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Inleiding
Dit verslag dient als teelthandleiding en naslagwerk voor telers die
dahlia’s in de volle grond telen. Het doel van dit verslag is het
overzichtelijk weergeven van de problemen en aandachtspunten tijdens
de teelt van het gewas.
De informatie die nodig was voor het maken van dit verslag komt
hoofdzakelijk uit vakbladen en van websites van kwekers.
Het verslag is als volgt opgebouwd:
-

H1: Algemeen
H2: Rassen
H3: Bodem
H4: Teeltwijze
H5: Bemesting
H6: Ziekten en plagen
H7: Oogst, verwerking en bewaring
H8: Markt, afzet en kwaliteit
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H1 Algemeen

voorkomen in Mexico. De oorspronkelijke dahlia's zijn kale, opgaande,
doorlevende planten met langwerpige knolachtige wortels. De bladeren
zijn zeer verschillend van soort tot soort. De gekweekte dahlia's zoals wij
die kennen zijn vrijwel zonder uitzondering hybriden.

Geschiedenis
De dahlia`s werden bijna twee eeuwen geleden voor de eerste keer in
Oost- Europa geïntroduceerd. Het was Francisco Hernandez, een arts die
in 1615 een viertal boeken publiceerde. Hij vermeldt in deze boeken de
dahliabloem onder de toen bekende Mexicaanse naam "ACOCTLI". Hij
onderscheidde slechts twee rassen, alle twee met enkele bloemen.
De huidige dahlia is genoemd naar de Zweedse botanicus A. Dahl. In 1789
is de dahlia vanuit Mexico naar Europa gehaald door de Spanjaard
Francisco Hernandez. In het moederland bereiken de soorten wel een
hoogte van 3 - 6 meter. Van nature groeien ze op de vochtige en koude
noordkant van berghellingen. De Azteken gebruikten de knollen als
veevoer. De oorspronkelijke soorten zijn onder meer Dahlia juarézii,
Dahlia rosea en Dahlia coccinea. Wat er tegenwoordig te koop is, zijn
allemaal zogenaamde hybriden, die worden samengevat onder de
soortnaam Dahlia variabilis. De dahlia's werden in 1872 in Nederland
geïntroduceerd.

Voornaamste rassen zijn:
 enkelvoudige (mignon)
 anemoonbloemige
 halskraagdahlia
 waterleliedahlia
 decoratieve dahlia
 pompondahlia
 cactusdahlia
 semi-cactusdahlia

Familie1

Teeltdoelen

Rijk: Plantae (Planten)
Stam: Embryophyta (Landplanten)
Klasse: Spermatopsida (Zaadplanten)
Subklasse: Bedektzadigen
Orde: Asterales
Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)

Omdat de dahlia een grote variëteit heeft aan kleuren en vormen is het
een veelzijdig product dat voor veel verschillende doeleinden gebruikt kan
worden. Al vele tientallen jaren wordt de dahlia als snijbloem, als hoge
borderplant en als lage perkplant op de markt gebracht. Sinds 1993 is
hier echter ook de compactere potdahlia bijgekomen. Bij de introductie
van dit product was het natuurlijk de vraag of deze potdahlia ook zou
aanslaan bij het grote publiek, maar uit de ervaringen van de afgelopen
jaren is gebleken dat dit nieuwe product goed is aangeslagen bij de
consument.

Dahlia is een plantengeslacht van de familie van de
samengesteldbloemigen (compositae), een tiental soorten die wild
1

en zijn diverse kleinere groepen zoals:
 de orchideebloemige dahlia
 pioenbloemige dahlia
 sterdahlia

Bron: www.wikipedia.nl
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H2 Rassen2
De cultivars zijn onder te verdelen in verschillende klasses:

Half gevulde dahlia’s
Pioenbloemige dahlia's
De bloemen hebben tussen twee en vijf
kransen met bloemblaadjes die een
open centrum omringen.
De rij grenzend aan het midden kan wat
onregelmatig of gekruld zijn. Hoogte:
vanaf 50 cm.
Bloemgrootte: ± 10 cm.

