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VOORWOORD
Zomerbloemenisdenaamvaneengroepgewassen,dieallangnietmeeralleen
indezomerwordtgeteeld.Doorvervroegingenverlating ismensteedsmeerin
staatdenatuurlijkeaanvoerperiode teverlengen.Dekennisopgebiedvan
belichting,verduistering,bewaarmethoden isdelaatstejarentoegenomen.
Opbedrijvenwaarzomerbloemenwordengeteeld,komtmeestaleenbreed
sortimentvoor.Juistopdittypebedrijf ishetnoodzakelijkomeengoede
teeltplanning temakenomnietvooronverwachteproblementekomen,zoals
arbeidspiekendienietopgevangenkunnenworden,telageopbrengstenten
opzichtevandekosten,enz.
Omeengoedeconcurrentiepositie tebehoudenopdeinternationalebloemeniuarkt
iskwaliteïïteeneerstevereiste.Hetisbelangrijkomhieraanextraaandacht
teblijvenschenken.Inditkaderishethoudbaarheidsonderzoekop
proefstations,institutenenveilingenvangrotewaarde.Erwordthierdoor
steedsmeerbekendoverdehoudbaarheid vanzomerbloemenenofdezenogte
verbeterenvaltdoormiddelvanvoorbehandelingsmiddelen.
Steedsmeerproduktenwordenperstukgeveild.Ditkomtdeuniformiteitvande
takkenindebossentengoede.Omdezeuniformiteit tebereikenmoetenerook
hogeeisenwordengesteldaanhetuitgangsmateriaal.Opditpuntkanbijeen
aantalgewassennogwelietswordenverbeterd.
Deteeltvanzomerbloemenvoordedroogbloemenhandelneemtnogsteedstoe.
Vaakwordtdezeteeltakkerbouwmatigaangepakt.Teeltplannenwordenmeestal
inoverlegmetvertegenwoordigersvandedroogbloemenhandelneemtnogsteeds
toe,vaakwordtdezeteeltakkerbouwmatig aangepakt.Teeltplannenworden
meestalinoverlegmetvertegenwoordigersvandedroogbloemenhandelen/of
voorlichtinggemaakt.Veelalisersprakevancontractteelt.Tochishet
belangrijkdatdezeondernemersookzelfovervoldoendekennisen
mogelijkhedenvandegewassenbeschikkenomdroogbloemenvangoedekwaliteit
aftekunnenleveren.
Indezebrochurezijnalleteeltbeschrijvingenuitdevoorgaandebrochures
'TeeltvanZomerbloemen,Buitenenonderglas',deel1endeel2
geactualiseerd opgenomenenzijneenaantalnieuwegewassentoegevoegd.Aande
teeltvandroogbloemenisinwatruimeremateaandachtbesteed.
Deambtelijkegewasgroepzomerbloemenheefthetinitiatiefgenomenomdeze
nieuwezomerbloemenbrochure samentestellen.Demeesteauteurskomendanook
uitdezegroep.Deambtelijkegewasgroepzomerbloemenbestaatuit:
CorvanLeeuwen(voorzitter)
Ing.JosEijking
Ing.AnnemiekBosma
Ing.MoniquevanderMeij
Ing.CorvanBrummelen
Ing.InekeOosting
Ing.JannetKommer
SiemBroer
RinusdeWitte(gewasbeschermingsspecialist)

C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.
C.T.

MiddenHolland
MiddenHolland
MiddenHolland
MiddenHolland
MiddenHolland
Aalsmeer-Utrecht
Aalsmeer-Utrecht
Aalsmeer-Utrecht
Aalsmeer-Utrecht

Ing.MarianneJoosten
Ing.JoséNijentap
Ing.CorienKrom
HarmaHuisman
Tevenshebbenmeegewerkt:
Ing.TinekeKalkman
TheovanderKrogt

C.A.T.Tilburg
C.T.Naaldwijk
C.T.Naaldwijk
Stichting totbevorderingvan
deBloementeeltSmildee.o.
Proefstationvoorde
BloemisterijinNederland
tot1-1-1987gewasspecialist
Proefstationvoorde
BloemisterijinNederland
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ACHILLEA(DUIZENDBLAD)
HetgeslachtAchilleakomtIneenzeergrootgebied inhetwildvoorenomvat
eengrootaantalsoorten.DeAchilleabehoorttotdefamilievande
Compositae.Erzijnlaaggroeiendekruipendesoorten,veelalgebruiktin
rotstuinen.Bijdemiddelhogeenhogesoortenlenenzichverschillende
uitstekendvoordesnijbloemencultuur.Zebehorentotdevasteplanten.De
meestesoortenzijnwinterhard.Achilleaclypeola 'Moonshine'ishieropeen
uitzondering.Hierbijkanvorstschadeoptreden.
Achilleawordtveelgebruiktinveldboekettenenalsdroogbloem.
Sortimentvoordesnijbloementeelt
Voordesnijbloementeelt zijnondermeerdevolgendesoortengeschikt:
AchilleafIlipendulina
- 'Parker'sVariety'
Hoogtetot160cm,helder-gelebloemschermenopstevigestengels.Geschikt
tedrogeneningemengdeboekettenteverwerken.Debloeitijdvaltinde
periodeeindjunitotseptember.
- 'CornationGold'
Hoogtetot80cm,grijsgroenblad,zacht-gelebloemschermen.Debloeitijdvalt
vanhalfjunitotbeginseptember.
- 'GoldenPlate'
Hoogtetot150cm,groteboterbloemgelebloemschermen.Bloeiperiodejunitot
augustus.
Achilleamillefolium
Enigszinswildgroeiendeplantenmetfijngevederdblad.Debloeiperiodeis
juni-augustus.
- 'LilacBeauty'
Hoogtetot80cm,lichtrozebloemschermen. 'LilacBeauty'Ishet
millefolium-typewaarinNederland demeesteervaringmeeopgedaanis.
Zowelindekasteeltalsindebuitenteeltwordt 'LilacBeauty'gebruikt.
Inhetteeltseizoen1987zijnerwatervaringenopgedaanmetandere
millefolium-typenofhieropgelijkendetypenwaarvandeherkomstmoeilijkte
achterhalenis.Indeteeltbeschrijvingendievolgenzijnervaringenmet
'LilacBeauty'verwerkt.Deanderetypenzijnnietverwerktomdaterteweinig
ervaringmeeopgedaanis.
Eengreepuitdetypendiein1987geïntroduceerd zijnofwaarreedsop
beperkteschaalineerderejarenervaringmeeopgedaanis:
- 'CeriseQueen'
Hoogtetot60cm.Purperrozebloemschermen,neigingtotverkleuren.
- 'RedBeauty'
Hoogtetot80cm.Donkerrodebloemschermen.
- 'WhiteBeauty'
Hoogtetot80cm.Wittebloemschermen.
- 'Paprika'
Groeithogerenwilderdananderetypen.Inhetalgemeenzijntweenetten
noodzakelijk.Rodebloemschermenmeteenoranjehartje.
- 'Lachsschönheit'
Zalmrozebloemschermen.

om

~ 'Wesersandstein'
Lichtrozebloemschermen.
Eenaantaltypendiehierbovengenoemd staanhebbenmogelijkerwijsook
taygetea-bloed.Deherkomstvandeverschillendetypenisnamelijknietgeheel
duidelijk.
Achilleaptarmica
Hoogtetot75cm.SneeuwwitteopMatricariagelijkendebloemschermen,geheel
dubbelbloemig.
Detypendieonderscheidenwordenzijn:
- 'ThePearl'en
- 'Perry'sWhite'
Erisnauwelijksonderscheid tussenbeidetypen.
Indebuitenteeltwordendebovenstaande typenwelgebruikt.Indekasteelt
zijnzevooralsnogongeschiktgeblekendoordeslechtetakopbouw(veel
doorwas).
Achilleataygetea
Hoogte50-60cm,grotezwavelgelebloemschermen,grijsgroenblad.
Bloeiperiode junitotseptember.
Achilleaclypeolata
Decultivar 'Moonshine'iseensoortdieveelverwantschapheeftmetAchillea
taygetea.Dezesoortheeftzilvergrijsbladencitroengelebloemschermen.
Hoogtetot80cm,bloeiperiodebeginjunitotseptember.
Vermeerdering
Zaaien
Devermeerderingdoormiddelvanzaadmoetvoordesnijbloementeeltafgeraden
worden.ZoalsbijdemeestevasteplantenkomenookdeAchillea-rassennooit
geheelzuiveruitzaadterug.Menvindtvaakverschillenintypenenin
bloeitijdstip.Ookzijndestengelsvaakslap.
Scheuren
Hetscheurenvandeplantenkangeschiedeninaugustus-september (directnade
bloei).Deplantenwordendanmetbehulpvandeoudebloemstengelsuitelkaar
getrokken.Erzijnenkeleogenaanwezigaandebasisvandeoudebloemsten
-gels.Hetisvanbelangomdeplanteninvochtigegrond tepotenenvoldoende
watertegeven,zodatzegoedaanslaanenvoordewinterzijnvastgegroeid.
Plantmateriaaldatvoordekasteeltwordtgebruiktkanopdatmomentopgepot
wordenenindewinterindekaswordenuitgeplant.
Deplantenkunnenookinhetvroegevoorjaarwordenvermeerderd.Inhet
algemeenwordtdanookvangescheurdmateriaaluitgegaan,maarerisbij
snelgroeiendesoorten(b.v.'Parker'sVariety')ookbeperkteervaringmet
stek.Deproduktieindatzelfdejaarzalkleinerzijndannormaal.'Moonshine'
zalzelfshelemaalgeenoogstbarebloemenproduceren.Deproduktievaltook
laterdanbijoverjarigegewassen.

