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Nietsuitdezeuitgavemagwordenvermenigvuldigd doormiddelvandrukof
opwelkeanderewijzeook,zonderschriftelijketoestemmingvandepublikatiecommissieBloementeelt,secretariaatLinnaeuslaan2a,1431JV Aalsmeer.
Brochuresuitdezereekszijntebestellendooroverschrijvingvande
kostenopgirorekening174855tennamevanProefstationAalsmeerofgirorekening293110tennamevanProefstationNaaldwijk,metvermeldingvan
detitelvandegewenstebrochure.

VOORWOORD
De teelt van violen,vooral van dieonder glas staat de laatste jaren sterk
inde belangstelling.
Dit uit zich onder andere ineen toenemende vraag naar informatie over de
teelt.
In deze brochure isgeprobeerd deze informatie zogoed mogelijk bij elkaar
tezetten.
De brochure issamengesteld door de ambtelijke gewasgroep perkplanten die
opdit moment devolgende samenstelling heeft:
J. van Vliet (voorzitter)
A. ZiAiinkels
C.Biesheuvel
M.Hermsen
H. Jansen
P. Jacobs
M. Bartelink
M.T. de Graaf-van der Zande

C.A.T. Tiel
C.A.T. Barendrecht
C.T. Naaldwijk
C.T. Midden-Holland
C.T. Aalsmeer-Utrecht
C.A.T. Tiel
C.A.T. Tilburg
P.B.N. Aalsmeer

Bijzondere dank gaat uit naar deheer G. Langius die inmiddels de dienst
heeft verlaten,maar eenbelangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dezebrochure.
Bijzondere dank gaat ook uit naar enkele toeleveringsbedrijven van bloemzaden
voor het doorlezen vanhet concept enhet ter beschikking stellen van enkele
foto's.
Wijhopen dat deze brochure mag bijdragen aan een verdere ontwikkeling van de
violenteelt.
Eventuele op-ofaanmerkingen en verdere aanvullingen zienwijgaarnetegemoet.

Namens de a.g.g. perkplanten
J. van Vliet (voorzitter)

1.ALGEMEEN
Deteeltvanviolenondervindtdelaatstejareneengroeiendebelangstelling.
Deteeltvindtzowelplaatsonderglaswaarbijvroeginhetvoorjaarwordtafgeleverd,alsindevollegrondwaarbijwordtafgeleverd indeherfstenhet
latevoorjaar.
DeaanvoeropdebijdeVBNaangeslotenbloemenveilingen isoverdejaren1984,
1985en1986alsvolgtgeweest (verkochteaantallen)
jaar
1984
1985
1986

perstuk
12.444
18.964
22.560

verkocht (x1.000)
inbakken*
7.460
12.200
4.260

totaal
19.904
31.164
26.820

*Bijeengemiddeldaantalvan20violenperbak.
Nietbekendishoeveelviolenerbuitendeveilingenomverkochtworden.Net
alsbijdeoverigeperkplantenkandatgaanomeenzeeraanzienliikehoeveelheid (45à50%).
Degemiddeldeprijsperstukvandeaandeveilingverkochteviolenbedroeg
respectievelijkvoor1984,1985en1986ƒ0,20,ƒ0,16enƒ0,22et./stuk.
Eenzeervoorzichtigeschattingleertdatdetotaleproduktiewaardeergens
moetliggentussende10en15miljoengulden.
Deaanvoervindtplaatsopkleur,vooralblauw,geelenwit,tweekleurigen
gemengd.
VanhettotaleaanbodopdeVBAin1986werd+ 23%opkleuraangevoerd.
Ruwwegwordt1/3deelvandeviolenafgezetindeherfstmaandenen2/3inde
voorjaarsmaanden.

De teelt van violen onder glas ondervindt
groeiende
belangstelling
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2.DE TEELT VAN BUITENVIOLEN
Sortiment
Demeest geteelde soorten zijn:
- voor deherfstbloei: -Aurora
-Riesen Vorbote
- Icequeen
-Reuzen typen
- Lacks
-ROC El
- Mistral
-Turbo El
- voor de_voorjaarsbloei: -Aurora
-Mistral
- Heraut verbeterd -Riesen Vorbote
- Icequeen
-ROC El
- Lacks
- Turbo El
- Marktwonder
Dit zijn demeest geteelde rassen.
Voor verdere informatie kunt Uhet beste de catalogi van dediverse zaadleveranciers raadplegen.
Teeltschema
Herfstbloei
Zaaien
Verspenen ofuitplanten
Afleveren