Enkelbloemigen
Mignon dahlia's
De bloem heeft één rij brede
lintbloemen rond een open hart.
Hoogte: tot 50 cm.
Bloemgrootte: ± 10 cm.

Figuur 3: Pioenbloemige dahlia's

Figuur 1: mignon dahlia's

Anemoonbloemige dahlia's
Topmix dahlia's
Evenals de mignons één rij lintbloemen,
maar de bloem is slechts enkele
centimeters groot. Rijk bloeiend, niet
hoger dan 40 cm.
Figuur 2: Topmix Dahlia's

De bloemen hebben één of meer rijen
lintbloemen. Het hart wordt gevormd
door dicht ingeplante, vrij lange
buisbloemen. Deze hebben meestal
dezelfde kleur als de lintbloemen.
Hoogte: ± 30 tot ± 60 cm.
Bloemgrootte: ± 3 cm. tot ± 8 cm.
Figuur 4: anemoonbloemigen

2

Bron: www.verwer-dahlias.com
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Halskraag dahlia's

Waterlelie dahlia's

Deze bloemen hebben één rij brede,
platte lintbloemen. Tussen centrum
en lintbloemen een krans van buisbloemen die half zo lang is als de lintbloemen; meestal is er een fel
kleurcontrast tussen deze buisbloemen en de lintbloemen.
Het centrum bestaat uit korte buisbloemen.
Hoogte: 70 cm.
Bloemgrootte: 8 à 12 cm.

Waterlelie-dahlia's behoren tot de groep
‘Decoratief’ maar hebben een aantal specifieke
eigenschappen. Het eigen karakter wordt
gevormd door brede,stevige en platte
bloemblaadjes. De bloem heeft een plat
aanzicht en de diepte is ongeveer de helft van
de doorsnede. In deze groep vinden we veel
goede snijdahlia's.
Hoogte: vanaf 50 cm.
Figuur 7 waterlelie-type
Bloemgrootte: van ± 10 tot ± 20 cm.

Figuur 5: halskraagdahlia

Gevuldbloemigen
Decoratieve dahlia's

Cactus dahlia's

De bloemen zijn geheel gevuld en hebben
alleen lintbloemen. De bloemblaadjes zijn
breed en plat en aan het uiteinde rond of
puntig. Soms ook iets ingesneden.
Hoogte: van 40 tot 150 cm.
Bloemgrootte: van enkele centimeters tot
meer dan 30 cm.

Figuur 6: decoratieve
dahlia

Bij de cactus dahlia zijn de lintbloemen voor
meer dan tweederde opgerold. De
bloemblaadjes bij bloemen van het type cactus
kunnen zowel recht staan,maar ook naar
binnen of naar buiten buigen. De
bloemblaadjes zijn meestal smal en puntig,
soms zijn de toppen diep ingesneden. Deze
noemt men vaak " Spinnekop dahlia's".
Hoogte: van 40 tot 150 cm.
Bloemgrootte: vanaf ± 10 tot 30 cm

Figuur 8: cactusdahlia
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Semi-cactus dahlia's
Pompon-dahlia's

De bloemen zijn geheel gevuld en de
lintbloemen zijn aan de basis iets breder en
vlakker dan bij de echte cactus. Ze staan vlak of
iets gebogen. De bloemblaadjes zijn voor
minder dan de helft van de lengte opgerold.
Hoogte: van 40 tot 150 cm.
Bloemgrootte: vanaf ± 10 tot ruim 30 cm.

De bloemhoofdjes zijn kleiner en ronder dan de
bal-dahlia's. De bloemblaadjes zijn over de
gehele lengte naar binnen opgerold.
Hoogte: vanaf ± 50 cm tot ± 100 cm.
Bloemgrootte: 2 cm tot ± 6 cm.