Buitenteelt
o

Indenormalebuitenteeltwordenongeveer16planten/nettom geplant.Men
plantingaasofinveuren.Alsgaaswordtgebruikt isditmeestalhet
zogenaamdeAlstroemeriagaas.Hetisaanteradenomdeplantenelketweejaar
tescheurenenteverplanten.Alshetgewaslangerdantweejaarblijftstaan
wordthetergdicht.Ditzalmeerziekteproblemengeven.Ookzullenerdunnere
takkengesnedenworden.
'Moonshine'isvorstgevoelig.Afdekkenissterkaanteraden.
Vervroegen inhetvoorjaarmetbehulpvanfolieofagryl
Bijdevroegesoortenzalerenigevervroegingindebloeigerealiseerdkunnen
wordendooraftedekkenmetfolieofagryl.Bloemknopverbranding kanin
afgedektepartijeneenprobleemzijn.
Verlatenvandebuitenteelt
Debuitenteeltkanverlaatwordendoorhetgewasaftemaaien.Hoelatermen
afmaait,hoemeerproblemenmenkrijgtmetBotrytisinhetnajaar.Bijerg
laatafmaaienzalookdeoogstgaanreduceren,detakkenkorterenslapper
worden.
Alsmennahalfjuniafmaaitkunnendebovengenoemdeproblemenoptreden.
Doormiddelvanlaatinhetvoorjaaruitplantenkanookdeoogstperiode
wordenverlegd.Erwordttothalfjunimateriaaluitgeplant.Ditkan
bijvoorbeeldmateriaalzijndatindekasheeftgebloeid.Menzalvooreen
goedemeterproduktieongeveer30planten/nettom moetenplanten.
Teeltonderglas
Achtergronden bloemknopontwikkeling
Uitpraktijk-enproefervaringen isgeblekendatdagverlenging inhetvoorjaar
eenvervroegingvandebloeiteziengeeft.Zowelbij'CornationGold'alsbij
'Moonshine'isopdeproeftuinteRijnsburgervaringenopgedaanmet
belichting.Bijdezeproevenblekendehoofdscheutenvervroegd tezijn,ende
zijtakkenwarenlaterinbloeidannormaal.Alsbelichtwordtzalinieder
gevalook12-14°Cetmaaltemperatuurmoetenwordenaangehouden.
Voorjaarsteeltonderglas
Erworden20-25planten/m kasgeplant.Hetmateriaalkanvannovembertoten
metfebruariwordengeplant.Eenlatereplantdatum isooknogwelmogelijk,
maardanzalheteffectvandevervroeginggedeeltelijk tenietwordengedaan.
Hetisnoodzakelijkomvanmooiuniformplantmateriaaluittegaanzodatmen
zekerisvaneengoedeproduktie.Dikwijlswordtvancontainerplatenuitgegaan
dieinhetseizoenvoorhetplantengescheurdenopgepotzijn.
Hetgewaswordtgesteundmetbehulpvangaas.Inhetalgemeengebruiktmen
Alstroemeriagaas.
Hetisgeblekendatzowel 'Moonshine'als 'LilacBeauty'nietvoordetweede
keerinbloeikomenonderglas.Alshetgewaswordtopgerooid enbuitenwordt
uitgeplantdankomthetwelvoordetweedekeerinbloei,zijhetmeteen
kleineproduktie.
Achilleaptarmica 'ThePearl'komtwelvoordetweedekeerinbloeionder
glas.
Hetnadeelvan 'ThePearl'isdatdezijbloempjesdehoofdbloemvoorbijgroeien,waardoordetakopbouwslechtwordt.

DemeesteAchillea'sonderglashebbenwelenigematevandoorwas.Degewassen
zullendaaromookniettevochtiggeteeldmoetenworden.Bijmestenmet
kalibemestingzorgterookvoordatdetakkennietteharddoorgroeienentoch
stevigblijven.
Najaarsteeltonderglas
Uitgaandevanstekkaneennajaarsteelt indekaswordengerealiseerd.Ditkan
onderanderemet 'Moonshine','LilacBeauty', 'WhiteBeauty'enwaarschijnlijk
ookwelmetdenieuweretypen.
Erkantoteind juniwordengeplant.Omdatervanstekwordtuitgegaanzalde
plantdichtheid grotermoetenzijndanvoordevoorjaarsteeltomvoldoende
takkenperm^tesnijden(25-30planten/m^kas).
Snijstadium
BijAchilleamoetzeerduidelijkbenadruktwordendatpaskanwordengesneden
alsallebloempjesopenzijn.Alsrauwergesnedenwordtknikkendebloempjes
indevaasom.Zezijndanvoordeconsumentwaardeloos.
Ziektenenplagen
Mijten,valsemeeldauw,spintenschuimbeestjeszijnziektendieinAchillea
voorkomen.Voorherkenning enbestrijdingziehethoofdstuk ziektenbestrijding
inhetalgemeen.SpecifiekvoorAchilleazijnverbrandebloempjeseneen
aantastingdooreenbrandschimmel.
Verbrandebloempjes
Indekasteeltenvervroegdebuitenteelt (afgedektmetfolie)zijnverbrande
bloempjesvaakeenprobleem.Waarschijnlijkisditeenfysiologischeziekte.
Zorgervoordatderelatieveluchtvochtigheid inhetvoorjaarniette
plotselingdaalt.
Brandschimmel(Entylomaachilleae)
Dezeschimmelveroorzaaktgelevlekjesopdebladerendielaterbruin
verkleuren.Deaantastingbegintonderinhetgewas.VolgensFranseliteratuur
zoudeaantasting inhetvoorjaarstoppen.OnderNederlandseomstandigheden
blijktdeschimmelindekastotlaatinhetvoorjaarvoortekomen.Ookinde
buitenteelt isdeschimmelreedsopgetreden.Demillefolium-typenlijken
gevoeligerdandeanderetypen.Vochtenkoudekunnenuitbreidingvande
aantastingveroorzaken.Stookzomogelijkhetgewasdroog.
IndepraktijkisenigeervaringmetbespuitingenmetCuramilenBaycor.

10

ACONITUM (MONNIKSKAP)
Ditgewasmetverdiktebietvormigeknollenbehoorttotderanonkelfamilie
(Ranunculaceae).DesoortenkomenvoorinMidden-enZuid-EuropaenAzië
(China)opvaakvochtigeplaatsen.Deknolisgoedwinterhard enkomtInons
klimaatalvroeginhetvoorjaar(februari-maart)bovendegrond.Erkandan
wind-envorstschadevoorkomen.Erbestaanwatmogelijkhedenomhetgewaste
vervroegenenteverlaten,waardoordeAconitumnogmeeraanwaardewintvoor
desnijbloementeelt.
Sortiment
Aconitumnapellus
Aconitumnapellusisdemeestgeteeldesoort(+90%).Deplantheeftstevige
langestelt»«,tot1,50mhoog,waarvandebovenste20-30cmbezetzijnmet
donkerviolet-blauwebloemen.Debloeitijd iseind juni-eerstehelftjuli.In
departijenonderlingbestaansomsvrijgroteverschilleninbloeitijd (vroege
selecties)enbloemkleur(vanlichtblauwtotzeerdonkerblauw),terwijler
ookverschilinbloeirijkheidenbloembezettingvandetroskanbestaan.Door
middelvanselectieishiernogveelintebereiken.Eenselectiedieopnaam
isgesteld is'BressinghamSpire'.
Aconitumxarendsii
Eenstevigeopgroeiendeplantdiepasinseptemberbloeit.Dezesoortheeft
groteintensblauwebloemendietezameneenbloemtrosvormen;houtachtige
stengelstot1,50m.
Erzijnookwitteenblauw-wittevormen.Dezewordenweiniggeteeldenzijn
voordesnijbloementeeltmindergeschikt.
Aconitumxcammarum
Dezevariëteitistweekleurig lichtblauw-witenismeerdecoratiefdande
gewoneA.napellus.
Debloeitijd isjuni-juli.
Hijmaaktmakkelijkveelzijtakken,planthemdaaromniettewijd.
Aconitumxcammarum 'Spark'sVariety'iseendonkerblauwecultivarmeteen
sterkvertakteenwatslapperestengel.Dezecultivarbloeit+2-3wekenlater
dande"onvertakte"Monnikskap.
Vermeerdering
Rondomdemoederknolvormenzicheenaantal,afhankelijkvandesoort,"bijofbroedknolletjes",hetzogenaamdeplantgoed.Dezegroeienlosvandeoude
knol.Deknolletjesmakennogalwat"harige"wortels.Hetschoonmakenen
sorterenvanhetplantgoed isalsgevolgvanaldezeharigewortelsdanook
grotendeelshandwerk.
Erwordtgesorteerd inleverbaar(grootteIenII)enplantgoed.Dehybridex
arendsiivermeerdertzichmindersneldandenapellus-soorten.
Grondsoortenbemesting
DeMonnikskapgroeitopelkenormalecultuurgrond.Eengoedevochtvoorziening
isvooreenoptimalegroeiwelvanbelang.Hetiseenplantdiehetbijeen
lagepH(beneden5)mindergoeddoet.Opveengrondenbijvoorbeeldmeteenlage
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pHiseenbekalkingvaaknoodzakelijk.
HijgroeithetbestbijeenpHvan6,5 tot7,3.
Planten
Menkanweerdirectnahetrooien(oktober-november)planten.Inhetvroege
voorjaar(februari-maart)plantenisookmogelijk.
Deplantdikteisafhankelijkvandeteeltwijze.Meestalplantmenvoortwee
jaar(eenjaarvast).Indepraktijk isechterookeentendensomhetgewas
eenjarig tetelen.Bijeeneenjarigeteeltheeftmenmeeruniformmateriaalen
ookeensnellerevermeerdering,terwijlhetonkruidookeenmindergroot
probleemis.
Planthoeveelheid: eenjarig -60-80stuksperm^netto
tweejarig-40-50stuksperm 2 netto
Vaakplantmendrieregelsperbed.
Indieninhetvoorjaarwordtgeplantmoetendeknollenbij0-2°Cworden
bewaard.Tijdensdebewaringkunnendeknollenalwatuitgaanlopen.Het
plantenvanknollenmetspruitenmeteenlengtevan2-3cmisnogmogelijk.Om
windschadeenkromgroeientevoorkomenkanmenhetbestewerkenmet
windschermen.Hetopbindenlangsdepadenisaanteraden,terwijlookhet
planteninchrysantengaas totdemogelijkhedenbehoort.Ditisechterlastig
metoogsten.
DeAconitumxarendsiiplantmenruimer:eenjarigeteelt+50stuksperra.
Plantdiepte:ongeveer3cmgrondopdeknol.
Onkruidbestrijding
IndepraktijkheeftmengoedeervaringmetSimazin:dedoseringissterk
afhankelijkvandegrondsoort.Indienhetgewasgoed isafgestorvenkaninhet
najaarmetparaquatwordengespoten.
Oogsten
Aconitummoetgoedopkleurzijnalvorensmenkangaansnijden.Ermoeten
minstenseenaantalbloempjesbijnaopenzijn.'Spark'sVariety'moetrijper
gesnedenwordendandeAconitumnapellus.Terauwgesnedentakkenontwikkelen
zichnietverdermeeropwater.
Erwordtgesorteerd naarlengteennaarbloembezettingvandesteel.Zeworden
perbosvan10stuksaangevoerd.
VoorbehandelenvanAconitumnapellusmetzilverthiosulfaat(STS)isverplicht.
Deveilingenadvisereneenvoorbehandelingstijd vanminimaal4uur.
Rooien
Vanafbeginoktoberkanmengaanrooien;hetismogelijkommachinaalte
rooien.Nahetschoonmakenensorterenkunnendeknollenweerdirectworden
geplant.Wanneernietdirectwordtgeplantmoetendeknollenkoelworden
bewaard,bijvoorkeur0-2°C.Tijdensdezebewaringkunnendeknollenalwat
gaanuitlopen.
Wanneermeninverbandmetdeteeltplanningvroegwilrooienkandatvanaf4
wekennaoogsten.
Controleeraltijdofdeknolletjeswelvolgroeidzijn.Omtekunnenbloeien
hebbendeknollen6-8wekenkoudenodig.Menkandeknolleninvriezenbij-2
tot0°Cofzebij0-2°Cbewaren.
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OmeventueleuitbreidingvanSclerotinia tijdensdebewaring tegentegaan,
kunnendeknollenvoorafontsmetwordenmetRovral,BenlateofTopsinM.
Vervroegen
Hetvervroegenonderglasismogelijk.Hetgewaswordtwelietslangeren
slapperdannormaalbuiten,terwijlookdebloemkleurietslichterkanzijn.
Aconitumnapellusishiervoor tegebruiken. 'Spark'sVariety'isechter
ongeschikt.Dezecultivargroeitteslapengaat 'slingeren'.Erkangeplant
wordenindeperiodefebruari-maart.Tothalfmaartmoetmeneen
kastemperatuurtot10°Caanhouden,daarnaeennachttemperatuurvan12-13°Cen
eendagtemperatuurvan+15°C.
Afhankelijkvanhetweertypezallaatstgenoemdetemperatuurgedurendede
groeiperiodeopkunnenlopentot+20°C.Debloeiisvanafeindmei.Erkan
ookinhetnajaaropeenvakvanderolkaswordengeplant.Hetoverbrengenvan
dekaskanvanafbeginmaartplaatsvinden.Eenoverjariggewasonderglas
brengenisnietaanteraden,hetgewasisdantefijnendekleinebijknolletjesontwikkelenalleenblad,zodatheteendichtebladmassawordtmette
langeslappenstengels.
Ookisvervroegendoormiddelvanacryldoekofgaatjesfoliemogelijk.
Erwordt2-3dagenvervroegingbereiktdoorhetgewasvanafhalfmaart
veertiendagenaftedekken.Wanneermeneerderafdekt,moeteenvervroeging
vaneenweekmogelijkzijn.
BelichtenlijktbijAconitumnietzinvol.
Verlaten
Deknollenkunnenevenalsbijvoorbeeld lelieenliatrisgoedwordenbewaard
bij-2°C("in het ijs").Gedurendedemaanddecemberofalinnovemberkunnen
zewordeningevroren.Voordezegeremdeteeltkunnenhetbestdezwaarste
knollenwordengebruikt.Deknollenmoetennatwordengemaakt,bijvoorbeeld
doormiddelvaneenknolontsmetting.Nahetuitdruipenkunnenzeindekoelcel
bij-2°Cwordengeplaatst.Omuitdrogenvandeknollentevoorkomenmoeterof
iniederekistplasticfoliewordenaangebrachtofdestapelkistenmoetenmet
plasticfoliewordenomwikkeld.
Deuitersteplantdatumvandezegeremdeknollenisdeeersteweekvanjuli.
Debloeizalinseptember-oktobervallen.Debloemkwaliteitiswelminderin
vergelijking tothetnormalebloeitijdstip;vooralde"bloemknoppen"zijn
korter.Minderrisiconeemtmendoorteplantenindemaandmei.Erzaldan
bloeiverkregenwordenindeperiodejuli-augustus.Hogegrondtemperaturen
(boven25°C)geveneenvergrotekansopkroonrot.Deontwikkelingvanhet
gewasisminder,vandaardatbijdeverlate teeltwatdikkerkanworden
geplant:70-80stukspernettom.
Ziektenenbeschadigingen
Bloembeschadiging
Dehommelsborensomsinnietrijpebloemenomdenectartebereiken.Ineen
laterstadiumgroeitdezebeschadigingaanzienlijkuit.
Kroonrot
Deplantenverwelkenenvallenom,destengelvoetisverrot,tussendewortels
geelbruineSclerotien.
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Meeldauw
Wittevlekkenopdebladerenenstengels,hetschimraelplulsisgemakkelijkweg
tevegen.Meeldauwkomtvooralbijdetweejarigeteeltvoor.
Misvormdebloeiwijze
InsommigepartijenAconitumnapelluskomenduidelijkmisvormdebloeiwijzen
voor,onderanderebossigegroeiofkalestengeldelenzonderbloemen.De
oorzaakisnietbekend.Hetisraadzaamomdergelijkeplantennietvoorde
vermeerdering tegebruiken.
Rupsen(o.a.derupsvanderidderspoor-uil)
Detopblaadjeszijnsamengesponnen,daartussenzitderupsdiehetblad
aanvreet.Deridderspoor-uilheefttweegeneratiesperjaar.Deeitjesworden
aanofbijdebloemengelegd.Derupsoverwintert.
Verticilliumdahliae
Vooralaanheteindvandeteeltkangeelverkleuringvandebladeren,somsaan
éénkantvandeplantontstaan.Bijhetdoorsnijdenvanstengelenknolzijn
devatenbruinverkleurd.