20juni - 15juli
15juli - 10augustus
fseptember - november

Voorjaarsbloei
Zaaien
Verspenen ofuitplanten
Afleveren

25juli -5 augustus
20augustus - 1september
april

Opkweek
De opkweek vindt plaats op een zaaikist ofopeen zaaibed.
Zaaikist
Ër wordt gezaaid ineen RHP-potgrond welke fijn van samenstelling isen licht
isbemest (halvehoeveelheid voeding). Erwordt met dehand gezaaid. Per zaaikist heeft men ongeveer 1gram zaad nodig (1.000 planten bij3-5 gram). De
zaaikist wordt afgedekt en geschermd tegen dete felle zon.Bijeen temperatuur
van 15-18 Cen half schaduw zullen de plantjes na 12-20 dagen opdebak staan.
Vanbelang isdat het zaad niet droog komt te liggen. Tedroge grond beïnvloedt
het kiemingspercentage aanzienlijk innegatieve zin.
Zaaibed
Wanneer erbuiten op een bed wordt gezaaid, dan degrond eerst goed fijnmaken.
Daarna het zaad uitstrooien enaandrukken met een plank ofrol.Om uitdrogen
tevoorkomen moet de grond nahet zaaien worden afgedekt met bijvoorbeeld een
stuk schermdoek.
Ook iser demogelijkheid van machinaal zaaien.Dit gebeurt inzaaiplaten of
direct op deperspot,zodat men niet meer hoeft teverspenen.Bijde zaaiplaten
wordt gezaaid in veenmosveen,eventueel vermengd met fijn perlite ofvermiculite.
Verspenen en uitplanten
Na ongeveer vierweken kunnen deplantjes eventueel verspeend worden op perspotten (4-7cm)en danuitgeplant,of rechtstreeks buiten opdebedden worden
verspeend. De plantafstand isongeveer 15cm op derijen tussen derijen 20
cm.De kluit,perskluit ofhet zaaiplaatkluitje wordt voor dehelft inde
grond gezet enhierna aangegoten, zodat een snelle hergroei mogelijk is.
-3-

