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Doel:
Inzicht verkrijgen in de lokale productie, assortiment, productiegebieden en arealen in Rusland, alsmede
de binnenlandse afzet.
Er zijn geen betrouwbare statistieken beschikbaar over de productie van sierteelt in Rusland. Uit
gesprekken blijkt echter dat de totale snijbloemenproductie onder bedekte teelt in Rusland beperkt is in
omvang en wordt geschat rond de  tot  ha, waarvan  tot  ha roos. De verwachting is echter wel
dat het areaal sterk zal groeien en dat het areaal roos de komende jaren zal groeien tot circa  hectare.
Het areaal snijbloemen wordt ingeschat op % tot % van het totale bedekte sierteeltareaal. Het
areaal potplanten wordt geschat op -%. De kwaliteit van lokaal geteeld product verschilt, de
moderne bedrijven produceren echter een goede kwaliteit. Het vertrouwen in de economie zorgt er voor
dat de koopkracht toeneemt, waardoor er gaande weg ook meer in de agrarische sector wordt
geïnvesteerd.
Er bestaan in Rusland geen grote tuinbouwgebieden, de bedrijven zijn zeer verspreid en richten zich in
hun afzet op de grote steden in de regio waar zij zijn gevestigd. Er is wel een trend zichtbaar dat er naar
het oosten toe steeds meer teeltbedrijven worden gebouwd. De reden hiervoor is dat de welvaart, die in
eerste instantie alleen in Moskou was te vinden, zich nu ook steeds meer verspreidt naar andere grote
steden in het Oosten. Uitzonderingen daargelaten, worden er echter geen productiebedrijven opgezet
boven de e breedtegraad.
De stand van de techniek en gebruikte productiemiddelen varieert sterk van bedrijf tot bedrijf. De
staatsbedrijven zijn veelal sterk verouderd. Hiernaast zijn er de privaat gefinancierde productiebedrijven.
Deze kunnen uit zeer oude (houten) kassen bestaan, maar er bestaan ook moderne venlokassen van 
hectare of groter of moderne zuideuropese plastic kassen. De moderne kassen worden verwarmd met
een eigen ketel. Sommigen moderne hebben hiernaast generatoren of WKK’s, om (naast warmte) ook de
elektriciteit voor de assimilatiebelichting zelf te kunnen produceren.
Vanwege de relatief beperkte productiecapaciteit in Rusland en de geografische spreiding van de
productiebedrijven in Rusland, kan een veilingsysteem zoals in Nederland in Rusland niet werken.
Russische producenten volgen de prijsvorming op de Nederlandse veilingen wel als referentie bij het
bepalen van hun eigen productprijs. Doorgaans verkopen productiebedrijven hun producten via
verschillende afzetkanalen. Veel bedrijven hebben een winkel op het bedrijf waar consumenten uit de
regio hun bloemen kunnen kopen. Een aantal telers heeft eigen tuincentra of bloemenwinkels, waar zij
hun producten verkopen, aangevuld met geïmporteerde bloemen, planten en accessoires. Hiernaast
verkopen veel productenten een groot deel van hun producten aan groothandelaren. Via de
groothandelaren komen de bloemen bij bloemenwinkels, kiosken en kleine bloemenketens in naburige
steden.
Het rapport en/of de digitale versie van "Landennota sierteelt Rusland" (PT-) is voor
sectorgenoten gratis op te vragen bij het Productschap Tuinbouw: www.tuinbouw.nl of bij John Claassen
tel:     of per e-mail j.claassen@tuinbouw.nl.