AlservoorAconitumverticillium-gevoeligegewassenhebbengestaan,zoals
Liatris,ishetsterkaantebevelendegrondteontsmetten.Inzeerwarme
zomerskandezeverwelkingsziektegrotepartijenaantasten.
Virusziekten
Debladerenvertoneneenlichtgroentotgeelstreperigmozaïek.Dezieke
plantenblijveningroeiachterenhebbeneengedrongengroeiwijze.In1974is
uitdezeplantenkomkommermozaïekvirusgeïsoleerd.
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van het gewas
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AGAPANTHUS
HetgeslachtAgapanthusisinheems inZuid-Afrikaenbehoorttotdefamilievan
deLiliaceae.Alssierplant isAgapanthusalerglangbekend.Ooknunogkunnen
weAgapanthusalskuipplant tegenkomen.Opdezewijzeoverwinterdemenditniet
geheelwinterhardegewasopeenvorstvrijeplaats,waarnahetinheterop
volgendejaarweerbuiteninbloeikwam.Deteeltalssnijbloemvindt
hoofdzakelijkindevollegrond plaats,eenenkelemaalookindekas.Hoeweler
eengrootsortiment is,zijnnietallecultivarsevengeschiktvoordeteelt
alssnijbloem.
Sortiment
Erzijnongeveer tienverschillendesoorten,waarvanereenaantalgroenblijvendzijn.Tijdensderustperiode,waarindeknopwordtaangelegd,behouden
dezeplantenhunblad.Ditintegenstelling totdeanderesoorten,waarvanhet
bladnadebloeilangzaamafsterft.
DebloeiwijzevanAgapanthusisopgebouwduiteengrootaantalbloemendiein
groepjesvandrie-zevenbloemenbijeenstaanaanheteindevandebloemsteel.
HetsortimentdatinNederlandvoordesnijcultuurwordtgebruikt,bestaat
vrijwelgeheeluitcultivarsdieontstaanzijndoorkruisingen.Vande
bladhoudendecultivarszijnvaaknogdekenmerkenvandesoortenA.africanus
ofA.praecoxzichtbaar.Voordebloementeeltzijndezecultivarsinteressant
omdatdestelenvaakzwaarderzijnendebloeiwijzegroterisdanvande
bladverliezendecultivars.Debladverliezendecultivarszijninveelgevallen
ontstaanuitdesoortenA.campanulatusofA.caulescens.Zeonderscheidenzich
doordevaakrijkerebloei.Dekleurismeestalblauw,maarerzijnookwitte
cultivars.Dekleurvandeblauwecultivarsvarieertvanlichtblauwtot
donkerblauw.Vooraldedonkerecultivarszijnintrek.InNederlandzijn
ongeveer50-60cultivarsbekend,waarvandelichtblauwe 'BlueTriumphator'
veruitdemeestgeteeldeis.
Cultivar
'BlueTriumphator'
'Kobolt'
umbellatus'Albus'
'BlueGlobe'
'Goliath'
'Donau'
'Wolga*

