Gevolgen coronamaatregelen
opnieuw voelbaar
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De sector houdt de adem in voor de mogelijke gevolgen van de coronamaatregelen tijdens
de eindejaarsperiode. Voor een aantal teelten zoals kerstbomen Amaryllis, Poinsettia,
Helleborus en Skimmia valt of staat het seizoen met de najaarsverkoop. We geven een
overzicht per teelt.
Miet Poppe, secretaris AVBS

©

Aangezien heel wat verkooppunten
van sierteeltproducten mogen open
blijven bij ons en in de ons omringende landen, is de verwachting dat de
gevolgen minder dramatisch zullen
zijn dan in het voorjaar. Hoe dan ook
is de markt verstoord, zeker de Franse markt. Siertelers kunnen de gevolgen die zij voelen op hun bedrijf melden bij miet.poppe@avbs.be.

Kerstbomen, Poinsettia,
Helleborus, Skimmia

Kerstbomen en Poinsettia hebben
enkel de najaarsverkoop. Het seizoen
van kerststerren eindigt rond 20
december, dat van kerstbomen iets
vroeger. Het verkoopseizoen van
Helleborus loopt van november tot
half januari. Voor deze teelten staat
bijna alles op het spel de komende
weken.

Snijbloemen
Voor Amaryllis gebeurt 60% van de
omzet in december en nog eens 15%
in november. De voorbije maand
oktober is in een normaal jaar goed
voor 10% van de omzet, januari
slechts tussen 5 en 10%.

Voor rozen is de laatste maand goed
voor 10-15% van de omzet; november
voor 10%. Deze telers streven doorheen het jaar naar een stabiele productie, met een iets hogere uitschieter richting eindejaar. De nog steeds
lagere import van bloemen uit verre
landen heeft op dit moment nog een
ondersteunend effect.

Bloeiende en groene kamerplanten
Voor azalea vindt 20 tot 35% van de
jaaromzet plaats in de maanden
november en december. Voor bedrijven met een focus op de Franse markt
– waar azalea’s een typisch eindejaarsproduct zijn – is dit ongetwijfeld
hoger. Voor groene kamerplanten
vindt al gauw 20% van de jaaromzet in
november en december plaats.

Perkplanten zoals violen, Primula,
Cyclaam
Perkplanten zijn typische voorjaarsproducten, maar er is ook een (kleinere) piek in het najaar. Ongeveer 10
tot 20% van de jaaromzet vindt plaats
in december. Hoewel de hoeveelheden merkelijk kleiner zijn dan in het
voorjaar zijn de kosten voor plantgoed
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en stookkosten in het najaar de helft
duurder dan in het voorjaar. Voor
chrysanten is het verkoopseizoen na
Allerheiligen beperkt. Voor potchrysant voerde de Nederlandse Veiling
tijdelijk een aanvoerbeperking in.

Bol- en knolgewassen
80% van de omzet in handel van
begonia vindt in november en december plaats. Begonia’s zijn een sterk
exportgericht product. Normaal
worden in november prijzen vastgelegd op basis van oogst (volumes en
boldiameters) en orders die binnenkomen. Het is heel onzeker wat de
tweede opstoot wereldwijd als gevolg
zal hebben op de afzet en prijzen.

Boomkwekerij
45 tot 50% van de afzet in boomkwekerijproducten vindt plaats in november en december. Voorlopig loopt het
nog goed. Boomkwekerijproducten
zijn typisch vooral afhankelijk van
tuincentra en het product is ook
minder bederfbaar dan bloemisterijproducten. n

