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Doel: Inzicht krijgen in beleving en waardering van Nederlandse bloemen en potplanten bij Oekraïense importeurs.

Oekraïne: Liefst Nederlands product, roos heeft concurrentie
In  bedroeg de totale Nederlandse exportwaarde van snijbloemen naar Oekraïne bijna € miljoen en die van
kamerplanten circa € miljoen. Hiermee heeft Oekraïne slechts een aandeel van ongeveer ,% in de totale
Nederlandse export. Er is de afgelopen jaren - mede door de sterk stijgende welvaart - echter wel een sterk stijgende
lijn zichtbaar in de export. Doordat Oekraïne toetreedt tot de WTO zal naar verwachting de export in de toekomst
gemakkelijker worden. De verwachting is dan ook dat deze markt, met ruim  miljoen inwoners, de komende jaren
sterk zal groeien. In een oriënterend onderzoek heeft het Productschap Tuinbouw, op verzoek van het
Bloemenbureau Holland, een aantal Oekraïense importeurs gevraagd naar hun beleving en waardering van
Nederlandse bloemen en planten en de ontwikkeling van de markt.
Alle importeurs geven aan dat zij in de komende vijf jaar een stijging verwachten van de consumptie van
snijbloemen en potplanten in Oekraïne. Gemiddeld wordt ingeschat dat de consumptie over vijf jaar % zal zijn
gegroeid. De meeste importeurs denken dat het aandeel van de Nederlandse producten op de Oekraïense markt in
de komende vijf jaar zal toenemen.
Volgens de importeurs is in de afgelopen vijf jaar zowel voor snijbloemen als voor potplanten het assortiment breder
en dieper geworden. Voor de komende jaren verwachten zij dat deze trend zich zal doorzetten, zij het voor
potplanten in mindere mate dan voor snijbloemen. De belangrijkste snijbloemen zijn chrysant, roos en lelie. Voor
chrysant en orchidee heeft men een voorkeur voor Nederlandse herkomst, voor de roos hebben de meeste
importeurs echter een voorkeur voor Ecuador als land van herkomst. Deze rozen hebben volgens de importeurs een
grotere bloemknop dan de Nederlandse. Bovendien worden bloemen uit Ecuador prijstechnisch steeds interessanter
door de ontwikkelingen in koersverhoudingen. De belangrijkste potplanten zijn orchidee, dracaena en azalea. Voor al
deze potplanten is er een voorkeur voor planten van Nederlandse herkomst.
Een aantal van de importeurs denkt dat het aantal leveranciers in de komende jaren zal stijgen door de ontwikkeling
van nieuwe productielanden zoals Kenia en nieuwe lokale groothandelaren. Als verbeterpunten voor de Nederlandse
leveranciers noemen de Oekraïense importeurs onder andere trainingen, designshows en brochures/leaflets met
verzorgingstips voor klanten.
Gemiddeld % van de omzet aan snijbloemen en % van de omzet aan potplanten van de Oekraïense importeur
komt uit Nederland. Ecuador staat met een aandeel van % in de omzet van snijbloemen en % voor potplanten
(incl. uitgangsmateriaal) op een tweede plaats. Met , punten op een -puntsschaal wordt Nederland gezien als
het beste productieland voor snijbloemen en/of potplanten, gevolgd door Ecuador (,) en Kenia (,). Nederland
levert de beste service en heeft door haar centrale handelsfunctie jaarrond een breed assortiment van hoge
kwaliteit. Negatief onderscheidt Nederland zich met de prijs. Alleen voor Nederland, Oekraïne en Kenia geven een
aantal respondenten aan dat ze verwachten dat het belang van deze landen van herkomst in de komende jaren kan
toenemen. De productie in Kenia groeit en is interessant geprijsd. Voor Ecuador, Colombia en Polen denken een
aantal importeurs dat deze de komende jaren marktaandeel kunnen verliezen. Van Polen wordt gezegd dat de
geleverde kwaliteit niet altijd goed is. Het klimaat in Polen is vergelijkbaar met Oekraïne, waardoor de productie zich
naar Oekraïne zelf kan verplaatsen.
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