Bladhoudend+
bladverliezend-

+
+
+
+

Lengte
incm
80-100
30-50
80-100
80-100
60-80
80-100
80-100

Bloemproduktie/m2
nahettweedejaar
60-80
60-80
50-70
30-40
20-30
40-60
40-60

Uitgangsmateriaal,planttijdstip,planthoeveelheden
Alsplantmateriaalgebruiktmengedeeldeplanten,doorgaans1-3neuzenper
plant.Uitgaanvanzaad isookmogelijk,maardebetreffendecultivarkomtniet
soortechtterug.Eenuitzondering ishetEngelseras'Headbourne-hybrids',een
kleinbloemig typedatredelijkuniformvanuitzaadistetelen.Debestetijd
voorvermeerderenenverplantenisaugustus-september,juistnadebloei.
Verplanteninhetvoorjaar,eindmaart-april,isookmogelijk.Deplantenkunnendangedurendedewinterineencelbij1-2°Cbewaardwordenofinhetvoorjaarpasopgerooidwordenomtedelenenteverplanten.Meteenstevigscherp
meswordenstukkenmetéêntotdriescheutenvandeoudeplantenafgesneden;
perafzonderlijkeplantmoetenerwelvoldoendewortelsblijvenzitten.
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Erwordtgeplantopbedden,hetplantverband isdoorgaansafhankelijkvande
cultivarenhetaantaljarendatmenhetgewasvastwillatenstaan,30x35of
35x35cmmeteenpadbreedtevan50cm.Erkanookaaneengesloten,zonderpaden,
wordengeplant.Alshetgewasdannaeenaantaljarentedichtkomttestaan
kanbijvoorbeeld elkevierderegelwordenopgerooid.Agapanthuskanvelejaren
5 tot10,vastblijvenstaan.
Grond enbemesting
Uitdepraktijkblijktgeenduidelijkevoorkeurvooreenbepaaldegrondsoort.
Hetiswelgewenstdatdegrondgoed isgedraineerd.Debemesting zalonder
andereafhangenvandegrondsoortendedoorlatendheid vandegrond.Inhet
voorjaar zulleneroverhetalgemeenweinigmeststoffenmeerindegrondzijn.
Hetisaantebeveleninaprilofmei5-7 kg12+10+18per100m2tegeven.Na
eennatvoorjaarkanhetvooraloplichte,doorlatendegrondsoortennodigzijn
eenextrameststofgift toetedienen.Alsdeteeltindekasplaatsvindtzal
hetgewasinhetalgemeenminderwaterkrijgen,zekerindewinterperiode.
Hierdoorishetgevaaraanwezigdatdegrond tezoutwordt.Inhetvoorjaar,
alserweerwatgroeiinhetgewaskomt,zaldooreenflinkewatergifthet
zoutgehaltewatomlaagkunnenwordengebracht.Meestalzaldaneenkunstmestgiftnodigzijn.Hetlatennemenvaneenbijmestmonsterzalmeerinzicht
verschaffenindevoedingstoestand.
Onkruidbestrijding
Doordemeerjarige teeltishetvoorkomenenbestrijdenvanonkruideneen
belangrijkezaak.Vooralinhetvoorjaar,alshetgewasnogopenis,krijgen
onkruidendekansomsneltegroeien.Hetisdaaromraadzaamom,nadathet
winterdekisverwijderd,onkruidgroei tevoorkomendooreensimazinbespuiting
toetepassen.Hetlatenliggenvaneendeelvanhetwinterdekisookeengoede
methodeomhetonkruid tebestrijden.Veelaandachtzalbesteedmoetenworden
aandebestrijdingvanwortelonkruiden.
Afdekken
Allecultivarszijnvorstgevoellg;debladverliezende ietsminderdande
bladhoudendecultivars.Vooralindeeerstewinterzijnzeextragevoeligvoor
vorstenookvoorwateroverlast.Afdekkenmetstroisnoodzakelijk,per100m2
gebruiktmenruim200kgstro.HetjuistetijdstipvanafdekkenisIndecember,
iniedergevalkortvoorhetinvallenvandevorst.Bijzeerstrengevorstkan
hetaanbrengenvanplasticfolieoverhetstronoodzakelijkzijnomschadete
voorkomen.Eindmaartkanhetgeheleofeengedeeltevanhetwinterdekworden
verwijderd.
Bloei
Debloeizalheteerstejaarenvaakookhettweedejaar(vooralbijde
bladhoudende typen)nietrijkzijn.Vanafhetderdejaargaathetgewasvolop
bloeien.Deproduktievandebladverliezendecultivarsligtaltijdhoger.De
hoofdbloeiisindeperiodeeind julitothalfaugustus.Enkelecultivars,
onderandere 'Donau'enenkelewitteblijvennogenkele"nabloemen"produceren
totinoktober.
Bloeispreiding isvanuitarbeidskundig oogpuntenookwatbetreftprijsvorming
belangrijk.
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Oogsten
Vaneenaantalcultivarsisbekenddaterknopvalkanoptredennadeoogst.Een
vandebelangrijksteoorzakendaarvanishetonrijpoogsten.Gapassnijden
wanneerertenminsteenkelebloemenperbloeiwijzeopenzijn.Nadeoogst
moetendebloemenzosnelmogelijkinwaterwordengezet.Eenlangedroge
periodenadeoogstkandeknopvaldoentoenemen.
Bloeivervroeging
Omvroegerebloeitekrijgenvangewassendiebuitenstaan,ishetbelangrijk
tewetendatineenaantalscheutendebloemknoppenaanheteindevanhet
groeiseizoenwordenaangelegd.Zodradetemperatuur inhetvoorjaargaat
stijgengaandeknoppenzichverderontwikkelen.Deverdereuitgroeiis
voornamelijkdoordetemperatuur tebeïnvloeden.Doorinaprilenmeieen
tijdelijkebedekking indevormvaneenrolkasofplastictunnelbovenhet
gewasaantebrengen,zaleenbloeivervroegingvantweetotvierwekenkunnen
wordenbereikt.Bijlagefolie-tunnelsendergelijkemoeterrekeningmee
wordengehoudendatmenruimvoordebloeidebedekkingweghaaltomkromgroeien
vandebloemstelentevoorkomen.Teeltindevastekasiseentweede
mogelijkheid.Daarbijishetvanbelangofermetbladhoudendedanwelmet
bladverliezende cultivarswordtgewerkt.Debladverliezende cultivarszullen
vanoktobertotfebruarigeenbladhebben.Ookbijhogeretemperatureniserin
dewintergeenbladgroeizichtbaar.Stokenindieperiodeisdanookniet
zinvolenmenkanzichdanbeperkentothetvorstvrijhoudenvandeplanten
(eventueelookafdekken).Zodraerweermeerlichtisgaandeplantenweer
groeien.Menkanmetwatbijstokenbereikendatdebloeivieràzeswekenvoor
denormalebloeitijdvalt.Debladhoudendecultivarszullenalleenhunblad
verliezenalshetbevriest,zoalsdatookbuitenhetgevalis.Ominhet
voorjaar tekunnenprofiterenvanhetaanwezigebladzalerdanookgelegenheid
moetenzijnombijvorstperiodentestoken.Alleenvorstvrijhoudenzal
resulterenineenbloeitijddieenkelewekenvoordebloeibuitenvalt.Door
stokentot8à10°Czaldehoofdbloeiinmeienjunikunnenvallen.Perscheut
iserslechtséénbloemteverwachten.Nietinalleaanwezigescheutenzullen
echterinhetvoorjaarbloementotontwikkelingkomen.Nadebloeiontwikkelen
debovensteokselknoppenzichtotvolwaardigescheutendieweerzorgenvoorde
bloeiinhetvolgendejaar.Zorgerdaaromvoordatooknadebloeide
groeiomstandighedengunstigzijn.Vooralhogezomertemperaturenmoetenworden
vermeden.
Eennadeelvandekasteelt isdevaakslappestelendieookmakkelijkgaan
'kruipen'.Eencultivarals 'Donau'heefthiernaarverhoudingminderlastvan.
Ziekten
Ineenaantalcultivars,onderandere 'BlueTriumphator'komtvirusvoor,wat
klaarblijkelijkgeeninvloedheeftopdebloei.Tijdensdebloeikunnenluizen
voorkomenindebloeiwijzen.Voorhetoverigezijnergeenspecifiekeziekten
dieinditgewasvoorkomen.
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ALCHEMILLAMOLLIS(Vrouwemantel)
DezevasteplantdieonderandereInheemsisindeKarpatenenKaukasiëbehoort
totdefamilievandeRosaceae.Debladerenenstengelszijnzachtbehaard.De
bloeiwijzeiseenenigszinsbolvormig schermengeel-groenvankleur.De
hoofdbloeivaltindeperiode juni-juli.AlchemillawordtevenalsGypsophila
voornamelijkgebruiktinhetgemengdeboeket,terwijlzeookprimageschiktis
alsdroogbloem.
NaastdeAlchemillamollisdieongeveer40-50cmhoogwordt,iservanuit
Duitsland ookeengrootbloemigeselectiebekend:Alchemillamollis'Robusta',
die50-60cmhoogwordtenookstevigerbloemstelenzouproduceren.
Grondsoort enbemesting
Ditgewassteltgeenbijzondereeisenaandegrond,mitsdewaterhuishoudingin
ordeis.Alsbasisbemesting geeftmen5-7 kg12-10-18per100m2infebruarimaart.Afhankelijkvandeontwikkelingkannogêén-àtweemaalwordenbijgemest
met0,7-1 kgkalkamonsalpeter.
Uitgangsmateriaalenplanttijdstip
Alsplantmateriaalwordenjonge,gezondeuitlopersofscheutengebruiktdievan
overjarigeplantenafkomstigzijn.Vrijspoedignadebloeienoogstvande
bloemenkunnendeweeropnieuwuitgelopenscheutenwordenverplant(juli-augustus).Erkanookvroeginhetvoorjaar(maart)wordenuitgeplant.Deplantafstand isafhankelijkvandegroottevanhetmateriaal,maardoorgaans25x30cm,
dus16plantenpernetto-m2.
Groeienbloeiperiode
Heteerstegroeiseizoen,wanneerinhetvoorjaarisgeplant,isdebloeite
verwaarlozen;erzulleninseptemberwatkortebloemstelenverschijnen.Wanneer
vrijsnelnadebloeiisverplantzalerhetdaaropvolgende jaareengoede
bloeiteverwachtenzijn.Deplantmaaktveelgewas.Spoedignadathetgewas
geoogstenkaalis,looptdeplantweeruitenbinnenenkelewekenstaathet
gewasweervolledigdicht.Onkruidgroei isineendergelijkgewasnauwelijks
mogelijk.Eentweedesneeistotnutoezowelbuitenalsonderglasnietof
nauwelijksteverwezenlijken.Doorgaanslaatmenhetgewasdriegroeiseizoenen
vaststaan.Afhankelijkvangezondheideneennoggoedebloemproduktiekanmen
zeooklangerlatenstaanopdezelfdeplaats.
Bijeentweejariggewasmagmenrekenenop8-12 bloemstengelsperplant.
Steunenvanhetgewaswordtgedaandoormiddelvanhetopbindenlangsdepaden.
Indebuitenteeltkaneenbloeiendgewasnaeenflinkeregenbuigaanstrijken
doorhettopzwaarwordenvandeboeiwijze.Zospoedigmogelijknahetstrijken
weer"opschudden"vanhetgewasmetbijvoorbeeld eenriekvoorkomthet
kromgroeien.
Bloeispreiding
Omdateenoverjariggewaspasvoldoendebloeitengoedoplengtekomtishet
telenindekasnietaantebevelen.Metbehulpvaneenrolkas,eenfolietunnel
ofafdekkenmetplasticfolieiseenvervroegingvan1-3wekentebereiken.Een
extravervroeging,bloeivanaftweedeweekmei,isteverkrijgendoorvanaf
halfmaarttegaanstoken:nachtteraperatuurmaart10-12°C,april12-15°C.
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Snijrijpheid
Hetjuistesnijstadiumisalsdehelftvandebloeiwijzeopkleuris.Inieder
gevalvanbuitenwordensomseenmaaldevroegstetakkengesnedenendaarna
wordt"voordevoetop"geoogst.Hetgewaswordtdangeheelkaalgemaakt.Na
hetsnijdenmoetendetakkenzosnelmogelijkopwaterwordengezet.
Onkruidbestrijding
AlhoewelSimazinenTenorantegebruikenzijnbehoefteenchemische
onkruidbestrijding nietnodig tezijn,omdathetgewasvanafhettweedejaar
geheeldichtgroeit.
Ziektenbestrijding
Naastsomswatslakkenvraatkunneninditgewasvooralmassaalspuugbeestjes
(schuimcicaden)voorkomen.
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ALLIUM
Vanhetzeeruitgebreidesortiment,behorend totdefamilievandeLiliaceae,
zijneenaantalsoortenbijzondergeschiktvoordesierbloementeelt.Alliumkan
zowelvoorbolalsvoordebloemwordengeteeld.
Zand,zavelenkleigrond zijngeschiktvoordezeteelt.Ermoetrekening
