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Pascal Braekman
Beleidsadviseur Sierteelt en Bemesting, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling – Dep. Landbouw &
Visserij, (pascal.braekman@lv.vlaanderen.be)
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Een kleine 800 personen namen op 2 oktober laatstleden
stled
tl
even
ven de tijd
t om een korte enquête in te
vullen in het kader van de promotieactie omtrent
Gentse A
Azalea
in het Vlaams Administratief
nt de
e Gent
Ge
za
Centrum ‘Virginie Loveling’ te Gent. In ruil ontvingen
ntvingen zij een mooie Gentse azalea! Het Project
AzaleaKwaliteit (PAK), het Proefcentrum voor Sierteelt (P
(PCS) en het Departement Landbouw en
Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
wontwikkeling
wikkeling stonde
sstonden in voor de organisatie van deze
promotieactie en konden hierbij rekenen
van azaleakwekerij Geert De Waele–
kenen
nen op de medewerking
mede
medewer
Reynvoet. In deze bijdrage lichten
n we de voornaamste
voornaams enquêteresultaten toe.

,n een eerste oSdracht
Sdracht Zerd aan de
d
deelnemers gevraagd
SersoonliMevraagd
vraagd hun Sersoonl
Se
Ne volgorde van voorNeur
biM aank
aanNooS
oorkeur bij
aan te geven voor een
bloeiende
en 6-tal
6
blo
.alanchoë $nthurium
&\claam $zam &\c
lea bos sniMbloemen en 2rchidee en
1 groene NamerSlant &alathea Ioto
1  8it ʖguur 2 bliMNt dat vooral de oS
dat moment reeds rijkelijk bloeiende
orchidee en bos snijbloemen de eerste
voorkeur genoten 'e Gentse azalea
kleur Zit goed kleur tonend Zerd in
11 % van de gevallen als eerste kooSkeuze aangeduid ,n het algemeen
Zerd azalea in 50 % van de gevallen
aangegeven als eerste tZeede oI
derde kooSkeuze ʖguur   1emen Ze
er de vierde kooSkeuze bij dan looSt

k 3 %raekman

Met 72 % van de geënquêteerden
Zaren de vrouZen in de ruime meereerderKeid )iguur 1 toont de Srocentuocentu
uele verdeling over de verschillende
hillende
nde
leeItiMdscategorieën 'e leeItiMdsgroeS
leeItijdsgroeS
groe
0 ɇ 50 Maar omvatte ongeveer
veer 2 van
de Sersonen die een
en
n enquête invulden

V De deelnemers werd gevraagd hun persoonlijke voorkeur bij aankoop aan te geven voor 6
bloeiende en 1 groene kamerplant

V Figuur 1: Procentuele verdeling
leeftijdsgroepen (n=646)
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V Figuur 2: Voorkeur planten algemeen:
1ste keuze
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S
V Figuur 3: Azalea: procentueel keuzeaandeel
uzeaandeel
zeaandee
(n=638)

V Figuu
Figuur
Figu 4: Voorkeur azalea kleur (n=649)
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8it de oSsomming van een aantal belangrijke troeven Zerden enerzijds het
lange bloeiSlezier in de huiskamer en
anderzijds de grote kleurvariatie als
sterkste Sunten naar voor geschoven
voor het Sroduct ɊGentse azaleaɋ
2S zich betrof het een vrij beSerkte
en lokale Sromotieactie maar uit de
vele Sositieve reacties van de deelnemers blijkt een sterke aSSreciatie  'e

V Wat het favoriete bloeistadium bij aankoop van azalea betreft, blijkt de voorkeur gegeven te
worden aan het ‘kaarsstadium’ en ‘net kleurtonend’

VB

dit oS tot 70 % 2Svallend is ook dat
Zanneer er uitgesSlitst Zordt naar
geslacht en leeItijdscategorieën deze
Sercentages Zeinig oI niet variëren en
steeds in grote orde rond 70 % eerste
tZeede derde oI vierde aankooSvoorkeur schommelen
,n een volgende vraag Zerd er geSolst
naar de voorkeur Zat kleur betreIt
$lle tentoongestelde Slanten bevonden zich in het stadium Ɋgoed kleurtonendɋ 8it de resultaten ʖguur 4
blijkt dat de tZee Ɋuitersteɋ kleuren Zit
en rood sterk geliefd zijn en beiden in
dezelfde mate
Wat het favoriete bloeistadium bij
aankooS van een azalea betreft blijkt
overduidelijk dat de geënquêteerden
de voorkeur geven aan het Ɋkaarsstadiumɋ 4 % en Ɋnet kleurtonendɋ 
% foto 2 

enquêteresultaten van
n dez
deze toch
h Zel
Ze
ruime en reSresentatieve
steekSroef
sentatieve
eve st
stee
oef
e
tonen aan dat de azalea in doors
doorsnee
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V A N W E G E

V O O R

goed scoort en het Sroduct ɊGentse
azaleaɋ geaSSrecieerd Zordt Q
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