Nieuwe Afzetstructuur voor Biologische Bloemen
Gezocht: professionele telers !!!
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Nieuwe Markten voor Biologische
Bloemen.
Begin 2002 is EOSTA gestart met de verkoop van biologische bloemen. Voor de afzet van hun AGF producten
beschikt EOSTA reeds over een uitgebreid netwerk van
natuurvoedingsketens en supermarkten. Hierdoor kunnen

Pokon en Chrysal gaan gezamenlijk met ATO uit
Wageningen biologisch snijbloemen voedsel ontwikkelen,
zodat de consument nog langer van de bloemen kan
genieten. Marktonderzoek moet de meest aantrekkelijke
groeimarkten aanwijzen, en inzicht verschaffen in de
beweegredenen en wensen van de consument. Daarnaast
zal promotie materiaal de consument informeren over de
achtergrond en voordelen van biologische bloemen.

Meer aanvoer Biologische bloemen en
planten nodig
Nu de nieuwe afzetstructuur vruchten begint af te werpen,
ontstaan nieuwe kansen voor de productie van biologische
bloemen en planten.
Met name buiten het zomerseizoen is behoefte aan meer
aanbod. Er is onder andere vraag naar:
• chrysanten
• zomerbloeiers uit de kas (zoals Leeuwenbek,
Matricaria, Campanula, Lisianthus)
• vulling voor boeketten
• gebroeide bollen (tulpen),
ook biologische bloemen op een snelle en kostenefficiente
wijze hun weg naar de geinteresseerde consument vinden.
Na enkele moeilijke jaren verloopt de afzet nu voorspoedig.
Zo voorspoedig, dat er momenteel onvoldoende EKObloemen zijn om aan de vraag te voldoen.

Tijdens de omschakelingsfase kunnen nieuwe kwekers
begeleiding krijgen van PPO en andere deelnemers van
BIOBLOEM.

Samenwerking is sleutel voor succes

EOSTA organiseert regelmatig excursies voor telers om
onderling ervaringen en teeltkennis uit te wisselen. Een
ideale gelegenheid voor geinteresseerden om kennis te
maken met de biologische bloementeelt.

Om het nieuwe initiatief te ondersteunen werkt een coalitie
van bedrijven en kennisinstellingen samen binnen het
project BIOBLOEM. Het sierteeltbedrijf Royal Van Zanten
gaat bij de grote europese supermarkten, waaronder
Carrefour, de verkoop van EKO bloemen op gang brengen.
PPO gaat zijn kennis inzetten om de teelt betrouwbaarder
te maken, en het aanbod beter over de seizoenen te
spreiden. Het proefstation in Naaldwijk heeft de afgelopen
jaren veel kennis over biologische chrysanten ontwikkeld.
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Telers die meer willen weten kunnen contact opnemen met
PPO of EOSTA.

Voor meer informatie:
Karst Weening,
PPO, Tel: 0174 - 63 68 24
Azra Secerbegovic, EOSTA Tel: 0180 - 63 55 00

