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Ο τομέας της κηπευτικής/φυτοκομίας στην Ολλανδία 

Ο ολλανδικός τομέας της κηπευτικής/φυτοκομίας είναι ένας παγκόσμιος πρωτοποριακός 

ηγέτης της διεθνούς αγοράς σε λουλούδια, φυτά, βολβούς και πολλαπλασιαστικό υλικό 

καθώς και ο τρίτος εξαγωγέας σε διατροφικά προϊόντα φυτοκομίας. Η Ολλανδία 

αποτελεί την καρδιά ενός διεθνούς δικτύου για την ανθοκομία, τους βολβούς και τα 

διακοσμητικά δέντρα καθώς και τα φρούτα και τα λαχανικά. Οι σημαντικοί μεταφορικοί 

κόμβοι της χώρας, όπως το λιμάνι του Ρότερνταμ και το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ 

Schiphol, η εγγύτητά της με τα 500 εκατομμύρια καταναλωτές της Ευρώπης, καθώς και 

η ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής υψηλής ποιότητας, επέτρεψαν στον ολλανδικό τομέα 

της κηπευτικής/φυτοκομίας να γίνει τόσο ισχυρός. Οι Ολλανδοί δημιούργησαν 

αποτελεσματικές αλυσίδες εφοδιασμού που μπορούν να παραδώσουν λουλούδια στη 

Νέα Υόρκη τα οποία έχουν κοπεί την ίδια μέρα στην χώρα. Επιπλέον, έχουν στήσει 

φυτώρια σε χώρες όπως η Κένυα, η Αιθιοπία, η Κόστα Ρίκα, η Γαλλία και η Πορτογαλία. 

Το 2015 η παραγωγή του τομέα της κηπευτικής/ φυτοκομίας ανήλθε στα 22 δις Ευρώ. Η 

προστιθέμενη αξία στην οικονομία ανήλθε στα 10,3 δις Ευρώ. Ο τομέας αποτελείται στο 

σύνολό του από περίπου 24.600 επιχειρήσεις, ενώ δίνει εργασία σε περίπου 400.000 

ανθρώπους. Η Ολλανδία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας φρέσκων λαχανικών (σε αξία), 

κομμένων λουλουδιών, βολβών για λουλούδια και κονδύλων πατάτας για φύτευση. Στο 

σύνολο των βρώσιμων προϊόντων κηπευτικών προς κατανάλωση δηλαδή 

συμπεριλαμβανομένων και των φρούτων, η Ολλανδία είναι δεύτερη παγκοσμίως στις 

εξαγωγές (σε αξία) μετά από την Ισπανία. Η Ολλανδία είναι επίσης η πιο προηγμένη 

χώρα αναφορικά με το πολλαπλασιαστικό υλικό.  

Ο τομέας είναι παγκοσμίως πρώτος στην καλλιέργεια διακοσμητικών φυτών, στο 

πολλαπλασιαστικό υλικό, στην τεχνολογία για τα θερμοκήπια και την εξαγωγή φρέσκων 

λαχανικών. Οι εξαγωγές του τομέα αντιστοιχούν στο 4% των συνολικών εξαγωγών της 

Ολλανδίας (17,5 δισ. Ευρώ). Ο τομέας της κηπευτικής/φυτοκομίας χαρακτηρίζεται από 

έναν μεγάλο αριθμό καινοτόμων εταιρειών: οι εταιρείες πολλαπλασιαστικού υλικού 

επενδύουν γύρω στο 15% του τζίρου της στην Έρευνα και Ανάπτυξη ενώ ιδίως στις 

εταιρείες πολλαπλασιαστικού υλικού για λαχανικά, το ποσοστό αυτό φτάνει το 20% έως 

30%. Ο τομέας χαρακτηρίζεται από το σχετικά μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων εταιρειών. 

Για το λόγο αυτό ο τομέας είναι πολύ καλά οργανωμένος, με όλες τις οργανώσεις του 

κλάδου ενωμένες στη Greenport Holland, η οποία αντιπροσωπεύει όλο τον κλάδο.  