Figuur 9: semi-cactus
Figuur 11: Pompon-dahlia

Bal of bolvormige dahlia's
De bloemen zijn geheel gevuld en de
lintbloemen zijn naar binnen voor meer dan de
helft opgerold tot een soort trechtertjes.De
bloemvorm is rond,soms bovenop iets
afgevlakt.
De opgerolde bloemblaadjes zijn spiraalvormig
rond het centrum geplaatst.
Hoogte: vanaf 60 á 70 cm.
Bloemgrootte: meestal van 8 tot 12 cm.
Figuur 10: bal of
soms ook groter.
bolvormig

Overig
Dahlinova
Soorten die bij geen van deze groepen zijn
onder te brengen vallen onder de groep
overige dahlia's. Tot deze groep behoren
bijvoorbeeld Orchideebloemige dahlia's,
Giraffe dahlia's en halfdubbele dahlia's.
Figuur 12: Dahlinova
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Giraffe
Een hybride uit een kruising met botanische
dahlia's. De bloem is half gevuld. De
belangrijkste kenmerken zijn een compacte,
vertakte groei. Ze zijn rijkbloeiend en al vroeg
in het voorjaar als bloeiende potplant te koop.
Geschikt voor teelt in bloembak, containers en
perk.
Hoogte: ± 25 cm.
Bloemgrootte: 7 à 10 cm.

Figuur 13: giraffe
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H3 Bodem

H4 Teeltwijze

Grond

Planten

Dahlia's groeien in elke grondsoort. Belangrijk is, dat de bodem
voedzaam, goed doorlatend maar niet te droog is. De ideale PH of
zuurgraad is 6 à 7. Door het gebruik van kalk is de PH te verhogen. Om
dahliaknollen schoon te rooien is het van belang dat de grond goed zeeft.
Daarom kan er het beste op een zandgrond geteeld worden (Zie figuur
14).

Dahlia`s kunnen op verschillende manieren vermeerderd worden,
namelijk door middel van het uitplanten van knollen en het planten van
stekken. Omdat dahlia`s niet winterhard zijn wordt ongeveer 2 tot 3
weken voor de laatste nachtvorst begonnen met het planten van de
knollen. Als de dahlia`s dan net boven de grond komen is er geen kans
meer op nachtvorst. Stekken worden in vergelijking met knollen later
geplant, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen vroeg en laat
geplante stekken. Onder vroeg wordt verstaan half mei t/m eind mei en
onder laat wordt verstaan half juni t/m eind juni. Bij Kwekerij Vabari
gevestigd in de omgeving van Slagharen gebeurt het planten met een
lelieplanter. Deze machine maakt geulen waar de dahlia`s middels vier
lopende banden aangevoerd worden. In de praktijk wordt veel gebruik
gemaakt van deze manier van planten. Een kanttekening hierbij is echter
dat er bij de teelt van potdahlia`s gebruik wordt gemaakt van beworteld
stek, dit in tegenstelling tot alle andere dahlia`s. Deze potdahlia`s worden
voor de aller-vroegste teelt direct na de Kerst in week 52 opgepot, week
21/22 (eind mei) is de laatste oppotperiode van de voorjaarsteelt.

Figuur 14: Dahliaknol na spoelen (geteeld op zandgrond)

Water
Bij dahlia’s is een goede waterhuishouding noodzakelijk voor een goede
groei. Vooral de hogere soorten kunnen als ze goed ontwikkeld zijn via
het vele blad veel water verdampen op warme dagen. Te weinig water
veroorzaakt een trage groei, weinig bloemen en geelverkleuring van het
blad.

Plantdichtheid
Gedurende vele jaren zijn dahlia`s geteeld met een plantdichtheid van
zo`n 155.000 planten per ha. In 1986 is het BKD begonnen met meerjarig
onderzoek naar de invloed van de plantdichtheid op de groei en
knolopbrengst3. De conclusie van dit onderzoek was dat er geen algemeen
advies kon worden gegeven over de plantdichtheid. Afhankelijk van de
grootte van de knollen die
men wil oogsten kan de plantdichtheid worden aangepast. Wil men
grotere knollen oogsten, dan zal een lagere plantdichtheid moeten
worden gehanteerd. Het groeiseizoen speelt hierbij echter een belangrijke
3

Bron: Verslag van onderzoek aan bijzondere bolgewassen en Dahlia 1994, LBO
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rol. Bij laat planten is het effect van de plantdichtheid op het knolgewicht
echter sterker dan bij vroeg planten. Bij laat planten is een hoge
plantdichtheid dus niet aan te raden.