Wanneerbuitenwordtuitgeplantmoetdatgebeurenineengoedbewerkbareen
kluithoudendegrond.Hoewelernogweinigervaringmeeopgedaanis,kaner
buitenookinsetjesgeteeldworden.Metnamealsmenkiestvooreenteeltplanwaarbijdeplantenvanbuitennaarbinnengebrachtworden,kanditveel
voordelenopleveren.
Grondontsmettinq
Alserregelmatigviolenophetzelfdestukgrondwordenuitgeplantishet
raadzaameersteengrondontsmettinguittevoeren.Hiermeewordennaastonkruidenookdiversebodemschimmelsbestreden.Grondontsmetting kanuitgevoerdwordenmetVapam (metam-natrium)ineendoseringvan6tot7,5liter
per100m2.Hetmiddelinspittenverdientdevoorkeurbovenhetinjecteren.
Afhankelijkvandevochtigheidendetemperatuurvandebodemmoeteenwachttijdwordenaangehoudenvandrietotzesweken.
Hetzaaienvanwattuinkersindeontsmettegrondverschaftduidelijkheidof
eraldannietuitgeplantkanworden.
Onkruidbestrijdinq
Voorzaaien_en_uitglanten
Vooraïbijzaaienenuitplantenvanviolenishetvanbelangomvaneenonkruidvrijperceeluittegaan.Zorgvoorhettijdigklaarmakenvandebedden
enmaakdezezonodigvochtig,zodatdeaanwezigeonkruidzadenkiemenenzich
totplantjeskunnenontwikkelen.Behandelpasdaarnadebeddendoorhetspuiten
(nietnevelen)metbijvoorbeeldparaquat (Grammoxone)ofdiquat (Reglone)in
eendoseringvan20-40mlper10literwaterper100m2.Hetmiddelparaquat
bestrijdtgrassengoed,maarinonvoldoendematedekleinebrandnetel.
Metdiquatwordtdekleinebrandnetelechtergoedbestreden,maarishetbestrijdingseffect vangrassenonvoldoende.
Komenbeideonkruidengelijktijdigvoor,danmoeteenmengselvanbeidemiddelenwordengebruikt.Menkanzelfmengenofeenkant-enklaarmengsel
kopen,bijvoorbeeldActor.
Reeds_beglante_bedden
*LenaciMVenzarl
Opvioleninhetkiemplantstadiumengroterofnahetuitplantenkangespoten
wordenmetVenzarineendoseringvan15tot20g/100m2in10tot15liter
water.
Venzarmoetgespotenwordenvoordathetonkruidinhetkiemplantstadiumis.
Opgroteronkruid isgeeneffectteverwachtenvanVenzar.Wanneergroteronkruidaanwezigis,kanbetereerstgewiedendaarnaopschoonveldVenzar
wordengespoten.Degrondmoetvochtigzijnenmoet,omVenzartekunnengebruiken,minimaal5?óorganischestofbevatten.Inhetzelfdejaarkanopmet
Venzarbehandeldegrondgeengewasmeerwordengeplant.Hetisafteraden
omopdezelfdegrondiederjaaropnieuwVenzartegebruiken,omdatditmiddel
zeerlangzaamwordtafgebrokenenerbijjaarlijksgebruikgevaarvoorophoping
bestaat.
*Chloroxuron (Tenoran)
MetwatmeerrisicovoordeviolenkanookTenoranwordengebruikt.Bijgebruik
hiervankangeelkleuringengroeiremmingoptreden.BijTenorandienthetonkruidinhetkiemstadiumtezijn.Deviolenmoetenminstensvijfechteblaadjeshebben.Dosering50à70g/10literwaterper100m2.Bijuitgeplante
violengeldtdatVenzarenTenoranpastoegepastkunnenwordennadatdeplantendegroeihervathebben.Ditiscircatiendagennahetuitplanten.
Groeiremming
Inprincipeiseenbehandelingmetremstoffennietnodig.Dreigendeviolen
telangteworden (mooizonnignajaar),dankan (éénmalig)eenbespuiting
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metAlar64?óineendoseringvan4gramperliteruitgevoerdworden (+1
literoplossingper10m2).
Alariseffectiefbijeentemperatuurhogerdan10°C.
Bijdebespuitingmoethetgewasdroogzijn,eenhogecelspanninghebben
enmagergeenfellezonschijnen.
Watergeven
Nahetuitplantenmoetendeplantenwordenaangegoten.Voorderestvande
teeltzaldewatergiftafhankelijkzijnvandehoeveelheidnatuurlijke
neerslag.
Afdekken
Omdeplantenbetertelatenoverwinterenendaardoorvroegerinhetvoorjaarweeraandegroeitekrijgen,kanhetgewasafgedektwordenmetbijvoorbeeldagryldoek.
Afzet
Deplantenwordenmetdehanduitdegrondgehaaldofmachinaallosgetrokken
endaarnaveilingklaargemaakt.
Arbeid
Aanarbeidisnaarschattingper10.000planten60uurnodig.
Bijeenplantafstandvan15cmopderijen20cmtussenderijenkomtdit
neeropeenoppervlaktevan300m2.