Η κηπευτική στην Ολλανδία συγκεντρώνεται σε έξι συμπλέγματα (clusters), που 

ονομάζονται Greenports, όπου οι επιχειρήσεις και τα ερευνητικά ινστιτούτα 

συνεργάζονται στενά για την παραγωγή, την έρευνα και την ανάπτυξη, τα δίκτυα 

εφοδιασμού, την υποδομή και τις εξαγωγές. Ο τομέας συμβάλλει σημαντικά στην 

ευημερία της χώρας μέσω των σημαντικών όγκων της παραγωγής καθώς και μέσω 

τεχνολογικών καινοτομιών. Η ολλανδική προσέγγιση στην καινοτομία και την έρευνα 

και ανάπτυξη είναι μοναδική: οι επιχειρήσεις, τα ερευνητικά ινστιτούτα και οι τοπικές 

κυβερνήσεις εργάζονται μαζί σε έργα και προγράμματα καινοτομίας. Πρωταρχικά 

παραδείγματα καινοτομιών περιλαμβάνουν ευφυή θερμοκήπια που μπορούν να 

επιπλέουν στο νερό, κινούμενες πλατφόρμες, ρομπότ, καινοτόμο φωτισμό, ανακύκλωση 

νερού και αποβλήτων και θερμοκήπια που παράγουν περισσότερη ενέργεια από ό,τι 

καταναλώνουν και έτσι συμβάλλουν στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. Η 
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σημερινή γενιά θερμοκηπίων παράγει ήδη περίπου το 10% των αναγκών των ολλανδικών 

νοικοκυριών σε ενέργεια μέσω της συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και 

ηλεκτρισμού (CHP). 

Η Ολλανδία κατέχει παγκόσμια ηγετική θέση στα θερμοκήπια. Πουθενά αλλού στον 

κόσμο τα φυτά δεν καλλιεργούνται σε τόσο μεγάλη κλίμακα και με σχετικά χαμηλή 

επίπτωση στο περιβάλλον σε θερμοκήπια. Τα θερμοκήπια καλύπτουν έκταση άνω των 60 

km
2
, δημιουργώντας έτσι μια πόλη από γυαλί. Η εστίαση είναι σε ιδέες και τεχνολογίες 

που μεγιστοποιούν την ενεργειακή απόδοση και διευκολύνουν την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή. Η Ολλανδία κατέχει ηγετική θέση στην πράσινη γονιδιωματική η 

οποία στοχεύει στην επίτευξη καλύτερων αποδόσεων, στη βιώσιμη και ασφαλή 

παραγωγή, στην αντοχή στις ασθένειες ή σε αλλαγές στη γεύση ή το σχεδιασμό. 

Σημαντικότατο ρόλο παίζει το ερευνητικό Ινστιτούτο Plant Research International του 

Πανεπιστημίου του Wageningen.  

Η Ολλανδία κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη του πολλαπλασιαστικού υλικού, στην 

καλλιέργεια των ιστών και στην παραγωγή και το εμπόριο σπόρων και νεαρών φυτών. 

Το 60% των αιτήσεων στο Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών για παραχώρηση 

κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών σε λαχανικά προέρχεται από ολλανδικές 

επιχειρήσεις. 

 

 

Στοιχεία και αριθμοί 

Η έκταση που είναι αφιερωμένη στην κηπευτική – φυτοτεχνία στην Ολλανδία ανέρχεται 

σε 96.000 εκτάρια, 5% της συνολικής γεωργικής γης στην Ολλανδία. Σε αυτήν τη μικρή 

έκταση ο κλάδος πραγματοποιεί μια συνολική παραγωγή ύψους 9,3 δις Ευρώ, 34% της 

συνολικής παραγωγής του γεωργικού τομέα. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται το 

πολλαπλασιαστικό υλικό, το εμπόριο και η συναφής βιομηχανία. Η προστιθέμενη αξία 

όλου του συμπλέγματος ανέρχεται στα 10,3 δις Ευρώ και σχεδόν στο ένα τέταρτο της 

προστιθέμενης αξίας του συνολικού γεωργικού τομέα. Ο τομέας έχει επίσης την 

υψηλότερη προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο στην Ευρώπη. Απασχολεί 400.000 

εργαζομένους, ενώ το σύνολο των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 24.600. 