gehoudenwordenmethetfeitdatAlliumnauwverwantismetonderandereprei
enui;ditzijndanookgeengoedevoorvruchteninverbandmetuienvlieg.
VoordebloeiheeftAlliumalzijnvolledigebladproduktiebereikt.Tijdensde
bloeibegintditreedsaftesterven.Enkelewekennadebloeikanmendanook
debollenrooien.
AlliumAflatunense
Dezesoortislila-purpervankleurmeteenkogelvormigebloeiwijze;de
bloemstengelszijnstevigenwordengemiddeld70-80cmlang.Vooreengoede
bloemproduktiemoetmenuitgaanvandebolmaat10-12cm.Elkebolgeeftêên
bloemstengel.
Bijdevermeerderingvandesoortaflatunenseismenvaakuitgegaanvanzaad.
Hetgevolgisdatmenbinnenéénpartijaltijdonderlingeverschillenzietwat
betreftbloeitijd,kleur,lengteenbladontwikkeling.
Buitenteelt
Menplantindeperiodeoktober-november.Pernetto-m2wordenerca.100bollen
geplant.Deplantdiepte is7-10cmopdebol.Vooronkruidbestrijdinggebruikt
menchloor-IPCvooropkomst.
Bloei
Debloeivaltindeperiodeeindmei-beginjuni.Debloempjeskomengoedopen
alsmenoogstnadatdebolvormigebloeiwijzevoldoendegesprongenengeheel
rondis.
Rooien
Enkelewekennadebloeikunnendebollenwordengerooid.Nadrogenen
eventueelschonenkunnendebollentotaanhetplantenwordenbewaardbij
17-20°C.
Vervroegen
Eenvervroegingonderglasismogelijk.Eenmoeilijkheid totnutoeishet
ongelijkvormigeuitgangsmateriaal,datonderglasbijeenvervroegdeteelt
duidelijkernaarvorenkomt.Menheeftookmeerlastvandegrotereenslappe
bladontwikkeling.
Vooreengoedeontwikkeling isiniedergevaleenkoudeperiode (winterperiode)
noodzakelijk.Eentemperatuurbehandeling vanca.twaalfwekenbij2-5°C,
voorafgaandaanhetplanttijdstipisdaneenvereiste.Deplanttijdis
gedurendedemaanddecember.Vanafeind januarikanmengaanstoken.Vooreen
zovroegmogelijkebloeiwordtdan15°Caangehouden.Debloeizaldan
begin-halfaprilvallen.
AlliumGiganteum
Dezesoortiseigenlijkalleengeschiktvoordebuitenteelt.Debloeiwijzeis
bolvormig,groterdanbijaflatunense,debloemkleurisviolet-blauw,terwijl
destengelseenlengtetot150cmkunnenbereiken.Vooreengoedebloemkwali-
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teitmoetmenuitgaanvandemaat 18cmofgroter.Deopkomendespruitenzijn
gevoeligvoorvorst.Erwordtindeperiodeeindnovember-decembergeplant;
indienmenvroegerplantzalhetgewasookvroegerbovendegrondkomenmet
kansopvorstbeschadiging.Pernetto-m2plantmen15-20bollen.Deplantdiepte
isca.10cmgrondopdebol.Debloeivaltindeperiodeeind juni-halfjuli.
Omdejuistesierwaarde teverkrijgenmoetendebloemenwordengesnedenalsde
bolvormzijnvolledigeomvangheeftbereikt;debloeiwijzekomtdanookgeheel
opkleur.Snijdenineenvroegerstadiumbetekentdatdebloeiwijzezichop
waternauwelijksverderontwikkelt.Debloemenkunnenenkelewekeninde
koelcelbij1-2°Cwordenbewaard.Ongeveer tweewekennadebloeikunnende
bollenwordengerooid.Alsbolbewaringhoudtmen25°Caantothalfoktober,
daarnatotplanten17-20°C.
Allium sphaerocephalon
Debloemkleurvandezesoortispaars-violet.Debloeiwijzeiseveneens
bolvormig,maarveelkleinerdanbijaflatunese.Destengellengte isca.60-70
cm.Dezesoortbehoortmeertothetkleinbloemigetype.Debloeibarebolmaten
zijnvanaf4cm.
Buitenteelt
Debloeiperiodebuitenisgedurendedetweedehelftvanjuli.Erwordtgeplant
innovember.Demogelijkheid bestaatominhetvoorjaar,halfmaart,teplanten
naeenbewaringvandebollenbijca.20°C.Debloeitijd isdanbeginaugustus.
Destengelswordenechternietveellangerdanca.40cm.Pernetto-m2250-300
bolletjesplanten.
Vervroegen
Eenmatigverwarmdekas,eenkoudekasofrolkaszijnhiervoorgeschikt.Afhankelijkvankastemperatuurentijdstipvanoverrollenisineenmatigverwarmde
kaseenvervroegingvanca.vierwekenenineenkoudekaseenvervroegingvan
ongeveer tweewekenterealiseren.Menplantinnovember-december.Toteind
januaridekasvorstvrijhouden,daarnaeventueelgeleidelijkverhogen,nahalf
maartmaximaal15°C.Steunenvanhetgewasisnoodzakelijk.
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AMARANTHÜS (KATTESTAART)
Amaranthusbehoort totdefamilievandeAmaranthaceaeenkomtvanoorsprong
uit(sub)tropischZuid-Amerika.DeverschillendesoortenAmaranthuskunnen
wordengedroogdenkunnenvoordeverseaanvoerwordengebruikt.
Sortiment
BijhetgewasAmaranthuskanmeneenonderscheidmakeninsoortenmethangende
ensoortenmetrechtopstaandebloeiwijzen.MomenteelwordendeAmaranthussoortenmeteenrechtopstaandeaarvormigepluimhetmeestgeteeld.
Enkelecultivarszijn:
- A.hypochondriacus 'RodeDom'.Bloedrood,rechtopstaandebloeiwijze,circa
80cmhoog.
-A.hypochondriacus 'PigmyTorch'.Bloedrood,donkerbladig,rechtopstaande
pluimen,circa40-50cmhoog.
- A.hypochondriacus 'Pigmyviridis'.Circa40-50cmhoog,rechtopstaande
groenepluim.
- A.paniculatus 'Oeschberg'.Vertakkendeplantenmetrechtopstaanderode
pluimen,circa70cmhoog.
- A.hypochondriacus 'GreenThumb'.Groene,rechtopstaandepluim,lijktveel
op 'PigmyTorch',circa40-50cmhoog.
-A.caudatus.Lange,hangenderodebloeitrossen,circa80-100cmhoog.
- A.caudatusviridis.Afhangendegroenebloeiaren,circa80-100cmhoog.
Vermeerdering
Amaranthus iseeneenjariggewasdatdoorzaadwordtvermeerderd.Vooraanvoer
opdeveilingwordtzowelindebuitenteeltalsonderglasopregelsgezaaid.
Deregelafstandbedraagtgewoonlijk25-30cm.Bijeentegroteopkomstvanhet
zaadkanergedundwordenop4-5 cmafstand inderegel.Bijeenplantdichtheidvancirca100plantenper xarbedisdekwaliteitvanstengelenbloemaar
nogacceptabel.Dezaadhoeveelheid bedraagt60-70gramper100m .Amaranthus
wordtookalsdroogbloemgeteeld.Dezaadhoeveelheid isdan100gramper100
m^.Indepraktijkwordtnaopkomstnietmeergedund.
Grondsoortenwatergift
AlleAmaranthussoortenverlangeneengoedontwaterdegrondmeteengoede
structuur.Opgrondmetwateroverlastofslechtestructuurzaleen
Amaranthusgewasmindergoedgroeien.Elkeonregelmatigheid indegrondisaan
hetgewastezien.OverdebemestingbijAmaranthusisnietveelbekend.Omde
voedingstoestand vandegrond tekennenkanhetbesteeenbijmestmonster
genomenworden.Opgrondmetweinigbeschikbarevoedingselementenkandan
voorafbijgemestwordenmet5kg12+10+18per100m^.
HetperceelwaaropAmaranthusgeteeldgaatwordenmoetmennietvooraf
ontsmettenmetmethylbromideinverbandmetdebroomgevoeligheid vandit
gewas.Opsommigegrondeniszelfsnaeenjaarnogschadetezien.
Deperiodenahetzaaienmoetdebodemvoldoendevochtigzijnvooreen
gelijkmatigeensnellekiemingvanhetzaad.Bijeenbuitenteeltzalbijdroog
weerindezeperiodeberegendmoetenworden.
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Buitenteelt
Voordedrogerijwordtvaakbeginmeigezaaid.Deoogstperiode isdanvanhalf
toteindaugustus.Voordeverseaanvoerishetmogelijkomreedsbeginmaart
onder folieofineenplastictunnelAmaranthus tezaaienmethetrisicovan
vorstschade.Bijeenvoorspoedigegroeizalhetgewashalf junibloeien.
Vanafhalfaprilkanzonderbedekkinggezaaidwordenvoorbloeivanafhalf
juli.Voordebuitenteeltkantothalf juligezaaidwordenomindeeerste
helftvanoktobernogbuitenbloementekunnenoogsten.Nahalf julizaaien
betekentkansopmisoogstdoorslechteweersomstandigheden indelateherfst.
Kasteelt
Vooreensnelleoptimalekieming iseentemperatuurvan18°Cnahetzaaien
vereist.Tijdensdeteeltiseentemperatuurvan12-15°Calvoldoende.
Amaranthuskansnelbladverbranding gevenalsgevolgvaneensneldalende
luchtvochtigheid. Indemorgenurenmoetmenalbeginnenmetluchten.
Vanafhalf januarikanerineenverwarmdekaswordengezaaid.Debloeivalt
danhalfmei.Omdebloeiteverleggennaaroktober/novemberkanereind
juli/beginaugustusnogineenverwarmdekaswordengezaaid.Indeperiodevan
november totmeiishetnietmogelijkomonderNederlandse omstandigheden
bloeiterealiseren.
Oogst
Detakkenzijnoogstbaarwanneeropdebloemaarenkelewittebloemenzichtbaar
worden.BijhetoogstenwordtAmaranthusmetwortelopgetrokkenenopgebostin
bossenvanvijf tottienstuks(voorveilingaanvoer).Dewortelswordennahet
bossenerafgeknipt.Ineengrootaantalgevallenvindthetbossenophetveld
plaats.Bijdezemethodekanéénarbeidskrachtcirca500-600bloemenperuur
verwerken.Amaranthuswordtopdeveiling inbundelsvanvijfbossenopwater
aangevoerd.
Wanneerervoordedrogerijwordtgeteeld,gaathetbijAmaranthusomderijpe
pluim.Eenmaatvoorderijpheid isdatalsdepluimwordtomgebogendeze
vanzelfweergeheelomhooggaat.DegroeneAmaranthuskrijgt ineenrijp
stadiumeenbruinverkleuring opdepluim.Groteovertolligebladerenmoeten
vandetakkenwordenverwijderd omhetdrogensnellertelatenverlopen.
Hierdoorwordtdekansopeenschimmelaantasting ookkleiner.
Onkruidbestrijding
Terbestrijdingvanhetonkruidkanmenhetbesteuitgaanvanonkruidvrijland
dooreengrondontsmetting uittevoerenmet
raetam-natrium.
Opgrondenmet
minderdan3%organischestofgeenbodemherbiciden toepassen.Vlaknahet
zaaien,maarvooropkomstvanhetgewaskaneenonkruidbestrijdingworden
uitgevoerdmet:
- 6-7,5 literAsuloxperhectare
- profam(=IPC)maar:
. opzand-enkleigrondenmetminderdan5%humusofminderdan25%afslibbaredelenniettoepassen
. opdeoverigezand-enkleigronden3-5kgperhectare
. opdalgronden6-8 kgperhectare.
Dedoseringvanprofamhangtsamenmethethumusgehalte.
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Voordalgrondenkunnenwevanhetvolgendeuitgaan:
- bij3-6%organischestof4kgprofamperhectare
- bij6-8%organischestof5kgprofamperhectare
- bijmeerdan8%organischestof8kgprofamperhectare.
Naopkomstvanhetgewaskaneenonkruidbestrijdingwordenuitgevoerdmet:
- 6-7,5 literAsuloxperhectarewanneerhetgewastweeechteblaadjesheeft.
BijeenmaalspuitenmetAsuloxisdedosering6-7,5 literperhectareen
bijtweemaalspuitenisdat6literperhectare.
- 3-6 literperhectarefenmedifarm.Bijeengewasstadiumvantwee
kiemblaadjes3literen
bijtweeechteblaadjes6literperhectare.
Raadpleeg inallegevallenhetetiket tenaanzienvandeweersomstandigheden.
HetgrasmiddelFusiladekanveiliginAmaranthuswordentoegepast.
Gewasbescherming
Amaranthuskentgeenspecifiekeziekteproblemen.Aantastingendoorrupsen,
luizenendergelijkekomtvoor,maarkunnenmetdedaarvoortoegelaten
middelenbestredenworden.
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Op een groter bedrijf

