Welkom namens

•

Proefcentrum voor Sierteelt
(PCS), BioForum Vlaanderen,
het Proefcentrum voor
Groenteteelt (PCG) en de
biologische bloementelers.

•

In het kader van het PDPOproject 'Biobloemen: kleur
van op het bioveld tot bij de
consument.’

•

met financiële steun van de
Provincie Oost-Vlaanderen
en het Europees
Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling.

• Duidelijke stijging van het aantal
biologische biobloementelers.

Sector
biologische
bloemen
in opmars in
Vlaanderen

• zelfpluktuinen die werken onder
de vleugels van bestaande CSAboerderijen
• telers die nauw samenwerken met
floristen of die zelf florist zijn
• telers die bloemen zien als een
aanvulling op hun groenteaanbod.
• 24 biologische bloementelers
(waarvan 4 in omschakeling)
tegenover 14 biotelers in 2017.

Onbekend
maakt
onbemind
…

• Interesse in biobloemen groeit, maar de
consument is niet altijd bekend met wat
de biologische teelt van bloemen
inhoudt en wat de meerwaarde is
tegenover bijvoorbeeld fairtrade of
lokale bloemen.
• Heel wat floristen gebruiken termen als
duurzame, ecologische, fairtrade of
zelfs biobloemen, maar in de praktijk
blijkt dat niet altijd een claim die
onderbouwd kan worden.
• De biologische bloementelers willen
dat de consument een onderbouwde
keuze kan maken.

• Lokale, biologische vollegrondsbloemen zijn
hun prijs waard. De kostprijs is hoger in
vergelijking met de prijs voor exotische
bloemen uit goedkope importlanden die je
koopt in de supermarkt.

Ware prijs
voor een
boeket
…

• Telers verwerven samen inzicht in hun
kostprijs via een methodiek van
kostprijsberekening.
• De consument is zich niet bewust van de hoge
vaste en variabele kost van lokaal geteelde
producten die voldoen aan de hoogste milieueisen. De consument is het niet gewend om
een prijs te betalen die de loonkost,
grondprijzen en de prijs van duurzaam
vervoer mee in rekening brengt.
• Duurzaamheid moet zich ook vertalen in een
eerlijke, kostendekkende vergoeding voor de
biologische bloementelers.

• De BioForum consumentensite
www.biomijnnatuur.be en nieuwsbrief en
Facebook Lekker Bio staan vanaf mei in het
teken van biobloemen:

Promotie
consument?

• Voortaan kan je via Biopunten zoeken op
categorie ‘bloemen’ voor de
verkooppunten, zowel bij telers als
afhaalpunten.

• Een fiche over biobloemen verschijnt in
de rubriek ‘productinfo’ en we brengen
enkele portretten van bloementelers.
• Openvelddagen, bloemenworkshops… bij
telers vind je gedurende heel het seizoen
in de online kalender.
• Downloads van campagnebeeld via
https://biomijnnatuur.be/voor-de-pers

• 1150 mensen namen deel aan de
consumentenenquête door PCG en BioForum. Het
doel? Meer inzicht krijgen in wat mensen weten
over biobloemen en wat ze van biobloemen
verwachten : nu en in de toekomst

Hoe prille
biobloemensector
ondersteunen?

• PDPO-project heeft als doel om de biobloemenketen
tot een robuuste keten uit te bouwen. BioForum
Vlaanderen, Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS),
Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) en de
biobloementelers wisselen ervaringen uit, bouwen
kennis verder op. BioForum zet in op promotie en
ketenontwikkeling. PCS ondersteunt de sector met
onderzoek en kostprijsinzicht.
• We willen zicht krijgen op de reële kosten, zodat we
dat verhaal ook kunnen onderbouwen naar
afnemers en consument.
• Vraag en aanbod op elkaar afstemmen: op
www.biobedrijvengids.be worden de
biobloementelers met groter volumes vermeld.

• Bio is, net als ecologisch, een wettelijk
beschermd begrip. Je herkent
biologisch geteelde bloemen aan het
Europees biolabel.