Maaien
Als cultuurmaatregel is het
tijdig maaien van het gewas
van belang. Vooral als een
hogere plantdichtheid per
hectare wordt gehanteerd,
omdat anders een grote stek
een kleinere stek snel kan
onderdrukken wat ongelijke
knolgrootte tot gevolg heeft. Figuur 15: ‘Automaatje’, tijdens opendag de noord 2003
Bron: http://library.wur.nl/wasp/bestanden
Nadat de
Landbouwkwaliteitswet was ingevoerd ontstond enige onduidelijkheid
over het tijdstip waarop dahlia`s gemaaid moeten worden. Deze wet
bepaalde namelijk dat alle dahlia`s die voor de opleg zijn bestemd moeten
bloeien om ze onder andere op soortechtheid te kunnen keuren. Uit
onderzoek van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek is gebleken
dat de beste resultaten worden verkregen door het gewas eerst in bloei
te laten komen waarna het gemaaid kan worden. Dit is beter dan eerst
het gewas te maaien en het daarna pas in bloei te laten komen.
Tegenwoordig zijn er al machines ontwikkeld die zelfstandig zonder dat
daar personeel voor nodig is het gewas kunnen maaien zoals te zien is in
Figuur .

Dahlia’s snijden
Als snijbloem is de dahlia gewild en gewenst om de vele felle kleuren en
de lange rechte stelen. De beperkte houdbaarheid was altijd een
remmende factor in de goede afzetmarkt van dahlia's als snijbloem. De
veredeling heeft echter niet stil gestaan en er zijn de laatste jaren
meerdere goede snij soorten beschikbaar gekomen. Er zijn enkele speciale

snij soorten die in een nog rauw stadium geoogst kunnen worden en die
een vaasleven hebben van meer dan een week. Van deze soorten zien we
de laatste jaren dat ze meer en meer worden opgenomen in het vaste
pakket zomerbloemen van de bloemenveilingen en bloemenexporteurs.
De aanvoer van dahlia's begint al vroeg in het seizoen van soorten die
geschikt zijn voor bloemproductie in kassen.

Vermeerdering
Er zijn drie manieren om dahlia's te vermeerderen:
1.Door zaad
men moet er rekening mee houden dat de uitkomst heel andere dahlia's
oplevert dan de plant waarvan zaad is gewonnen.
Kwekers winnen nieuwe soorten door doelgericht kruisen en zorgvuldige
selectie. Ook zaad dat te koop is garandeert geen vaste vorm en kleur.
2. Door te delen of splitsen
De oude knollen worden in het voorjaar,als de eerste ogen zichtbaar zijn
met een mes gesplitst.
3. Door stekken
Dahlia's kunnen goed gestekt worden. Deze methode gebruiken de
kwekers voor vermeerdering. In het vroege voorjaar worden de knollen
geplant in de verwarmde kas.( ± 20° C )De stekken worden geplukt als ze
zo'n 10 cm groot zijn.

Soortdahlia's
Soortdahlia's zijn dahlia's die vegetatief worden vermeerderd door
stekken te plukken van dahliaknollen, de kweker noemt deze:
oplegknollen. Deze knollen worden zorgvuldig geselecteerd en op
gezondheid en soortechtheid gecontroleerd om er zeker van te zijn dat
voor de vermeerdering het beste materiaal wordt gebruikt. Alle planten
van een dahliaras dat op deze wijze wordt vermeerderd zijn identiek van
bloem, plant en kleur. Op de verpakking bevind zich meestal een foto.
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Zaaddahlia's
Deze dahlia's worden geteeld van zaad. Hoewel de knollen er bijna
hetzelfde uitzien als knollen van soortdahlia's zij er toch enkele
belangrijke verschillen. Deze dahlia's koopt u altijd gemengd, want
niemand kan voorspellen welke dahlia er uit een zaadje komt. De variaties
in kleur, bloemtype, hoogte enz. kunnen behoorlijk groot zijn. Er zijn twee
types te koop, nl Mignon gemengd, enkelbloemige dahlia's en Unwin
gemengd, meestal halfgevulde gemengde dahlia's. Op de verpakking staat
meestal een afbeelding van een gemengde groep dahlia's, op de
verpakking moet vermeld staan: geproduceerd uit zaad.
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H5 Bemesting4
Het is belangrijk dat alvorens er met de teelt wordt begonnen de
voedingstoestand van de grond bepaald wordt. Daarom is er grond
onderzoek nodig om vast te stellen wat er beschikbaar is en wat voor
bemesting er eventueel uitgevoerd moet worden.
Hieronder een korte toelichting over bemesting van dahlia`s.