Violen gemengd

3.DETEELTVANKASVIOLEN
Algemeen
Hoewelmomenteelnogdemeesteviolenbuitenindev/ollegrondwordengeteeld,
neemtdebelangstellingvoordeteeltvanviolenindekasduidelijktoe.
Vaakvormthetdaneen voorteeltvandeteeltvanperkplanten.
Deteeltvankasviolenbrengteenaantalspecifieketeeltaspectenmetzich
mee:
a.Hetzaaienvindtveelallaterinhetseizoenplaatsdanbijdeteeltvan
buitenviolen.Dekiemtemperaturenzijndanveelallager,waardoordekans
opkiemproblemenafneemt.Hetresultaatisdaardoorgelijkmatigerenveel
zekerder.
Indezomerkomtdoordehogetemperaturenhetzaadongelijkop.
b.Doordegeringeinvloedvandebuitenomstandigheden(vorst,regen)kaner
planmatigergeteeldworden.Erisminderuitvalindeteeltdoordeuitschakelingvanweersinvloedenenerkunnenperm2meerplantengeteeld
wordenvaneengrotereuniformiteit
c.Koudekassen,waarindeplantenvorstvrijopgekweektkunnenworden,zijn
zeergoedbruikbaarvoordeopkweekvankasviolen.Erisminderkansop
bijvoorbeeldbladvlekkenziekte enmeeldauwdanbijdeteeltindevollegrond.
d.Deplantenbehoevenintegenstellingtotdebuitenteeltnietmeertewordenuitgegraven,hetgeeneenforsearbeidsbesparingoplevert.Dehoofdwerkzaamhedenbeperkenzichbijdezeteeltmethodevoornamelijk totzaaien,
verspenen,teeltverzorgingenaflevering.Dekasviolenwordengeteeldin
perskluiten (6/7cm),setjes(24),perkplantentray (12tot20stuks)of
potjes(meestal9cm).
e.Hettijdstipvanafleverenligtbijkasviolenvroegerinhetvoorjaardan
bijdebuitenteelt.Wordterlaterinhetvoorjaarafgeleverd,danmoet
ergoedgeluchtkunnenwordeninverbandmethettelangwordenvande
planten.
f.Deafzetvandekasviolenverlooptonderandereviatuincentragemakkelijkerdandebuitengeteeldeviolenvanwegeeenbeter functionerend
wortelgestel.Nadelenvandezeteeltmethodezijndehogerekostendieer
voordegebruiktekasruimte (rente-enafschrijvingskosten)enhetvorstvrijhouden (brandstof)berekendmoetenworden.Ditnadeelweegtechter
nietoptegendevoordelenvanmetnamedeaspectenvroegheidenuniformiteit(=kwaliteit),minderuitvaleneenbeterearbeidsbenutting.
Voor-ennadelenvandeteeltvanviolenindekastenopzichtevandeteelt
buiten.
Voordelen
-Onafhankelijkvanweersinvloeden
-Minderkiemproblemen
-Beteregroeiresultateno.a.grotereuniformiteitenminderuitval
-Beteregewasbeschermingmogelijk
-Benuttingvankasruimteindewinterperiode
-Vroegerafleveren
-Meerafzetmogelijkheden
-Schoonenlichtprodukt
-Perplantminderarbeid

Nadelen
-Hogerekostenvooro.a.
.potgrond
.teeltfust (setjes,potjes)
.verwarmen
.rente,afschrijvingenonderhoud
vandekas

Dekeuzeoferalleenonderglas,alleenindevollegrondofineencombinatie
vandetweeteeltsystemenwordtgeteeld,isvolledigafhankelijkvandebe-
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drijfsstructuurendeafzetmogelijkheden.Bijdeteeltvankasviolenmoet
deteeltingepastwordentussenandereteeltenenkandeafzetperiodeerg
kortzijn.Onderglasheeftmendekeustussenvorstvrijtelenofgeheel
koudtelen.Indatlaatstegevalkanhetgewasafgedektwordenmetbijvoorbeeldagryldoek.
Wilmenlievereenwatlangereafzetperiode,daniseencombinatievandeze
teeltsystemenhetbeste.
Sortiment
Hetsortimentbijviolenisbijzondergroot.Inbinnen-enbuitenlandhouden
meerderebedrijvenzichbezigmetdeontwikkeling (selectieenveredeling)
enverkoopvanhetviolensortiment.
Demeestgeteeldesoortenzijn:Lacks,Heraut,Hiemalis,ReuzenenRiesen
Vorbote.
DaarnaastzijnookdeFl-hybridengeïntroduceerd.Metdezeduurderesoorten
zijngunstigeteeltervaringenopgedaan.
AlsvoordelenvandeFl-hybridenkunnengenoemdworden:
-groteuniformiteit
-grotebloemen
-rijkebloei
-compacterebouw

.^»

Voorbeeld van Fl-hybride
( 'Yellow Boe )
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viool

Bijderassenkeuzedientmetdevolgendeaspectenrekeningtewordengehouden:
*Bloeidatum.Hetbloeitijdstipisvanbelanginverbandmetdeteeltplanning
endeafzetmogelijkheden.
*Bloemgrootte.Grotebloemenhebbenmarkttechnischvoorkeur,maarzijnminder
goedbestandtegenongunstigeweersomstandigheden.
*Bloemkleur.Heldere,frissekleurenzijnhetmeestgevraagd.
*Compactheidvandeplant.
BekendeFl-hybridenzijndeTurbo,RoeenImperial-soorten.Hettelenvanhybrideninpotjesofsetjes16verdientveruitdevoorkeur.
Teeltschema
Voorbeeldvaneenteeltschemabijkasviolen (vorstvrijeteelt).
Zaaien
Verspenen
Afleveren

:vrijstriktgebondenaandeperiodehalfaugustus-half
september
halfseptember-halfoktober
beginmaart-beginapril