is mechanisatie

noodzakelijk

AMMIMAJUS
AmmimajusisafkomstiguithetMiddellandsezeegebiedeniseenéénjarige
plant.Deplantbehoort totdefamilievandeUmbelliferae,deschermbloemigen.DeNederlandsenaamisakkerscherm.Veelgebruiktenamenzijnwitte
dille,wittekantenwittekantbloem.Deplantwordtbuiten60-90cmhoog.De
bloeiwijzebestaatuitveelwittekleinebloempjes.
Grondsoort
Ammimajusgroeitopvrijwelallegrondsoorten.Opveengrondenwordthetgewas
slap.Opveengrondenkanmendaarombeteralleenplantenengeenregelzaai
toepassen.
Vermeerdering,zaaienenplanten
Ammimajuswordtalleenvermeerderdviazaad.Hetiseenéénjariggewas.Ammi
wordtmeestalterplaatsegezaaid.Vantevorenzaaienbij12-15°Cendaarna
uitplantenisookmogelijk.Zaaiengebeurtopregelsmeteenregelafstandvan
20-30cm.Perbedkanmen4à5regelszaaien.Dunnenisvrijwelnietnodig.
Plantengebeurtookopregelsmeteenregelafstandvan+30cm.Inderegel
plantmenop6-10 cm.Menkanuitgaanvanongeveer32plantenpernettom^.
Dichterplantengeefteenslappergewasmetkleinerebloemschermen.Ongeveer
10tot13wekennahetzaaienisbloeiteverwachten.
Bloeispreiding
Buitenisdebloeitespreidendoorhetzaaitijdstip tewijzigen.Zaaienis
mogelijkvanbeginapriltotbeginjuli.Hetgewasbloeitdanvanbeginjuli
totbeginoktober.Dooronderglastezaaienenbegintothalfmeibuitenuit
teplantenkanmenvanafeindjunibloeiverwachten.
Metdeteeltonderglasisdebloeinogmeertevervroegen.Injanuarizaaien
geeftbloeiinmei.Teeltintunnelsisookmogelijk.HiermeeIsongeveertien
dagenvervroeging tebereiken,wanneereindmaartgezaaidwordt.Onderglasis
noggeenervaringmetlaterezaaitijdendanbeginjuli.Welkaneenlateteelt
onderglaseenbeterekwaliteitbloemenleveren,daarstormenregenhiergeen
invloedhebben.
Teeltmaatregelen
Steunen
Omtevoorkomendathetgewasgaatstrijkenishetteleningaas,bijvoorbeeld
Alstroemeriagaasaantebevelen.Buitenwordtstrijken-doorwindenregenhiermeezoveelmogelijkvoorkomen.Bijdekasteeltishetgewasslapper,zodat
steunenooknoodzakelijk is.Eenbespuitingkanhetgewasdoenstrijken.
Remmen
Erzijnmogelijkhedenomhetgewaskorttehoudenmetbehulpvanremstoffen.
Enkelekerenspuitenmet3gAlar64perliterwaterineenjongstadium,
vanaf25cm,houdthetgewaskorterengeefteenietsbeteretakopbouw.
Normaalkomendezijtakkenverbovendehoofdbloemuit.
Watergeven
Omstrijkenvanhetgewastevoorkomen,kanhetbesteonderdoorwaterworden
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gegeven.Omtelangeslappestengelstevoorkomen,moettijdensdeteeltzo
minmogelijkwaterwordengegeven.
Oogsten
Ammikangeoogstwordenalsdebloeiwijzegoedopkleuris.Erwordtopwater
aangevoerd inbossenvantienstuks.Alsdetakkenergzwaarzijnwordenze
ookwelpervijfgebost.Ammiisgevoeligvoorbloemrui.
Onkruidbestrijding
Uiteenproefisgeblekendateenonkruidbestrijdingmogelijk ismet10gram
linuron50%(b.v.AAlinuron,Afalon)per100literwater.Voerdebestrijding
vlaknahetzaaienofvlaknaopkomstuit,alshetgewastweeechteblaadjes
heeft.
Ziektenenplagen
VanAmmimajuszijnernoggeenspecifiekeziektenenplagenbekend.
Controleerhetgewasregelmatigopaantastingenzoalsluisenbestrijdtindien
nodig.Maakhierbijgebruikvanalgemenebestrijdingsadviezendiegeldenvoor
zomerbloemen.
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ANEMONE 'MONALISA'
DeAnemonebehoorttotdeRanunculaceae(ranonkelfamilie)enisafkomstiguit
hetMiddellandsezee-gebied enWest-Azië.
Bekend alssnijbloem isAnemonecoronaria 'DeCaen',waarvandeknollenvoorde
bloementeeltopgeplantworden.
Dehybriden-groep 'MonaLisa'isinAmerikagemaakt.Nadeintroductiein
Nederland ontstondalsneleengrotebelangstellingvoordeteelt.
Belangrijksteverschilmet 'DeCaen'isdatdebloemennietuitknolletjes,
maaruitzaadplantenwordengeteeld.Andereeigenschappendie 'MonaLisa'
onderscheidenvananderesoortenzijn:groterebloemen,langerestelen,een
veellangerebloeiperiode (september totmei)eneenbeduidendbetere
houdbaarheid.Detotaleteeltduurbedraagtca.10maanden.Hetenergieverbruik
islaag,'swintersbehoeftdetemperatuurslechts6-8°Ctezijn.Deteeltvan
Anemone 'MonaLisa'laatzichgoedcombinerenmetandereteeltenwaarvande
bloeiinzomerennajaarvalt(b.v.Gypsophila,anjer,diversezomerbloemen).
Vermeerdering enplantmateriaal
Anemonehybride 'MonaLisa'wordtuitzaadgeteeld.Omdatdeopkweektot
pootbareplantnietgemakkelijkiswordtditmeestalbijdezaadhandelofopde
plantenkwekerijengedaan.Deplantenwordendanopkweekplatenofinpotjesbij
debloementelergeleverd.Hoeweldefirma'sdiezaadenplantmateriaalleveren
meldendathetFl-hybridenzijn,lijktditnietgeheeljuist tezijn.Het
materiaaliswatbetreftbloeirijkheidengroei-eigenschappenweiniguniform.
Deplantenzijnzowelgemengdalsopkleurtekoop.
Voorbereidingvandeteelt
Voordeteeltvan 'MonaLisa'iseengoeddoorlatendegrondalsmedeeengoede
drainagevanbelang.Opgrondenmeteenmatigestructuurkanhetinwerkenvan
structuurverbeterendematerialenzoalsboomschorsgoederesultatengeven.
Vooralindelooppadenkanditstructuurbederfvoorkomen.
Gezienderisico'svanziektenishetnodigomvoordeteeltteontsmetten.
Methylbromideheeftdevoorkeurbovenstomen,omdatdegroeistimulansnahet
stomeneentedichtbladpakketstimuleert.Wanneeropontsmettegrondgestart
wordt,wordenproblemenmetwegvalbijdeaanvangvandeteeltvoorkomen,
terwijldoordeontsmetting tevenshetonkruidwordtbestreden.
Delaatstetijdwordenanemonenopverhoogdebeddengeteeld.Dewaterafvoer
gaatdangemakkelijkentijdensdeoogstbehoeftminderdiepgebuktteworden.
Erkomentweebeddenperkapvan3,20m,onderdenokenonderdegoot.
Steunmateriaal(gaas)ismeestalnietnodig.
Omonderinhetgewaswatertekunnengevenwordtgebruikgemaaktvangietdarmen
ofdruppelslangen.Tweeofdrieslangenperbedzijnnodig,afhankelijkvande
wijzevanplanten.Ookmoetmenovereenregenleidingbeschikkenominhet
beginvandeteeltbovenover tekunnengieten.Hoeweldeteeltnietveel
energievraagtkanhettochzinvolzijnomgewasverwarmingaanteleggen.
Hiermeekanvlotdrooggestooktworden(slangtemperatuur40°C)zonderdathet
gewasteveeluitdroogtenzonderdaterteveelenergie"afgelucht"moetworden.
Tweepolypropyleenslangen perbedzijnvoldoendevoorditdoel.Dekasmoet
verderovergoedebeluchtingsraogelijkhedenbeschikken.
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Uitplanten
Anemonenwordenuitgeplant tussenbeginjulienhalfaugustus.Tevroegplanten
geefteenteweliggewasinhetnajaarmetalleproblemenvandien,terwijlde
allereerstebloemenmeestalkortblijvenenslechtbetaaldworden.Wanneerte
laatgeplantwordtishetgewasonvoldoendeontwikkeldominhetnajaaraleen
goedeproduktie tegeven.Oudereplantenzijnmeestalvroeger inproduktiedan
jonge.Vraagdaaromnaardezaaidatum.Belangrijkisdatdetemperatuuraanhet
beginvandeteeltlaaggehoudenwordt.Ditbetekentdaterzwaargekrijten
flinkgeluchtmoetworden.
Deplantafstand bedraagtmeestal15x25cm.Ditkomtneerop26plantenperm2
bedof17à18plantenperm2kas.Deindrukbestaatdatook20x25cm(20per
m2bedof13plantenm2/kas)voldoendeis,omdatbijeenkrappeplantafstand
vaakwatplantenwegblijven.Dejuisteplantafstand isnogindiscussie.Hoe
dichterergeplantwordthoemeeraandachtnodigisvoorbladplukken.
Bijhetuitplantenisbelangrijkdatniettediepwordtgeplant.Hethartvan
deplantmoetbeslistvrijzijnvangrond,omdatandersdeplantinrot.
Kasklimaat
VoordeteeltvanAnemonewordteentemperatuurvan6-8°Caangehouden.Laatde
buitentemperatuurditniettoe,danwordtnaareenzolaagmogelijketemperatuurgestreefd.Bijdezelagetemperatuurisklimaatbeheersing nietzogemakkelijk.Erontstaatalgauween"dood"klimaat.Daarommoetindemorgenuren
eentemperatuurstootwordengegevenomhetgewasdroogtekrijgenende
verdamping testimuleren.
Licht
Hetlichtspeeltdoordeheleteeltperiodeheeneenbelangrijkerol.Gedurende
destartindezomerperiodeishetnoodzakelijkzwaarteschermen.Enerzijdsom
detemperatuurzolaagmogelijktehouden,anderzijdsomdebloemstelenop
lengtetelatenkomen.Naarmatedeinstralinginhetnajaarafneemt,ishet
zaaksteedsmeerlichttoetelaten.Vooralindemaandennovemberendecember
isereentekortaanlichtendienterzoveelmogelijklichtindekaste
komen.Echter,alvroeg inhetvoorjaar,ongeveerinmaart,isdehoeveelheid
lichtzodanig,datalsneldienttewordengeschermd.Hierkaneenschermdoek
grotevoordelenbiedentenopzichtevaneenkrijtscherm,vanwegedegrotere
bestuurbaarheid.
Alsoptijdgeschermdwordt isluchtenvoordetemperatuurnietnodig.De
relatieveluchtvochtigheid blijftdanopeenvoldoendehoogniveau,zodatde
bloemstelenlangerworden.Ondankshetontbrekenvanproefgegevensishet
doserenvanCO^aantebevelen.EchtergezienheteerdervermeldetemperatuurregimezalCO^-doserenzominmogelijkmogenleidentotverhogingvande
temperatuur.EenverhoogdgehalteaanC0 2fcan ±n iedergevalleidentoteen
stevigergewas.
Watergevenenbemesten
HetwatergevenisbijAnemoneéénvandebelangrijksteteelthandelingen.
Anemoneiseenwaterminnend gewas.Eengoedewatervoorziening bevorderteen
goedgroeiendgewasenvoldoendelangeenstevigebloemstelen.Alshetgewasin
goedeconditieiszalhetmindergevoeligzijnvooruitvaldooronderandere
»Botrytis.Drooghoudenleidttotkorteendunnebloemstelenenachteruitgangin