Kali K:
Kalibemesting moet rond het plant tijdstip uitgevoerd worden. Dit heeft
onder andere te maken met de uitspoelinggevoeligheid van deze meststof
en de uitwerking hiervan op het juiste moment.

Stikstof N:
Onderzoek heeft uitgewezen dat er rond het planttijdstip een
stikstofvoorraad van 30kg N per ha. in de bouwvoor aanwezig moet zijn.
Tijdens het groeiseizoen is het verstandig om een monster te nemen
zodat er kan worden bepaald hoeveel er eventueel bijbemest moet
worden zodat het gewas het gehele seizoen van een constante aanvoer
van nutriënten kan worden voorzien. Dit is vooral belangrijk op
zandgronden in verband met uitspoeling.
Te veel stikstof bij dahlia`s geeft kleinere knollen dus een nauwkeurige
bemesting is van belang. Door te veel stikstof wordt het bladapparaat van
de plant te groot waardoor de knollen vaak in groei achter blijven. Drie
weken na het planten is een voorraad van 60kg N/ha gewenst en na 6
weken dient dit ongeveer 45kg N/ha te zijn.
Fosfaat P:
Het is belangrijk dat fosfaat voor het planten gestrooid wordt en daarna
goed door de bovenste 15cm van de grond gemengd wordt.
Als blijkt dat het fosfaatgehalte van de grond minder is dan 25 ( PW getal<
25) dan moet er een reparatie bemesting worden uitgevoerd.

4

Bron: Bloembollen Visie 10 mei 2007, nummer 114
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Ziekten
Virussen6

H6: Ziekten en Plagen
Onkruidbestrijding5
Ongeveer een week na het planten kan het onkruid worden bestreden
met de volgende middelen: Volvelds: 0,5 kg Goltix + 1 liter Herbasan SC
per ha.
Het is belangrijk om de eerste bespuiting uit te voeren als bij het onkruid
twee kiemblaadjes te zien zijn. Rassen zullen verschillend reageren op
bespuitingen en het is daarom aan te bevelen om eerst een
proefbespuiting uit te voeren. Varkensgras en perzikkruid zijn met
bovengenoemde combinatie moeilijk te bestrijden.
Grassen kunnen worden bestreden met middelen die te vinden zijn in
Tabel 1: Bestrijding van grassen in dahlia (liter/ha)

Het belangrijkste virus dat een probleem is bij de dahlia’s is het
dahliamozaïekvirus. Het virus uit zich door het verschijnen van
bleekgroene banden langs de bladnerven. De planten zien er over het
algemeen bont uit en sommige cultivars blijven klein of vertonen een
sterk eikenbladpatroon in de bladeren. Een voorbeeld van het
eikenbladpatroon is te zien in Figuur 15. In dezelfde figuur is een plant te
zien die een gedrongen groei vertoont door een virusaantasting.

Tabel 1: Bestrijding van grassen in dahlia (liter/ha)
Hanepoot
2
1 +2

Graanopslag
4
1,5+2

Kweek
4
1,5+2

Focus Plus
Fusilade +
Agral LN
Gallant 2000
0,5
1
1
Targa Prestige
1
1,5
1,5
(middelen toegelaten op moment van schrijven)

5

Bron: Bloembollen Visie 10 mei 2007, nummer 114

straatgras

1,5

Figuur 15: Links: eikenbladpatroon, rechts: gedrongen plant

Naast het dahliamozaïekvirus was in het verleden het
tomatenbronsvlekkenvirus een probleem. Na toetsingen van de knollen
komt dit virus echter nog maar op zeer beperkte schaal voor.
Trips kan het virus verspreiden en zal dus bestreden moeten worden. Dit
kan worden gedaan met het middel dimethoaat. Dit middel kan het best
worden gespoten op een gewas dat al enigszins is afgehard. Om
6

