Arealen azalea en chrysant
blijven zakken
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Het Departement Landbouw en Visserij heeft op basis van de verzamelaanvraag 2020 een
eerste analyse gemaakt van enkele specifieke teeltarealen binnen de sierteelt. Specifiek
voor de sierteelt (zonder boomkwekerij) werd er een sterke daling met 6,63% genoteerd.
Een andere categorie-indeling maakt wel dat de cijfers met de nodige voorzichtigheid
moeten worden geïnterpreteerd.
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Gebaseerd op de aangiftes uit de
verzamelaanvraag bedraagt de totale
oppervlakte sierteelt (sierteelt én
boomkwekerij samen) dit jaar
5.486,31 ha. Dat is 165 ha minder dan
het jaar voordien of een daling met
net geen 3%.

Areaal boomkwekerij

In de boomkwekerij, die wat areaal
betreft veel zwaarder doorweegt dan
de sierteelt, gaat het om een daling
van 2,46%. Een analyse per deelsector is moeilijk, gezien de gewijzigde
teeltcodes. Een mogelijke verklaring
van deze daling zou kunnen zijn dat bij
percelen boomkwekerij, de stroken
die ingezaaid waren met groenbedekker, als niet-boomkwekerijstroken
afzonderlijk aangegeven werden.
Deze werden vervolgens niet meer
meegeteld bij het areaal boomkwekerij. Een andere mogelijke verklaring is
dat er meer planten in container
worden geteeld, wat ook een oppervlaktevermindering mogelijk maakt.

veel minder verschuivingen in codes.
Dat maakt een onderverdeling wél
leerrijk. Een rekensom van de evolutie
in een aantal belangrijke sierteeltcategorieën leidt tot de conclusie dat er
waarschijnlijk 50 ha sierteeltareaal
verdwenen is in vergelijking met vorig
jaar, of een daling met 5 tot 6 procent.
Let wel, met de relatief grote categorieën ‘vaste planten’, ‘perk- en balkonplanten’ en ‘jongplanten voor de
sierteelt’ werd hierbij geen rekening
gehouden, gezien de veranderingen in
telmethode/teeltcodes.

Azalea en chrysant
Een sterke subsector binnen de
sierteelt is nog steeds de azaleateelt
(224 ha). Ook dit jaar viel er echter
een forse daling te noteren, met 21,5
ha of een daling met 9% tot 224 ha.
Het areaal chrysanten kende een
vergelijkbare daling (9%) met 24 ha
tot 242 ha. Ook een andere sterkhouder in areaal – de kerstboomteelt –
zakte met bijna 17 ha tot 155 ha.

50 ha minder

Rozen

Voor de klassieke sierteelt waren er

Binnen de sierteelt is de teelt van
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rozelaars een respectabele tak met
zo’n 58 ha areaaloppervlakte. Hier viel
een daling te noteren met 4 ha. De
snijrozen blijven het moeilijk hebben.
Vlaanderen telt dit jaar volgens de
verzamelaanvraag net geen 12 ha
snijrozen meer, vorig jaar waren dat
er nog bijna 15.
Andere snijbloemen dan rozen doen
dan weer iets beter. De subcategorie
jonger dan vijf jaar steeg met 7,5 ha
tot net geen 50 ha. De categorie
snijbloemen andere dan rozen ouder
dan vijf jaar steeg lichtjes, maar op
een heel laag niveau (tot 3,7 ha). Het
areaal snijplanten bleef gelijk.
Groene kamerplanten tot slot namen
dit jaar iets meer dan 27 ha voor hun
rekening, een stijging met 6,5 ha. Tot
slot is er nog de categorie van de
bloeiende kamerplanten die een
aantal teelten groepeert zoals kalanchoë. Deze groep van teelten is dit
jaar net geen 19 ha groot en blijft op
een constant niveau. Hoe de sector
van de vaste planten, de perk- en
balkonplanten en de jongplanten het
gedaan heeft dit jaar, daarvoor is het
wachten op de cijfers van volgend
jaar. n