Η Ολλανδία κατέχει το 44% του παγκόσμιου εμπορίου ανθοκομικών προϊόντων, 

καθιστώντας την κυρίαρχη παγκόσμια προμηθευτή λουλουδιών και προϊόντων 

ανθοκομίας. Περίπου το 77% όλων των βολβών λουλουδιών που διατίθενται παγκοσμίως 

προέρχονται από την Ολλανδία –επί το πλείστον τουλίπες. Το 40% του εμπορίου το 2015 

ήταν κομμένα άνθη και μπουμπούκια ανθέων.  

Ο τομέας είναι ο πρώτος εξαγωγέας στον κόσμο για τα δέντρα, τα φυτά, τους βολβούς, 

τις ρίζες και τα κομμένα άνθη.  

Ο τομέας είναι ο τρίτος εξαγωγέας παγκοσμίως σε προϊόντα διατροφής φυτοκομίας.  
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Από τις περίπου 1.800 νέες φυτικές ποικιλίες που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά 

ετησίως, το 65% προέρχεται από την Ολλανδία.  

Οι Ολλανδοί κτηνοτρόφοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 35% όλων των 

αιτήσεων για κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών.  

Η Ολλανδία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς σπόρων στον κόσμο: οι 

εξαγωγές σπόρων προς σπορά ανήλθαν σε 3,1 δις. Ευρώ το 2014.  

Το 2014 η Ολλανδία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας (σε αξία) φρέσκων 

λαχανικών στον κόσμο. Η Ολλανδία εξήγαγε λαχανικά αξίας 7 δις Ευρώ. 

Η Ολλανδία παράγει 4,32 δις βολβούς τουλίπας κάθε χρόνο και εξάγει 630 εκ. βολβούς 

στην Ευρώπη και 370 εκ. βολβούς εκτός Ευρώπης. 

Η μεγαλύτερη εταιρεία δημοπρασιών για κομμένα λουλούδια και φυτά στον κόσμο είναι 

ολλανδική. Έχει 4.100 εργαζόμενους και κάθε μέρα πωλεί 34,5 εκ. λουλούδια και 2,3 εκ. 

φυτά και διεξάγει 120.000 συναλλαγές.  

 

 

Η οργάνωση του τομέα της Κηπευτικής/Φυτοτεχνίας 

Ο τομέας της κηπευτικής/φυτοτεχνίας έχει αναχθεί από την ολλανδική κυβέρνηση σε 

έναν από τους εννέα κορυφαίους τομείς της ολλανδικής οικονομίας σε έναν δηλαδή από 

τους τομείς στους οποίους η Ολλανδία είναι ισχυρή σε όλο τον κόσμο. Η αναγνώριση 

του τομέα ως ενός από τους κορυφαίους σημαίνει ότι η κυβέρνηση μαζί με τις εταιρείες 

και την επιστημονική κοινότητα επενδύει κατευθυνόμενα στον κλάδο αυτό. Η 

κυβέρνηση έχει επιλέξει για τη διοίκηση του κλάδου μία ομάδα με τη συμμετοχή 

επιχειρηματιών, επιστημόνων και εκπροσώπων της κυβέρνησης, οι οποίοι εργάζονται 

από κοινού για την εύρεση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν προκειμένου ο κλάδος να 

παραμείνει ανταγωνιστικός στην παγκόσμια αγορά. Ο κορυφαίος τομέας της κηπευτικής/ 

φυτοτεχνίας περιλαμβάνει όλες τις φυτικές αλυσίδες στο σύμπλεγμα των κηπευτικών και 