Bron: Bloembollen Visie 18 augustus 2005, nummer 69
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verbranding te voorkomen is het verstandig te spuiten bij koel en donker
weer. Voor een overzicht van middelen die ingezet kunnen worden bij de
bestrijding van trips, zie Tabel 2.
Tabel 2: middelenlijst bestrijding trips
Middel
dosering
Karate Zeon
0,05 l/ha
Decis
0,4 l/ha
Sumicidin Super
0,4 l/ha
Dimethoaat i.c.m. Brabant
1,0 l/ha, 0,75 l/ha
(middelen toegelaten op moment van schrijven)

Schimmels7
Een veel voorkomende schimmel in het gewas dahlia is sclerotiënrot. Deze
schimmel uit zich door het verwelken van een of meerdere stengels van
de plant. Onderin de plant is een dicht, wit schimmelpluis te zien op de
bruin verkleurde rottende stengels (Figuur 16).
Wanneer men de stengel op de rotte plek openbreekt kunnen zwarte
sclerotiën (rattenkeutels) worden waargenomen. Een aantasting van de
schimmel kan bestreden worden met het middel Daconil 500 of
Baycorflow. Het is belangrijk de bespuiting 3 tot 4 keer om de 10 dagen te
herhalen.

7

Bron: Bloembollen Visie 22 november 2007, nummer 128

Figuur 16: Ziektebeeld Sclerotiënrot

Bacterieziektes
Een belangrijke bacterieziekte die voor problemen zorgt bij de teelt is de
verwelkingsziekte (Erwinia chrysanthemi). Deze bacterie leeft in de
houtvaten van de plant en belemmert daardoor het vochttransport. In het
veld uit de ziekte zich in de vorm van uitvallers. Bij een dwarsdoorsnede
van de stengel zijn bij zulke planten bruine stippen te zien. De knollen
vertonen bij een aantasting geheel of gedeeltelijk verrotte vingers. Licht
aangetast knolweefsel is grijsbruin van kleur, zwaarder aangetast weefsel
is nat, verrot en ruikt onaangenaam.
Een oplossing voor de problemen met deze bacterie is het werken met
weefselkweekplanten. Deze planten zijn steriel en dus bacterievrij
geproduceerd en zullen de ziekte niet bevatten. Door een goede
bedrijfshygiëne kan een aantasting worden voorkomen. Hierbij kan
gedacht worden aan het hanteren van bufferzones tussen besmette
partijen en schone weefselkweekpartijen. De bacterie kan namelijk door
veel neerslag of beregenen worden verspreidt.
15

Plagen
Wortelknobbelaaltjes
Het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla) tast het wortelgestel van de
planten aan door deze aan te prikken. Deze aaltjes zijn zichtbaar als
knobbeltjes aan voornamelijk de losse wortels van de plant. Bij een grote
aantasting is bovengronds een afwijkende gewasgroei zichtbaar.
Aangetaste planten blijven achter in groei en zijn vatbaarder voor ziektes.
Trips

Trips
Voor een beschrijving van de bestrijding van trips zie ‘virussen.’

Luizen8
De bladluis zorgt vooral voor problemen in de groeipunten van de plant.
De luizen zuigen de sappen uit de plant waardoor deze verzwakt. Ook
scheiden de luizen een substantie af die ervoor kan zorgen dat schimmels
kans krijgen zich te ontwikkelen. Hiernaast kunnen luizen ook zorgen voor
een verspreiding van virussen doordat ze van de ene op de andere plant
gaan. Er zijn verschillende middelen op de markt die luizen effectief
kunnen bestrijden. Bij een zware aantasting is het aan te raden gelijktijdig
een fungicide toe te passen.