Hoe herken
je een
biologisch
boeket?

• Bloemisten kunnen een boeket
biologisch laten certificeren wanneer
het 100% biologisch is.
• Fairtradebloemen zijn meestal niet
biologisch. Criteria voor biologische
productie zijn véél strenger op
milieuvlak, maar leggen geen sociale
eisen op. In de praktijk garandeert bio
een eerlijke prijs.

• De laatste jaren neemt het aanbod
biologische bloemen toe:

Waar
kan je
biobloemen
kopen?

• Plukabonnement bij CSA of
plukweide
• Rechtstreeks van de bioboer
• Los boeket bij sommige
bloemisten
• In de biologische
voedingswinkels
• Online bestellen en aan huis
laten leveren (vaak ecologisch
transport met de fiets)
• Biobloemen die in Vlaanderen
verkocht worden zijn afkomstig van
Belgische of Nederlandse
bloementelers.

• Van maart tot eind oktober, of
zolang het weer dit toelaat.

Wanneer
loopt het
biobloemenseizoen?

• In de winter groeien er geen verse
biobloemen, maar dan werken veel
telers en bloemisten met
wintergroen en gedroogde
boeketten.

• De teelt van seizoensgebonden
biobloemen verbruikt dus vele
malen minder energie dan de teelt
van gangbare bloemen in
verwarmde serres en van
ingevlogen bloemen.

• Geteeld in de volle grond zonder
chemische-synthetische bestrijding en
zonder kunstmest.

Wat
betekent
bio voor
bloemen?

• Om de bloemen te beschermen tegen
ziekten en plagen, zal de teler deze in de
1ste plaats voorkomen: sterke
bloemsoorten die ziekteresistent zijn, een
ruime vruchtwisseling om de bodem niet
uit te putten, nuttige insecten aan te
trekken…

• Pas in laatste instantie, wanneer de
preventieve aanpak onvoldoende blijkt,
kan de biologische bloementeler voor het
bestrijden van sommige ziekten en
plagen, gebruik maken van een zeer
beperkt aantal biologische
bestrijdingsmiddelen.

• Een biologische boeket is afhankelijk
van de soort bloemen één week tot
tien dagen houdbaar.

En na de
oogst?

• In een klassiek boeket vind je vaak
een zakje ‘snijbloemenvoedsel’; naast
suikers bevat dit ‘voedsel’ ook altijd
een bacterieremmend middel dat
biologische telers liever niet op hun
bloemen gebruiken.

Pesticiden
in een
gangbaar
boeket?

• Bloemen zijn geen voedingswaar en
er gelden dus geen Europese normen
met betrekking tot residu's van
pesticiden.
• Het Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid van België toont aan
dat een klassiek, gangbaar boeket
bloemen gemiddeld tien verschillende
soorten pesticideresidu’s bevat! Rozen
zelfs nog meer.

“1.152 consumenten
met interesse in bio
vulden onze enquête in:
zie bijlage voor
het volledig verslag.”

Hoeveel willen
mensen
spenderen
aan
snijbloemen?

* Enquête afgenomen in februari 2019

• 63% is bereid maandelijks tussen
10 en 30 euro te spenderen aan
snijbloemen, terwijl 23% minder
dan 10 euro wil uitgeven.
• Het bedrag dat mensen bereid zijn
te spenderen aan snijbloemen
houdt geen verband met hoe vaak
mensen biologische producten
kopen, in welke omgeving ze
wonen of hun geslacht.

Welk budget ben je bereid om per maand te spenderen
aan snijbloemen?
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Minder dan 10 euro
10 - 30 euro
30 - 50 euro
50 - 70 euro
70 - 90 euro

63%

Hoe lang moet een bos verse snijbloemen volgens
jou houdbaar blijven als je ze in de huiskamer
verwelkomt?

10 dagen
24%

4 à 5 dagen
15%

7 dagen
61%

4 à 5 dagen
7 dagen
10 dagen

Biologische bloemen worden vooral
geassocieerd met:

Perceptie van
biologische
tegenover
gangbare
snijbloemen?