Hetaantalplantenpernetto-m2kasiszeersterkafhankelijkvandegevolgde
teeltmethodeendewijzevanafzet.
Perskluiten
(6/7cm)
Setjes
(setje24)
Perkplantentray
Potjes(9cm)

:nahetverspenenkunnendeperskluitentegenelkaaraan
staan.Na8tot10wekenopeindafstand zettenvan80-90
stukspernetto-m2.
:nietuitgezet225stukspernetto-m2
Bijtedichtestandsetjesietsuitelkaarzettentot130
à150stukspernetto-m2.
:160plantenpernetto-m2
:80plantenpernetto-m2(eindafstand)

Teelt van violen
in
perkplantentray
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Zaaien
Hetzaaitijdstipwordtvoornamelijkbepaalddoorhetgewensteafleveringstijdstip.Omeenvoldoendegroteplanttekrijgenmoetvoordekasteeltvan
violenvanhalfaugustustothalfseptemberonderglasgezaaidworden.Bij
vroegerzaaienlooptmenhetrisicodatdeplantentegrootworden,later
zaaienhoudtindatmenmettekleineplantendewinteringaat.Vooralbij
eenkoudvoorjaarontwikkelendezeplantenzichtelangzaam.
Vooreengoedeplantgroottemoetdaaromnietvandezeperiodeafgeweken
worden.
Erwordtgezaaid inzaaikisten,gevuldmetRHP-zaaigrond.Zaaigrondbevat
dehalvehoeveelheid voedingenisfijnvansamenstelling.
Eéngramzaadbevat300-400zaden,vooréénzaaikistjeis+1gramzaadnodig.
Bedekhetzaadmeteendunlaagjezandofvermiculite.Ineersteinstantie
wordtinhalfschaduwopgekweekt.Doordekaslichtteschermenofdekistjes
aftedekkenverlooptdekiemingbeter.
Deoptimalekiemtemperatuurvoorviolenis15-18C.Tijdensdekiemingkunnen
deplantenweermeerlichtverdragenenkandetemperatuurzakkentot12-16C.
Eventueelkanerwatgeluchtworden.Ookhetzaaienmiddelseenzaaimachine
inzaaiplatenofrechtstreeksophetsetjeismogelijk.
Hetgebruikvanzaaiplatenheeftalsvoordeeldatdeplantensneller,gemakkelijkerenmetminderbeschadigingenteverspenenzijn.
Dedoorgroeinahetverspenenisdaardoorbeter.Ookkanmenbijeengelijke
afleverdatumpaslaterindeherfstverspenen.Afhankelijkvandeteeltdie
plaatsvindtvoordeviolenteeltkandit,ondanksdewathogerekosten,aantrekkelijkzijn.
Bijhetgebruikvanplantenuiteenzaaiplaatmoeteropwordengelet,dathet
grondvolumevandeplantenergkleinis.Wanneerdeplantenindecelplaten
verspeenbaarzijn,moetmethetverspenenniettelanggewachtworden.
Gebeurtditwel,danvragenwatergevenenbemestingveelaandachtomdehergroeilatertochvlottelatenplaatsvinden.
Wilmenderisico'sdiehetzaaienmetzichmeebrengtvermijden,dankunnen
ookplanteninzaaikistenaangekochtworden.
Verspenen
Zo'n3à4wekennahetzaaiendienterverspeendteworden.Afhankelijkvan
deteelt-enafzetsituatiewordterdirectverspeend inperskluiten,setjes,
indeperkplantentray ofinplasticpotten.Nahetverspenenmoetendeplantenzorgvuldigaangegotenworden.
Potgrond
Voordeperskluitenteeltkanhetbesteeenpotgrondmeteenturfsamenstelling
wordengebruikt,diebindendeeigenschappenbezit,waardoordekluitstevig
blijft.BijdeteeltinsetjesheefteenRHP-grond,bestaandeuit60%tuinturf,
40?óturfstrooisel,50literzand,7kgDolokalen0,75-1kgPG-mixperm3de
voorkeur.
Bijongeveerovereenkomendeafmetingenverschiltdehoeveelheidgrondper
plantgeteeldinperskluitofsetjezeeraanzienlijk.
Perplant:
perskluit 6,5 x6,5 cm
setje
24stuks

>+370cm3grond
>+196cm3grond

Deverschillenindebenodigdehoeveelheid grondtussenperskluitenensetjes
heefttotgevolgdaterbijdeteeltinsetjesvaker,maarwelminder,water
moetwordengegevenenbijgemestomdaterminderpotgrondendusminderwaterenvoedingsbufferperplantaanwezigis.