Rups

Andere plagen zoals rupsen, slakken en oorwurmen komen incidenteel
voor en zijn goed te bestrijden. Zie Figuur 17 voor een weergave van een
aantal plaagdieren.
Bladluis

Figuur 17: afbeeldingen
plagen
8

Bron: http://www.eurodahlia.com/dahli/pests.htm

16

H7 Oogst, Verwerking en Bewaring
Dahlia`s worden tegenwoordig alleen nog maar machinaal geoogst.
Meestal wordt er bij de het rooien gebruik gemaakt van een
omgebouwde uienrooier en in sommige gevallen wordt er gewerkt met
een aangepaste aardappelrooier. De dahliaknollen worden in kisten
gerooid waarna deze
naar de
verwerkingsschuur
worden gebracht.

kunnen vaststellen. Dahlia knollen mogen niet te vochtig worden bewaard
dit kan er namelijk voor zorgen dat de stengel en de kraag inrotten. Het is
van belang om voor het bewaringsproces de aangetaste knollen te
verwijderen, en de partijen pas in de bewaarcel te plaatsen als de
buitenkant van de knol iets is opgedroogd.

Figuur 18: rooien van Dahlia`s

Bewaring
Bij het bewaren van dahlia`s is het van belang dat de temperatuur in de
bewaarruimte zo constant mogelijk tussen de 7 en de 9 graden Celsius
blijft.9 Als de knollen op een tochtige plaats worden bewaard is er kans op
uitval door bruinrot. Het gevolg hiervan is, wat de naam al aangeeft, een
bruine verkleuring van de knollen. Symptoom hiervan is ook dat de
opperhuid van de aangetaste knollen vaak als een huid rondom het
aangetaste weefsel ligt en een rafelige indruk maakt. Vochtig bewaarde
knollen voelen dan zacht aan. Bij knollen die wat meer ingedroogd zijn
moeten meestal vingers worden doorgesneden om het bruinrot te
9

Bron: Bloembollenvisie, 25 oktober 2007, Teeltadvies
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H8 Markt, Afzet en Kwaliteit

Luizen

Kwaliteitseisen10

Voor alle bol-, knol- en wortelstokgewassen geldt tolerantie van 0% voor
luizen.

Volgens SKBH (Stichting Keurmerk Bloembollen Holland) moeten dahlia’s
die verhandeld worden aan de volgende kwaliteitseisen voldoen:

Aaltjes
Algemene kwaliteitseisen
De dahlia moet voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
- soortecht
- gezond
- intact, praktisch zonder beschadiging
- zuiver
- vrij van abnormale uitwendige vochtigheid
- goed ontwikkeld
- praktisch vrij van gebreken
- vrij van onkruid
- bloeibaarheid en opkomst (de producten moeten voldoen aan de
gerechtvaardigde eisen van de verbruikers ten aanzien van de groei- en
bloeikracht van deze producten).

Overige kwaliteitseisen

Voor Ditylenchus dipsaci en D. destructor geldt een tolerantie van 0% .

Dwalingen
In een partij die niet verhandeld wordt als mengsel is max 0,5% dwaling
toegestaan. Gemengde Dahlia’s worden ingedeeld in hoogte en de
verschillende hoogtegroepen mogen niet samengevoegd worden. De
indeling is daarbij als volgt:
1. Perkdahlia’s tot 50 cm.
2. Borderdahlia’s tot 80 cm.
3. Tuin- en snijdahlia’s boven 80 cm.
- Gemengde Dahlia’s dienen van dezelfde bloemgrootte te zijn.
- Gemengde Dahlia’s moeten bestaan uit soorten van dezelfde groep, met
uitzondering van cactus en decoratieve variëteiten.

Beworteling en spruitvorming:

Verbroeid/verstikt

De keurmeester oordeelt of de aanwezige pen- en/of wortelvorming
acceptabel is en geen nadelige gevolgen zal opleveren voor de
consument.

Partijen mogen maximaal 1% verstikking bevatten.

Beschadigd
Grond
Alle overtollige grond moet verwijderd zijn.

Zwaar beschadigt: tolerantie 0%, licht beschadigt: tolerantie 2%.

Rot
Voor rot geldt een tolerantie van 1%.