• Afwezigheid van chemische
bestrijdingsmiddelen en
kunstmeststoffen
• Eerlijke prijs voor de teler
• Belgische oorsprong
• Verse bloemen die lang houdbaar
zijn
• Iets minder beschikbaarheid in vele
soorten, kleuren, formaten

* Enquête afgenomen in februari 2019

30% van de respondenten heeft al eens biologische bloemen gekocht

Waar heb je de biologische bloemen
gekocht?
RECHTSTREEKS BIJ DE PRODUCENT
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Heb je de intentie om in de toekomst opnieuw
biologische bloemen te kopen?

8%

Ja
Misschien
Nee
92%

11% van de respondenten heeft al biologische bloemen in het aanbod gezien,
maar ze toen niet gekocht

Waarom heb je de biologische bloemen
niet gekocht?
32%

IK KAN BLOEMEN UIT MIJN EIGEN TUIN PLUKKEN

29%

TE DUUR

12%

IK WIST TOEN NIET GOED WAT HET VERSCHIL WAS TUSSEN BIOLOGISCHE EN GANGBARE BLOEMEN

11%

IK WIST NIET GOED HOE LANG BIOLOGISCHE BLOEMEN HOUDBAAR ZIJN

9%

IK KAN BLOEMEN KRIJGEN VIA FAMILIE, VRIENDEN, KENNISSEN, ...
NIET MOOI
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“De voornaamste redenen om biobloemen niet te
kopen: dat ze bloemen uit eigen tuin konden plukken
(32%) of omdat ze de biologische bloemen te duur
vonden (29%).”

30%

35%

Wat kan de
consument
overtuigen
om biobloemen
te kopen?

• Een aanbod biobloemen bij de
biowinkel, bioboer of
supermarkt in de buurt (64%)
• Garantie dat de bloementeler
een eerlijke prijs krijgt (57%)
• Meer kennis over de
meerwaarde van biobloemen
(milieu-impact kleiner) (56%)
• Meer informatie over
biobloemen en de bestaande
verkooppunten in de buurt (47%)

* Enquête afgenomen in februari 2019

Boeket 1

Boeket 2

Boeket 3

Naar welk boeket gaat jouw
voorkeur uit?

Duidelijke voorkeur voor boeket 2 (72%):
“een natuurlijk boeket met wilde bloemen
in mooie kleuren”

15%

13%

Naar welk boeket gaat jouw voorkeur uit?

72%

Boeket 1
Boeket 2
Boeket 3

• Slechts 22% van de
respondenten geeft een
realistische prijsinschatting van
het boeket van zijn voorkeur.

Schatten
mensen
de prijs van een
boeket
realistisch in?

* Enquête afgenomen in februari 2019

• Mensen die bereid zijn de
werkelijke prijs van het boeket te
betalen, schatten de waarde van
het boeket hoger in dan mensen
die niet bereid zijn die prijs te
betalen.

• Er is een opvallend verschil
tussen bio en niet bio
consumenten: bijna 40% van
mensen die minstens wekelijks
bio kopen is bereid de werkelijke
prijs te betalen, tegenover 30%
van degenen die zelden bio
kopen.

• De meerderheid (60%) van de
consumenten verkiest om buiten
het biobloemenseizoen geen
biobloemen te willen kopen en te
wachten tot het aanbod er terug is
in de lente.

En in de winter?

• 20% vindt het belangrijk om
jaarrond verse bloemen ter
beschikking te hebben en kiest in
de wintermaanden voor niet
biologische bloemen.
• 12% vindt droogboeketten een
goed alternatief om jaarrond van
Belgische biologische bloemen te
kunnen genieten.

* Enquête afgenomen in februari 2019

• Download campagnebeeld &
verslag consumentenenquête:
https://biomijnnatuur.be/voor-de-pers

• Productfiche biobloemen:

Nuttige links

https://biomijnnatuur.be/producten

• Jaarrapport Biolandbouw, stand
van zaken 2017:
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichtinginfo/publicatiescijfers/studies/sectoren/de-biologischelandbouw-vlaanderen-stand-van

