur bruin/bordeaux – is van alle kleuren het minst favoriet bij de bloemisten.
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Grafiek 3.4.1 Kleurenvoorkeur potanthurium
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Ook is gevraagd naar de
voorkeur voor enkelkleurige of
meerkleurige Anthuriums. In
de meeste gevallen (gemiddeld
50%) worden
zowel de
enkelkleurige
als
de
meerkleurige
potanthurium
beiden even aantrekkelijk
gevonden. De meerkleurige
anthuriums zijn het meest
favoriet bij Franse bloemisten
(bijna een derde vindt de meerkleurigen het meest aanspreken). In Nederland en Duitsland vindt een
derde juist de enkelkleurige het meest aanspreken.

3.5

Aantal bloemen en kleur meest bepalend bij inkoop potanthurium

Het aantal bloemen in de plant en de kleur blijken de meest belangrijke inkoopcriteria voor de
bloemisten, op de voet gevolgd door prijs. Over de kleuren is men overwegend tevreden (totaal 96%
tevreden). Over het aantal bloemen zijn de bloemisten eveneens overwegend tevreden (88%), maar
iets minder overtuigend als bij kleur. Nederlandse en Britse bloemisten zijn overigens het meest
tevreden wat het aantal bloemen betreft. Hetzelfde geldt voor de prijs.
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Inkoopcriteria

% respondenten

aantal bloemen

77%

kleur

77%

prijs

72%

geen beschadigingen

57%

geen ziektes

53%

Omdat het aantal bloemen in de Anthurium een belangrijke rol speelt in de productie van de plant, is
ook expliciet gevraagd in hoeverre bloemisten op het aantal bloemen letten. 84% zegt ‚daar let ik sterk
op‛ en 12% let er enigszins op. Slechts 3% zegt ‚daar let ik totaal niet op‛.

3.6

Anthurium twijfelachtig alternatief voor potorchidee

Aan de bloemisten is gevraagd in hoeverre ze de potanthurium een goed alternatief vinden voor de
potorchidee. Over de landen heen vindt 60% van de bloemisten de potanthurium geen goed
alternatief. In het Verenigd Koninkrijk wordt hier positiever over gedacht: van de ondervraagde Britse
bloemisten vindt meer dan de helft de Anthurium een goed alternatief voor de orchidee.
De meest genoemde argumenten vóór zijn: lange bloeiduur, gemakkelijke plant en sterk.
Tegenstanders zeggen dat de Anthurium niet kan tippen aan het imago van de orchidee. De
potanthurium is volgens deze bloemisten minder elegant en luxe. Sommige bloemisten vinden de
planten gewoon niet met elkaar te vergelijken (‚is als appels met peren vergelijken‛).
Grafiek 3.6.1 Omzetontwikkeling potanthurium afgelopen drie jaar
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Hieronder volgende enkele uitspraken van bloemisten over de potanthurium als alternatief voor de
potorchidee.
De potanthurium is een goed alternatief voor de potorchidee, want….
‚Anthurium ziet er sterker en makkelijker te verzorgen uit voor de consument. Imago ligt
aan het geheel0 combinatie pot/plant.‛
‚Omdat de Anthurium eveneens een sterke plant is mits niet aangeboden in bv.
supermarkten en bouwmarkten en zeker niet in koude winterperiode‛ ‚
‚Het is een verfijnde plant met een goede houdbaarheid, vraagt relatief weinig verzorging.‛

‚Ze zijn gemakkelijker, staan langer en zijn niet zo saai als orchideeën zijn geworden.‛

De potanthurium is geen goed alternatief voor de potorchidee, want…

‚Het imago van de Anthurium is nog niet half zo goed verbeterd en geliefd als dat van de
Phalaenopsis, die men CONTINU in tijdschriften, zoals bijv. `Schöner wohnen` etc. kan zien.‛
‚Phalaenopsis is elegant en heeft een ‘edele‘ uitstraling, de Anthurium heeft helaas nog
altijd geen modern imago.‛
Twee verschillende planten met elk een eigen klantenkring, met een andere
aankoopmotivatie. De één kiest anthurium vanwege het volume, de ander de orchidee
vanwege zijn elegantie en geraffineerdheid.‛
‚Ze hebben een compleet andere uitstraling en hebben niet de associatie met elegantie die
men wel met orchideeën heeft.‛
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4 Consument
4.1

Potanthurium meest bekend in Nederland, Duitsland en Italië

Om te achterhalen hoe bekend de potanthurium is onder de consumenten, kregen zij een filmpje van
de plant te zien (ronddraaiende potanthurium, zie inleiding voor foto) met daarbij de vraag of zij deze
wel eens hebben gezien.
Grafiek 4.1.1 Kennis potanthurium
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De naamsbekendheid van de
Anthurium is in Nederland,
Duitsland en Italië het hoogst, met
ca. een vijfde van de consumenten
die de juiste naam weet te
noemen. In Spanje en het Verenigd
Koninkrijk is de naamsbekendheid
met 4 à 5% het laagst.
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4.2

88%
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Gemiddeld herkent 80% tot 90%
van
de
consumenten
de
potanthurium. In het Verenigd
Koninkrijk is de herkenning met
driekwart van de consumenten het
laagst.
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Rood is meest favoriete kleur

In de meeste landen is rood de meest favoriete kleur voor de potanthurium, gevolgd door wit, paars en
oranje. In Nederland is de witte potanthurium vrijwel even populair als de rode. In Italië is de
kleurenvoorkeur afwijkend: wit, paars en bruin/bordeaux scoren lager dan in de meeste andere
landen. Roze is een kleur die het vooral goed doet in het Verenigd Koninkrijk en ook in Nederland. Bij
Italiaanse en Spaanse consumenten is de voorkeur voor roze anthuriums beduidend lager.
Grafiek 4.2.1 Kleurenvoorkeur potanthurium
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4.3

Anthurium als kamerplant spreekt consument meest aan

De meeste consumenten geven aan dat de anthurium hen als kamerplant (zeer) aanspreekt. Met name
in Italië en Spanje is de anthurium populair: 95% resp. 97% van de Italiaanse en Spaanse consumenten
zegt dat de anthurium als kamerplant hen (zeer) aanspreekt. Over het algemeen spreekt de anthurium
als tuinplant iets minder aan. Vooral in Nederland is het verschil groot. In het Verenigd Koninkrijk
daarentegen spreekt de ‘tuinanthurium’ de consument net zoveel aan als de ‘kamervariant’.
Grafiek 4.3.1 Verschijningsvorm potanthurium
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Gemiddeld 60% consumenten heeft potanthurium gekocht

Aan de plantenkopers die de anthurium herkenden, is gevraagd of ze wel eens een potanthurium
hebben gekocht. Gemiddeld antwoordde 60% van hen hierop bevestigend. Vergeleken met het
gemiddelde over de zes landen kent Italië de meeste kopers van potanthurium (68%) en het Verenigd
Koninkrijk de minste (52%). Meest genoemde redenen om geen potanthurium te kopen zijn ‚ik heb al
genoeg planten in huis‛, ‚ik varieer graag‛ en ‚geen gelegenheid/persoon om ze aan te geven‛.
Op de vraag of de kopers van potanthurium deze plant in de komende tijd nog een keer een
potanthurium zouden kopen, antwoordt gemiddeld bijna 60% bevestigend en bijna 40% zegt
‘misschien’. De meest genoemde redenen om misschien geen potanthurium meer te kopen zijn het
brede plantenaanbod (men wil graag variëren) en het ontbreken van de juiste gelegenheid of persoon
om de plant aan te geven.
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