10

Bron: Handboek SKBH (Stichting Keurmerk Bloembollen Holland)
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Markt
Dahlia is wereldwijd gezien een erg bekende bloemsoort. Zo groeit hij
bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Zuid-Afrika, Australië en in
Nieuw-Zeeland om er nog maar enkele te noemen. Geen enkel ander bolof knolgewas kent zo`n bloeien verenigingsleven als de dahlia. 11
Nederland is echter qua omstandigheden een erg gunstig land om dahlia`s
te kweken. De afgelopen jaren hebben zich verschillende ontwikkelingen
voorgedaan met betrekking tot de teelt van de dahlia, vooral de
introductie van de snijbloem heeft nogal wat gevolgen gehad. De
houdbaarheid van de zomersnijbloem12 was een probleem omdat de
bloemen in veel gevallen al na drie tot vier dagen in kwaliteit achteruit
gingen. De ontwikkeling van rassen die langer op de vaas kunnen staan is
zo belangrijk dat er in 2007 zelfs een aparte prijsvraag voor is
uitgeschreven tijdens de ‘Speciale Dahliakeuring’. De 3 nieuwe rassen die
dit jaar voor deze prijs in aanmerking kwamen konden langer dan twee
weken op de vaas staan, waardoor de marktpositie van de snijdahlia
aanzienlijk verbeterd is.
Momenteel begint in de snijbloemwereld de kleinbloemige Hippeastrum
in bekendheid toe te nemen en groeit de vraag naar dit product.
Deskundigen zien legio aan mogelijkheden voor dit product. Vooral in
potten is een grote mate aan variatie mogelijk.

kwaliteit in de toekomst niet in het geding komen. Kweker Johan
Molenaar zegt hierover het volgende:”Eigenlijk zou niemand zijn dahlia`s
beneden die (bodemprijs) moeten verkopen. Een saldoberekening voor
de knollenteelt is opgenomen in de bijlage in tabel 1. Er is hier uitgegaan
van gegevens uit het jaar 1994, hierbij moet echter wel de kanttekening
gemaakt worden dat de teeltkosten aanzienlijk gestegen zijn in de loop
der jaren.

Kosten en financiële opbrengsten
Wie zich in de dahliasector richt op kwaliteit en daarbij kiest voor
kleinschaligheid krijgt zijn kosten onvoldoende betaald. De teeltkosten
stijgen namelijk ieder jaar, maar de knolprijs daarentegen houdt daar
geen gelijke tred mee. Volgens deskundigen moet de prijs van ‘enen’ in
het massa-assortiment structureel van 18 naar 20 eurocent, wil de
11
12

Bron: Bloembollenvisie, 30 augustus 2007, Dahlia verbroedert
Bron: Bloembollenvisie, 27 september 2007, Dahlia heeft het goed gedaan
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Saldoberekening Dahlia13 (plantdichtheid 150.000 stuks per ha.)
Opbrengst
Toegerekende kosten
stekken
materiaal & bemesting
stro
kalksalpeter
patentkali
onkruidbestrijding
Ramrod
gewasbespuiting
Orthene
losse arbeid
planten
wieden
rooien
transport
verwerken
overige kosten
verzekering
vakheffing & provisie
rente omlopend vermogen
Totaal toegerekende kosten
Saldo
Tabel 3: Saldoberekening Dahlia

13

€ 30.000,00

142.500 stuks

à

€

0,21

150.000 stuks

à

€

0,06

1,25 ton
550 kg
325 kg

à
à
à

€
€
€

75,00
0,25
0,25

€
€
€

93,75
137,50
81,25

10 liter

à

€

8,00

€

80,00

1,5 liter

à

€

70,00

€

105,00

115
90
188
10
145

à
à
à
à
à

€
€
€
€
€

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

€
€
€
€
€

1.725,00
1.350,00
2.820,00
150,00
2.175,00

à
à

€ 30.000,00
€ 30.000,00

0,002
0,046
0,07

uur
uur
uur
uur
uur

€ 9.000,00

€
60,00
€ 1.380,00
€
300,00
€ 19.457,50
€ 10.542,50

Bron: Verslag van onderzoek aan bijzondere bolgewassen en Dahlia 1994, LBO
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