Deteeltvankasviolenkanopdekasgrond,eventueelafgedektmetplastic
folie,plaatsvinden.
Ophetplastickaneventueeleenlaagjeturfaangebrachtworden.DepotgrondsamenstellingmoetvoordeviolenteelteenpHbezittenvan6,2 tot6,8.Een
toevoegingmetkleiisdaaromzinvol.
Waterqeven
Directnahetverspenenkanermetderegenleidingwaterwordengegeven.Vanafdecembermoeterzeervoorzichtig (naarbehoefteenmetdeslang)water
gegevenworden,bijvoorkeur 'sochtendsofopdagendatergeluchtkanworden.
Bijmesten
Hetbijmestendientooknietalteovervloedigplaatstevinden.Enkelekeren
bijmestenmetdekasviolenteeltisechterwelnoodzakelijk,bijvoorbeeldmet
1grammengmeststof(bijv.19-6-20-4)ofkalisalpeterperliterwater.
Directnahetdoorwortelenisbijmestennoodzakelijk.Zekerbijgroteplanten
moeterindewinterperiodezeerweinigwaterenvoedinggegevenworden,in
hetvoorjaarkanweerietswordenbijgemest.Hetbijmestenkandanhetbeste
geleidelijkgebeuren,dusbijiederewatergiftwat.
Kasklimaat (vorstvrijeteelt)
Nahetverspenenmoetergedurende7-10dageneentemperatuurvan15Cworden
aangehouden.Alsdeplantendanaandegroeizijn,isstokenvrijweloverbodig.Erwordtzolichtmogelijkopgekweekt.Dekasruimtekandanvorstvrij
wordengehouden(3C)enbijbijvoorbeeld6Ckanwordengelucht.Ditomhet
rekkenvandeplantentevoorkomen.
Zorgeriniedergevalvoor,datdekasvorstvrijblijftenluchtzoveelmogelijk.
Hogeluchtvochtigheden (hogerdan85?ó)tijdensdegeheleteeltvermijden,
luchtcirculatiekandaarbijzinvolzijn.
Groeiremminq
Normaalgesprokeniseenbehandelingmetremstoffenbijeenoptimaalteeltverloopnietnodig.Alsertochgeremdmoetwordenomcompacteplantenteverkrijgen,ishettijdstipvandeeerstebehandelingergbelangrijk.
Algemeenkanwordengesteld,daterbeterietstevroegdantelaatkanwordengeremd.
Ietsvakerremmenmeteenlichteconcentratiegenietveruitdevoorkeurboven
mindervaakremmenmethogereconcentraties.
Innovemberkanbijvoorbeeldéénkeerwordengeremdenindeperiodeeind
januari (begin)februariomdeweekéénàtweekeer.
Inderegelwordtergeremdmet2totmaximaal4gramAlar-64?6perliterwaterofmet1,5tot3,0mlCycocelperliterwater.Zekerbijeentedichte
gewasstand enhogetemperaturenisremmennoodzakelijk.Maximaalkanertot
vierkeergeremdwordenopkasviolen.Bijveelvuldiger remmenmetooknog
vrijhogedoseringentreedtteeltvertraging op.Debloemenwordenkleineren
deuitgroeilaterindetuinwordtnegatiefbeïnvloed.
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4.DE TEELT VANMINI-VIOLEN (VIOLA CORNUTA)