28

conditie.Hetvindenvandejuistehoeveelheid isnietgemakkelijk.
Ookvoordebemesting zijnweinigexactenormenbekend.Deplantenmoeteneen
gemakkelijkestarthebben,dushetniveaumagniettehoogzijnbijhet
planten.Laterwordtdanbijgemest.Meestalwordtinhetbeginvandeteelt
bovendoorgegotenenlatersteedsonderdoor.Inmaart/aprilkanhetgewas
echteropfrissendooreenmaalbovendoorwatertegeven.
Gewasverzorging
Omookindewintervoldoendelichtenluchtinhethartvandeplantte
krijgenwordttussenoktoberenbegindecemberbladgeplukt.Debloemaanlegkan
dansteedsdoorgaan.Bladplukkennabegindecemberleidt totachteruitgangvan
hetgewasenproduktieverlies.Uiteraard moetalleenoudbladweggenomen
worden.
Oogst enverwerking
Debloemenwordengeoogstalsdeknopgesprongenis.Dehoudbaarheid ishet
bestewanneerdebloemeenmaalopengeweestis.Nahetsnijdenwordende
bloemenindeschuuroplengtegesorteerd enbossengemaaktvantienstelen.
Bewaringenaanvoeropdeveilinggeschiedtopwater.Deoogstisverreweghet
meestarbeidsintensieve gedeeltevandeteelt.Deoogstpresentatie ligtopca.
350takkenveilingklaarpermanperuur.
Arbeidsbehoefte
Wanneerweuitgaanvaneenproduktievan280takken/m2kaszaldearbeidsbehoeftebijdegenoemdeoogstprestatie(350takpermanuur)ca.800uurper1000
m2bedragen.Tellenwehetplantenendeoverigeteeltbehandelingenmee,dan
zaldetotalearbeidsbehoefteopca.1000uurper1000m2uitkomen.De
arbeidspiekvaltindemaandenfebruari,maartenapril,alsca.70%vande
totaleproduktiegesnedenwordt.Eengoedeorganisatievandearbeidis
voorwaardevooreengoedeteelt.
Opbrengstenkosten
Hoewelermetdeanemoneteeltnoggeenzeeruitgebreideervaring is,ishet
tochzinvolomeenindrukvankostenenopbrengstentehebben.Dehieronder
staandeberekening isgebaseerdopschattingen.Uitgaandevaneenplantdichtheidvan18plantenperm2kaseneenproduktievanca.15stelenperplant
komtdetotaalproduktieop280stelenperm2kas.Alsdegemiddeldeprijs
f.0,20 bedraagtisdeopbrengstf.56,-perm2.
Alskostenvoordeteelttellenmee:
- Plantmateriaal
18xf.0,55
f. 9,90
- Brandstof
f. 4,95
11m3àf.0,45
-Mest
f. 0,50
- Bestrijding+ontsmetten
f. 3,50
- Beddenmaken(loonwerk)
f. 0,10
-Afzetkosten,fus ithuur
f. 4,00
-Diversen
f. 1,00
f.23,95
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Saldof.56,00-f.23,95=

f.32,05

Uithetsaldomoetdearbeidbetaaldworden.Ditis1uurperm2enditkomt
neeropf.15,00àf.23,00peruur.Verdermoetbetaaldworden:dealgemene
kostenenderenteenafschrijvingvandeduurzameproduktiemiddelen.
Meestalligtditopf.12,00totf.18,00perm2kas.
Ziektenenplagen
Botrytis
TijdensdeteeltkanernstigeuitvaloptredendoorBotrytis.Deschimmelis
onderdezeteeltomstandigheden (koudenvochtig)moeilijk tebestrijden.Daarom
moetpreventiefgespotenofgestovenworden.Eenredelijkebestrijdingvooraf
verkrijgtmendooromde14dagenmetThiram(TMTD)testuiven.Afentoe
afwisselenmetTopsin,Benlate,RovralofRonilan.
Wegvallenvanjongeplanten
Aanhetbeginvandeteeltkunnenheleplantenwegvallendoorbodemschimmels,
zoalsPythium,RhizoctoniaenPhytophthora.Aantastingkanenigszinsvoorkomen
wordendoordeplanten,nadatzeaangeslagenzijn,eenmaaltespuitenmet150
mlTopsinMen150mlPrevicurper100literwater.Maakdevoetvandeplant
goednatmetdezeoplossingenspuithetliefstbijsneldrogendweerna
watergeven.Treedt tochaantastingop,danishetzinvolomtelaten
onderzoekenwelkeschimmeldeproblemenveroorzaaktenhieropdebestrijding
aantepassen.
Breekstelen
Vangezondeanemonenkunnenbijsnellegroeidebloemstelenbrekenofscheuren.
Deoorzaakiswaarschijnlijkfysiologisch.Doormiddelvaneengoedeklimaatbeheersingmoeteenevenwichtigegroeibevorderdworden.Zorgvooralvoor
voldoendeluchting.
Krulbladziekte (Collectotrichum)
Dezeziektekomtinverschillendeanemoon-soortenvoorenkangroteschade
aanrichten.Deplantenvertoneneengroeistofachtigbeeld:lichterebladkleur,
omkrullenvanbladenbloemstelenenverdraaienvanstengels.Ookkunnen
scheutenafsterven.Deplekkenindekaskunnenzichsneluitbreidenonder
vochtigeomstandigheden.Deziekteopenbaartzichpasbijtemperaturenboven
ca.10°Cenkandusindewinterzondersymptomenaanwezigzijn.Van
Collectotrichum isbekenddatdezeschimmelmethetzaadkanmeekomen.
Zaadontsmettingzoueenzinvollezaakzijn.Tijdensdeteeltkanvoorbehoedend
gestovenwordenmetcaptanofwekelijksgespotenwordenmet100gramcaptanof
150gramDifolatan,gemengdmet15gramBenlateofcarbendazimof25gram
TopsinM.Bijaantasting ziekeplantenzorgvuldigverwijderen.
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ANETHUM(DILLE)
Ditgewasisvanoudsheralbekenduitdekruidentuin.Anethumbehoorttotde
familievandeUmbelliferae,deschermbloemachtigen.Hetheeftgelebloempjes.
Hetiseenéénjariggewas.Menkandezebloemzowelversalsgedroogdaanvoeren.Voordedrogerijlaatmendeplantuitbloeienenvoertmenmetzaad
aan.VoordesnijbloementeeltwordtAnethumgraveolensgebruikt.
SpeciaalgeschiktvoordesnijisAnethumgraveolens 'Vierling'.Dezeselectie
heeftblauw-groenbladenwordtbuiten60-80cmhoog.
Grondsoort
Dillegroeitgoedopvrijwelallegrondsoorten.Opveengrondenwordthetgewas
slap.
Vermeerdering
Dillewordtalleenvermeerderdviazaad.Hetiseenéénjariggewas.
Zaaienenplanten
Erwordtterplaatseopregelsgezaaidmeteenregelafstandvan+30cm.
Wanneerniettedichtgezaaidwordt,zaldunnennietnodigzijn.Ongeveer10
tot13wekennahetzaaienisbloeiteverwachten.
Bloeispreiding
Buitenisdebloeitespreidendoorhetzaaitijdstip tewijzigen.Zaaienis
mogelijkvanhalfapriltothalf juli.Hetgewasbloeitdanvaneind junitot
eindoktober.Eind julizaaienismogelijk,maarzalalleeneengoedeoogst
gevenineenmooinajaar.
Onderglaskanmenbijditzaaitijdstipinoktoberbloeiverwachten.Metde
teeltonderglasisdebloeiooktevervroegen.Injanuarizaaiengeeftbloei
inmei.Teeltintunnelsisookmogelijk.Hiermeeisongeveer10dagen
vervroeging tebereiken,wanneereindmaartgezaaidwordt.Vervroegendoor
middelvanfoliebehoortooktotdemogelijkheden.Wanneermenhalfmaart
zaait,zalhetgewaseind junibloeien.
Teeltmaatregelen
Steunen
Omtevoorkomendathetgewasgaatstrijkenishetteleningaas,bijvoorbeeld
Alstroemeriagaas,aantebevelen.Buitenwordtstrijken,doorwindenregen,
hiermeezoveelmogelijkvoorkomen,bijdebinnenteelt ishetgewasslapper,
zodatsteunenooknoodzakelijk is.Eenbespuitingkanhetgewasdoenstrijken.
Remmen
Erzijnmogelijkhedenomhetgewaskorttehoudenmetbehulpvanremstoffen.
Hetgewasgroeitdanookminderzwaar.ErkangebruikgemaaktwordenvanAlar
64.Proefondervindelijk zalvastgesteldmoetenwordenwelkeconcentratiemen
moetgebruikenenhoevaakgespotenmoetworden.
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Watergeven
Omstrijkenvanhetgewastevoorkomen,kanhetbesteonderdoorwaterworden
gegeven.Omhetgewaskortenstevig tehoudenmoetmentijdensdeteeltzo
minmogelijkwatergeven.
Oogsten
Dillekangeoogstwordenalsdebloeiwijzegoedopkleuris.Erwordtopwater
aangevoerd inbossenvan10stuks.
Onkr,uidbestrijding
Uiteenproefisgeblekendateenonkruidbestrijdinggoedmogelijk ismet10
gramlinuron50%(b.v.AAlinuron,Afalon)per1001water.Voerdebestrijding
uitvlaknahetzaaienofvlaknaopkomst,alshetgewastweeechteblaadjes
heeft.
Ziektenenplagen
Controleerhetgewasregelmatigopaantastingen,zoalsluisenschimmelziekten
enbestrijdtindiennodig.Inakkerbouwgebiedenbestaateenkansopaantasting
doordewortelvlieg.Demadenvretenaandewortelsvanjongeplanten,waardoordeplantenafsterven.
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(Dille)