του πολλαπλασιαστικού υλικού. Αυτό σημαίνει ότι ο τομέας αποτελείται από τους 

κλάδους του πολλαπλασιαστικού υλικού, της παραγωγής (θερμοκηπίου και εδάφους) και 

των επιχειρήσεων επεξεργασίας, προμήθειας, εμπορίου και διανομής. Είναι ένας ευρύς 

τομέας με υποδιαιρέσεις που κυμαίνονται από λαχανικά, φρούτα και δέντρα έως 

λουλούδια,  βολβούς και σπόρους. Ο τομέας περιλαμβάνει και το σύμπλεγμα Greenport 

Holland, ένα δίκτυο οικονομικών συμπλεγμάτων και περιφερειών, όπου οι διάφορες 

αλυσίδες κηπευτικών, οι πάροχοι υπηρεσιών και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

συνεργάζονται για μία ισχυρή ανταγωνιστική θέση. Ένας άλλος φορέας είναι η Holland 

Horti International, η οποία ιδρύθηκε από και για τις εταιρείες στον τομέα της 

κηπευτικής/φυτοτεχνίας ως μια πλατφόρμα συντονισμού, τόνωσης και διευκόλυνσης των 

διεθνών δραστηριοτήτων. Οι εταιρείες και οι επαγγελματικές οργανώσεις που είναι 

συνδεδεμένες με την Holland Horti International αποτελούν τον πυρήνα του δικτύου και 

καθορίζουν την πορεία του οργανισμού δηλαδή πού θα επικεντρωθεί και ποιες 

δραστηριότητες θα οργανωθούν προς το συμφέρον ολόκληρου του τομέα.  
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Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στη Royal FloraHolland, μία κοινοπραξία 

δημοπρασιών κομμένων ανθέων και φυτών. Ο οργανισμός είναι ο μεγαλύτερος στον 

κόσμο και αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 90% του ολλανδικού εμπορίου των 

προϊόντων αυτών. Η εταιρεία διαθέτει πέντε τοποθεσίες, 38 ρολόγια δημοπρασιών, ένα 

εθνικό γραφείο διαμεσολάβησης και 3.050 υπαλλήλους, ενώ δραστηριοποιείται τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Ολλανδίας. Ο οργανισμός είναι συνεταιριστικός 

και ως εκ τούτου ανήκει στα μέλη του. Η Royal FloraHolland λειτουργεί μη 

κερδοσκοπικά και συγκεντρώνει την προσφορά και τη ζήτηση. Οι καλλιεργητές, που 

είναι εγκατεστημένοι στην Ολλανδία ή εκτός αυτής, φέρνουν τα λουλούδια και τα φυτά 

στη δημοπρασία. Τα προϊόντα αποθηκεύονται σε ψυκτικές κυψέλες, έως ότου φτάσει η 

ώρα της δημοπρασίας. Για τη δημοπρασία, τα προϊόντα επιθεωρούνται από ειδικούς. 

Αυτοί αξιολογούν τα άνθη και τα φυτά με βάση τη φρεσκάδα, την ωριμότητα, τυχόν 

βλάβες, παράσιτα κτλ. Κάθε μέρα από τις 06:00 π.μ. αρχίζει η δημοπρασία, η οποία 

λαμβάνει χώρα ως εξής: τα προϊόντα προσφέρονται σε ιδιαίτερα υψηλή τιμή, η οποία 

πέφτει όσο περνάει η ώρα, έως κάποιος αγοραστής να κάνει προσφορά και να τα 

αγοράσει. Τώρα είναι πλέον δυνατή και η αγορά εξ αποστάσεως μέσω Internet, καθώς 

και απευθείας χωρίς δημοπράτηση μέσω ενός γραφείου διαμεσολάβησης μεταξύ των 

αγοραστών και των καλλιεργητών.  