Vooral inhet afgelopen seizoen isdebelangstelling voor demini-viool flink
toegenomen.
Voor deviolenteelt betekent het een verdere verbreding vanhet aan te bieden
pakket.
De teelt vanmini-violen stelt geen bijzondere eisen.
Inalle teeltsystemen,zoals beschreven in dehoofdstukken 2en 3,zijn ze
vrijgemakkelijk intepassen.
De belangrijkste rassen zijn:
1
Lancelot', donkerblauw
'KingHenry',violetblauw met zeer klein sterk getekend geel hartje
'MissHelenMount',driekleurig
'Johnny JumpUp',driekleurig.
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5.GEWASBESCHERMING
Devermeldehoeveelhedenvaneenspuitmiddelzijnaangegevenvoor100liter
water,tenzijandersisvermeld.
Stuif-enstrooimiddelenzijnaangegeveningrammenperare=100m2,tenzij
andersisvermeld.
Dehoeveelhedenvandemiddelenzijnuitgedruktin:
g=gram
ml=milliliter=cc=cm3
kg=kilogram
1=liter
Debelangrijksteaandachtspuntenophetgebiedvandegewasbeschermingzijn:
Wortelknobbelaaltjes
Deplantenzijnsterkingroeigeremd.Dewortelsvertonenknobbeltjes,waarindeaaltjeszitten.Ineenverderstadiumgaandewortelstotrottingover.
Maatregelenomeenaantastingtegentegaan:
-Gezondplantmateriaalgebruiken
-Aaltjesvrijegrondgebruiken
-Bijaantastinggietenmet:
200mlV/ydateLper100m2,vervolgensgedurendeenkelemaandenomdetwee
weken100mlper100m2.
Bladvlekkenziekte (Ramulariasoorten)
Meerdereschimmelskunnenvlekjesvanuiteenlopendegrootteenkleurveroorzaken,uiteenlopendvanwittotgeelachtig/violet.
-Terbestrijdingspuitenmet:
300gzineb
200gcaptan
250gDaconil2787
Infectiekanookoptredenbijrelatieflagetemperaturen.Bladvlekkenziekte
komtvaakvoorincombinatiemetmeeldauw.Menkandaaromhetbestedemiddelenafwisselendgebruiken.
Kiemplantenziekte
Meerdereschimmelskunnenhetwegvallenvandeplantenveroorzaken.
Devolgendemaatregelennemenomeenaantastingtegentegaan:
-Zorgvooreengoedebedrijfshygiëne
-Zorgvooreengoedestructuurvandegrondenvermijdtenattegrond
-Gebruiknieuweofontsmettezaai-enplantebakken
-Voorkom te hogeluchtvochtigheid
-Stuifvoorbehoedendmet200gthiram-stuifper100m2
-Spuitbijaantastingmet200gDerosal+300mlPrevicurNof300gBayer
5072.
Meeldauw (Oidiumviolae)
Opdebladerenvindtmeneenwittemeelachtigelaag.
Terbestrijdingspuitenmet40gCuramil.
Valsemeeldauw (Peronosporaviolae)
Opdebovenkantvandebladerenvindtmensteedsgroterwordendeblekevlekken.
Aandeonderkantvanhetbladvindtmendanmeestaleendradenensporenmassa
meteengrijs/violettekleur.
Maatregelenomeenaantastingtegentegaan:

-12-

-Ruimplanten
-Luchtvochtigheid verlagendoorluchtenenstoken
-Voorbehoedend stuivenmet300gzineb-stuif
-Ofspuitenmet:
350gzineb-spuit
150mlPrevicur (alleenonderglas)
Roest
Opstengelsenbladerendoordeopperhuidheendringendesporeknopjes,die
bruineoforanjeroestsporenbevatten.
-Terbestrijdingbijhetbeginvandeaantastingspuitenmet300gmancozeb,
300-350gmanebofzineb.
Behandelingna10dagenherhalen.
Grauweschimmel (Botrytiscinerea)
Opafgestorvenweefselsbevindtzichbruingrijsschimmelpluis.Ookjongegezondeplantenkunnenwordenaangetast.
Maatregelenomeenaantastingtegentegaan:
-Gewasbovengrondszodroogmogelijkhoudendoorluchtenenstoken
-Vooreengoedebedrijfshygiënezorgen
-Voorbehoedendstuivenmet (a)200gthiram-stuifper100m2
-Voorbehoedendvolgensgebruiksaanwijzing rokenmet (b)25TermilHtablettenper1.000m2.
-Terbestrijdingspuitenmet:
(c)200giprodion (bijv.Rovral)
• (b)200gDaconil2787of300mlDaconil500vlb
(a)200gthiram-spuit
Middelenuitdeverschillendegroepen (a),(b)en(c)afwisselenomresistentietevoorkomen.
Vlekkenziekte (Mycocentrosporaacerina (Hartig)Deighton)
Opdebovenzijdevandebladerenblauw-zwartevlekjes,dieaandeonderkant
natenvuilzijn;later5mmgrootmetbruincentrum.
Opstengelsstreepvormigevlekken.Wortelhalsenwortelskunnenookwordenaangetast (voetrot),waarnadeplantsnelafsterft.
Terbestrijdingspuitenmet200gcaptanomde7-14dagenvanafeindoktober
toteindmaart.
Delaatstejarenkomtdezeziektesteedsmeervoor.Amerikaansonderzoekheeft
uitgewezendatdeschimmelookovergebrachtkanwordenmethetzaadofmetverontreinigingeninhetzaad.Deschimmelontwikkeltzichookbijlagetemperaturen.Ditmaaktdebestrijdingextramoeilijk,omdatdemeestefungiciden
bijlagetemperaturenmaareenbeperktewerkinghebben.
Bladluizen
-Jongeplantjesterbestrijdingstuivenmet:
(a)200gUndeen-stuif
(b) 75gparathion-stuif
-Oudereplantenspuitenmet:
(a) 50gPirimor
(b)100mldichloorvos
(a) 75gUndeen
-Ofvolgensgebruiksaanwijzing eenruimtebehandeling uitvoerenmet:
(a)1Pirimor-rookontwikkelaarper700m3kasinhoud
(b)dichloorvos
Demiddelenuitdegroepen (a)en(b)afwisselenomdeverschillendeluissoortengoedtebestrijden.
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Spint
- Jonge plantjes ter bestrijding stuiven met Kelthane-stuifpoeder
(alleen onder glas)
- Oudere plantjes minimaal tweemaal om de 10dagen spuitenmet:
100gdienochloor + 30mlAgralLN
50gTorque-plus (alleen onder glas)
50mlKilumal
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6. VOORBEELD VAN EEN SALDOBEREKENING BIJ KASVIOLEN
Kasviolen kunnen op verschillende manieren geteeld worden (ziehoofdstuk3 ) .
Dit heeft onder andere gevolgen voor deteeltduur en het aantal planten per
netto-m2. Ook debedrijfsuitrusting,totuiting komend inbijvoorbeeld de
oppervlakte netto-teeltruimteenhet energieverbruik verschilt van bedrijf
totbedrijf.De onderstaande berekening isdanook gezien het bovenstaande
nietmeer dan eenvoorbeeld om tetonen hoe een dergelijke berekening kan
worden opgezet.Voor demeer algemene informatie over arbeid, energie en
duurzame produktiemiddelen,kan verwezen worden naar "Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw".
Uitgangspunten
* Teelt insetjes (24)opdegrond gelijk op eindafstand.
* Er wordt uitgegaan van zaaikisten.Kosten per 1030stuks:
Zaadvast: ƒ52,-; Fl: ƒ124,* Uitval 3?ó.Opgezet worden 1030planten =42,9setje.
Netto ruimtebehoefte:42,9 x38x28cm =4,57m2.
* T.a.v.energieverbruik: -ruimtebenutting 100?ó >4,57 m2
- enkeldek/dubbele gevels
- enkele condensor
- enkel schermen
* Veilingprijzen zijneen gemiddelde prijs van deaanvoer insetjes,potten
enperskluiten over 1984t/m 1986van alleNederlandse veilingen van zowel
kas- alsbuitenviolen.
*Vrachtkosten + fusthuur.
Per veilingkar 6x11=66setjes.
Voor 1.000 planten zijn41,7 setjesnodig.
Vrachtkosten 41.7 xƒ32,50 =ƒ20,53.
66
*Per 1.000 planten isnaar schatting 6uur arbeid nodig.
Het saldobijeen ruimtebenutting van
100?,;bedraagt
ƒ 19,73/m2
9035bedraagt
ƒ 17,75/m2
80%bedraagt
ƒ 15,70/m2
75?óbedraagt
ƒ 14,80/m2
Saldobegroting
Teelt
Startperiode
Afzetperiode
Afzetkanaal

:per 1.000 afgeleverde planten (excl.BTW)
:kasviolen
:week 39/40
:week 11/12
:veiling

Opbrengst/1.000 planten
Toegerekende kosten:
Plantmateriaal 1030stuks
Brandstof 27m3à/0,21/m3
Mest,bestrijding + remstoffen (stelpost)
Setjes (5et./stuk)
Potgrond 0,2 m3 àƒ 6 5 , —
Vrachtkosten + fusthuur
Veilingkosten +heffingen (6?ó)
Rente omlopend vermogen (1%vande opbrengst)
Totaal
Saldo

ƒ 200,—
- 52,—
5,67
2,50
- 2,15
- 13,—
- 20,53
- 12,—
2,—
ƒ 109,85

-

ƒ 90,15
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