 

Κύκλος εργασιών της Royal FloraHolland (σε εκατομμύρια Ευρώ): 

 

 

Περιγραφή 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Συνολικός κύκλος 

εργασιών 
4074 3861 4248 4158 4281 4350 4401 4465 4633 

 

Κομμένα 

λουλούδια  

2143 2330 2353 2420 2468 2486 2556 2727 

Φυτά εσωτερικού 

χώρου 
 

1384 1445 1467 1496 1525 1564 1557 1537 

Φυτά εξωτερικού 

χώρου 
 

334 355 338 365 357 351 352 369 
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Επαγγελματικές οργανώσεις του κλάδου - σχετικές ιστοσελίδες: 

 

http://avag.nl/en/  Ένωση κατασκευής και τεχνολογίας θερμοκηπίων 

https://plantum.nl/ Ένωση επιχειρηματιών φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού 

https://www.vgb.nl/ Ένωση χονδρεμπόρων λουλουδιών και φυτών  

http://www.vhg.org/ Ένωση κηπουρών-αρχιτεκτόνων κήπων 

https://vbw.nu/ Ένωση ανθοπωλών  

https://www.royalfloraholland.com/en  - Royal FloraHolland 

http://www.anthos.org/ Ένωση για το εμπόριο των βολβών και των προϊόντων 

καλλιέργειας λουλουδιών 

https://www.tuinbranche.nl/ Ένωση για το σύνολο της αλυσίδας των εταιρειών 

κηποτεχνίας 

http://greenportholland.com/   Greenport Holland 

http://hollandhortiinternational.nl/  Holland Horti International 

https://www.royalfloraholland.com/en  Royal FloraHolland 

https://www.plantum.nl/321519619/Basis-for-the-Green-Economy  Dutch association for 

the plant reproduction material sector 

http://www.tuinbouw.nl 

http://topsectortu.nl/nl 

https://www.hollandtradeandinvest.com/key-sectors/horticulture-and-starting-materials 

http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/plant-research/Greenhouse-

Horticulture.htm      Wageningen Research institute 

http://www.lto.nl/over-lto/sectoren 

https://www.ltoglaskrachtnederland.nl  greenhouse growers 

http://www.courage2025.nl/projecten/floating-farm  innovation organization 

http://www.innovatieagroennatuur.nl/en    Innovation Agro & Nature 

https://www.dutchhorticulture.nl/ 

https://www.groentenfruithuis.nl/home/markt-statistiek 

https://floridata.nl/?lang=en 

http://cpvo.europa.eu/en 

http://avag.nl/en/
https://plantum.nl/
https://www.vgb.nl/
http://www.vhg.org/
https://vbw.nu/
https://www.royalfloraholland.com/en
http://www.anthos.org/
https://www.tuinbranche.nl/
http://greenportholland.com/
http://hollandhortiinternational.nl/
https://www.royalfloraholland.com/en
https://www.plantum.nl/321519619/Basis-for-the-Green-Economy
http://www.tuinbouw.nl/
http://topsectortu.nl/nl
https://www.hollandtradeandinvest.com/key-sectors/horticulture-and-starting-materials
http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/plant-research/Greenhouse-Horticulture.htm
http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/plant-research/Greenhouse-Horticulture.htm
http://www.lto.nl/over-lto/sectoren
https://www.ltoglaskrachtnederland.nl/
http://www.courage2025.nl/projecten/floating-farm
http://www.innovatieagroennatuur.nl/en
https://www.dutchhorticulture.nl/
https://www.groentenfruithuis.nl/home/markt-statistiek
https://floridata.nl/?lang=en
http://cpvo.europa.eu/en
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http://jaarverslag.royalfloraholland.com/?_ga=2.202160405.587126946.1509627993-

875068877.1509627993#/feiten-en-cijfers?_k=bl0qrh 

http://jaarverslag.royalfloraholland.com/?_ga=2.202160405.587126946.1509627993-875068877.1509627993%23/feiten-en-cijfers?_k=bl0qrh
http://jaarverslag.royalfloraholland.com/?_ga=2.202160405.587126946.1509627993-875068877.1509627993%23/feiten-en-cijfers?_k=bl0qrh