ANTIRRHINUMMAJUS(LEEUWEBEK)
Antirrhinumbehoort totdefamilievandeScrophulariaceaeenisafkomstiguit
hetMiddelandsezee-gebied.Erzijnvariëteiteninallerleivormen,groeiwijzen
enkleuren.Voordeteeltvansnijbloemenisdezogenaamde trosleeuwebekhet
meestgeschikt.
Sortiment
Eengrootdeelvanhetsortimentbestaatuithybriderassenafkomstiguitde
V.S.,Groot-Brittanië,Duitsland enJapan.VoordezogenaamdeAmerikaanse
trosleeuwebekkeniseenindelinggemaaktdiegezienwordtalseenaanwijzing
voordetijdvanhetjaarwaarinderassenhetbestekunnenwordengeteeld.
Ditinsamenhangmetdegevoeliheid voordedaglengte.Erwordtvooral
ingedeeldnaarbloeiperiodedusnaarvoor-ennajaarsbloei.Bijdevoorjaarsbloeiwordtergeleverdvanafdecember toteindmei.Najaarsbloeigeeft
leveringvanaf junitothalfaugustus.Deleverbarekleurenzijnwit,roze,
geel,roodenbrons.
Zaaien
Leeuwebekkenwordendoorzaadvermenigvuldigd.Hetzaaienmoetongeveervierà
zeswekenv66rdegewensteplantdatumgebeuren.Menzaaitinzaaikistjesop
warmeenluchtige,maarvochthoudendegrond(potgrondvermengdmetscherp
zand).Hetzaadiszeerfijn.Met1gramwordenongeveervijftienkistjes
gezaaid.Hiervanplantmenca.80m beduit.Doordathetzaadzofijnis,
zaaitmenbovenop,waarnadegrondlichtwordtaangedrukt.Nahetzaaiende
kistjesafdekkenmetglasoffolietotdeplantjesgoedzichtbaarzijn.De
kastemperatuurtijdensdekiemingis20-25°C.Binnen14dagenzalhetzaad
gekiemdzijnendankanhetglasofplasticwordenverwijderd.Omziektenof
PythiumenRhizoctonia tevoorkomenmagdeRVniettehoogoplopen.Nade
kiemingmagdetemperatuurzakkentot15°C.Bijzonnigweeroplettenvoor
verbranding.Directmetdezaaikistjeswordterindevollegrondgeplant.
Momenteelvindtdeopkweekvandeplantjesookinspeedcelplaats.Deweggroei
nauitplanteniserggoed.Deteeltduurwordtwatkorterendeuniformiteit
vanhetmateriaalisgoed.
Planten
Degrondwaarinwordtgeplant,moetgoeddoorlatend envoldoendeloszijn.
Leeuwebekkenvragenweinigvoedselenzijnzoutgevoelig.Hetisvanbelangom
voorzichtig tezijnmetstikstof inverbandmeteenweelderiggewas.Op
grondenmeteenhogepHkanmangaangebrekoptreden.Hetgebrekuitzichdoor
gelevlekkeninhetbladmoes.
Deplantdichtheid bedraagt64plantenperra.Vooreenvlotteenuniforme
weggroeiverdienthetaanbevelingkleineplantjesuitteplantenof
speedcel-plantjes.Nahetplantendegrondvochtighoudenendekastemperatuur
deeersteveertiendagenhandhavenop15°C.Eventueelaangietenmet1gram
Benlate+ 1gramPrevicur.
Temperatuur
Deteeltduurisonderandereafhankelijkvandeteelttemperatuur.Hoge
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kastemperaturenversnellen degroei,maar dit gaatwel tenkoste vande
kwaliteit.Gunstig iseen dagtemperatuur van 12-15°C en eennachtteraperatuur
van 10-12°C.
Belichting
De grondslag voor degroepsindeling isde
Leeuwebek iseenkwantitatieve langedag-pl
een bepaald aantal uren licht dat nagenoeg
daglengte langer is,leggen de planten sne
hebben voor de bloemaanleg minder uren lic
met lage lichtintensiteit tijdens de opkwe
kwaliteit wordt echter niet bevorderd. In
de gevoeligheid voor de daglengte het groo
Indienmen effect wil hebbenmoet belichti
langedag-effectkan ook bereikt worden als
wordt.

gevoeligheid voor daglengte.De
ant.Deknopaanleg vindt plaats na
voor elk rasverschilt.Naarmate de
lier bloemen aan.Vroege rassen
htnodig dan late rassen. Belichting
ekkan debloei vervroegen.De
het eerste ontwikkelingsstadium is
tst (tot 50-60 dagennahet zaaien),
ng indit stadium gebeuren.Het
denacht met tweeuur doorbroken

Teeltschema kasleeuwebek
De bloeitijd hangt inbelangrijke mate af vandegekozen zaaitijd. In de tabel
staat aangegeven wanneer gezaaid moetworden voor bloei invoor- ennajaar.

Voorjaarsteelt

zaaitijd
nov/dec

jan
febr
maart
Herfstteelt

15 juni-1 juli
1 juli-15 juli
15 juli-1 aug
1 aug-15 aug

planttijd
dec/jan/febr
febr
maart
april
juli
juli/aug

aug
sept

bloeiperiode
april/mei

mei
mei/juni
juni
sept
sept/okt
okt/nov
nov/dec

Indekas kan zonder problemen tothalf augustusworden geplant.Inde
praktijk wordt er ookwel totbegin september geplant.Alleen ineen lichte
kas enbijeengoed najaar komt de teelt tot zijn recht.Belangrijk hierbij is
dekeuze vandebloemkleur; de roze cultivar ishet stevigst enheeft nog
voldoende bloemopbouw.
Bijde buitenteelt wordt er op zijn vroegst half meiuitgeplant.Bloei treedt
op inde tweedehelft van juli.Leeuwebek kannog totuiterlijk half juli
worden geplant.De zomerteelt neemt acht weken inbeslag.Bijeen slechte
zomer zijndeAmerikaanse soorten minder geschikt.DebuitengeteeldeLeeuwebekken blijvenmeestal kort envertakken.De bloeitijd is
veelal niet aantrekkelijk.
Watergeven
Er dient bijhetwatergeven gezorgd teworden dat het gewas droog de nacht
ingaat.Alshet gewas dichtgegroeid isonderdoor watergeven.Na een eventuele
mestgift over het gewasmoet er goed nagegotenworden (minstens 2-3 m m ) .Mocht
het gewas tijdens zonnigweer wat slap gaanhangen,danheeftmen geen extra
»maatregelen te treffen als er regelmatigwater gegeven is.Zodra knopvorming
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plaatsvindtminderwatergevenendanalleennogonderhetgewasdoor.
Oogsten
Debloemenzijnoogstrijpalser5-8bloemengeopend zijn.Zeworden
aangevoerd inbossenvantienstukseningehoesd.Alsdestelenenigetijd
liggen,trektdebloemtroskrom.Doordebossenrechtopineenemmertezetten
isdittevoorkomen.VoorbehandelingmetSTSisopvrijwilligebasis.
InAntirrhinumkunnenbladluizen,valsemeeldauw,echtemeeldauwen
Rhizoctoniavoorkomen.Zievoorherkenningenbestrijdinghethoofdstuk
Ziektenbestrijdinginhetalgemeen.

Bossen
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ASCLEPIASTUBEROSA
Asclepias tuberosa(familieAsclepiadeaceae)bloeitmeteenschermachtige
bloeiwijze.Deschermenvariëreninkleurvanoranjetotoranje-geel.Hetis
eenplantmetpeenvormigewortelsenbehaardestengelsenbladeren.Asclepias
tuberosaheeftalsherkomstgebiedNoord-Amerika.
Dehoudbaarheidvandebloemisgoed,mitsvoldoenderijpgeoogst(tweederde
vandebloemenvanhetschermgeopend).
Grondenbemesting
Deteeltzalhetbesteslagenopeengoedezand-oflichtezavelgrond.Op
veengrondenenlichtekleigrondenkanalleeneengoedproduktgeteeldworden
alsdegrondgoedontwaterd is.Asclepiasvraagtgeenzwarebemesting.Zekerof
venigegrondenvoorzichtigzijnmetstikstofomdatanderseenlang,slapgewas
ontstaat.Nadewintereenlichteoverbemestinggevenmetongeveer3,5kg
12-10-18per100m2.
Buitenteelt
Vooreengoedebloemproduktiekanmenhetbesteuitgaanvanzaad.Menkanhet
zaadzelfwinnen.Ditkangebeurendoorvanmooiesterkeplanteneenaantal
bloemstengels telatenstaan.Alshetzaadrijpiswordendestengelsgeoogst
engoednagedroogd.Destengelsdienengedurendedewinteropeenluchtige
drogeplaatsbewaard teworden.
Bijnatherfstweervaltdeproduktievanzaadinhetalgemeentegen.Het
verdientaanbeveling omvoorhetzaaienkiemproeventenemenomeenrichtlijn
tekrijgenvoordebenodigdezaadhoeveelheid per100m2.
Asclepiastuberosawordtinhetalgemeeneindapril-beginmeiterplaatse
gezaaid.Erwordtopregelsgezaaidmeteentussenruimtetussenderegelsvan
20-25cm.Meestalzalmenbeddenaanhoudenvanca.1mbreed.Per100m2zaait
menca.100gramgeschoond zaad.Heteerstejaarzalerinseptember-oktober
eenenkeltakjetesnijdenzijn.Hetgewaskan2-5 jaarvastblijvenstaan.
Vervroegen
Rolkas
Doormiddelvanhetoverrollenvanderolkasinhetvroegevoorjaarkanhet
beginvandeoogsttotjuni-julivervroegdworden.Alsmenlichtverwarmtkan
nogwatvroegergeoogstworden.Nadeoogstwordtderolkaserweerafgerold.
Vastekas
Indevastekaswordtinfebruarigeplant.Erwordtuitgegaanvangezaaid
materiaaldatinapril-meiindevollegrondgezaaidwordt (ziebuitenteelt)en
innovember-decemberofjanuarigerooidkanworden.Hetplantmateriaalwordt
totfebruaribewaard indeschuur(2-5°C).Ermoetvoorgezorgdwordendathet
plantmateriaalnietuitdroogt.Bijhetplantenindekasdienendepeentjeseer
stukjeafgebrokenteworden.Erworden36-40planten/m2geplant.Bijlagere
plantdichthedenvaltdebloemproduktie tegen.Zowelinhetjaarvanplantenals
inhettweedejaarwordterinmaarteentemperatuurvan8-10°Caangehoudenen
inapril10-15°C.Dekasdientindewintermaandenvorstvrijgehoudente
worden.Debloeistartbeginmeiengaatdoortotseptember.
Bijdeteeltinderolkasendekasissteunmateriaalnoodzakelijk.
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Onkruidbestrijding
Nahetzaaienisdevoornaamstezorghetonkruidvrijhouden.Hetverdient
aanbeveling omopschonegrondtetelenomdathetgewasmoeilijk tewiedenis.
Erkaneventueelvooropkomstmetgramoxonegespotenworden.Asclepiasiseen
vandegewassendiesimazingoedkanverdragen.Spuitsimazinnooitmeerdan
éénkeerperjaarenliefstnietenkelejarennaelkaar.Erkangroeiremming
optreden.ZieookhoofdstukOnkruidbestrijding.
Ziektenenplagen
Voorhetherkennenendebestrijdingvanziektenenplagenziehethoofdstuk
Ziektenbestrijding inhetalgemeen.
DeziektenenplagendieinAsclepiasvoorkomenzijn:bladluizen,rupsen,
spint,schuimbeestjes,slakkenenvoetrot (onderanderePythium,Phytophthora,
Fusarium,Rhizoctonia).
Erisweinigbekendoverdegevoeligheid vanAsclepiasvoordiverse
gewasbeschermingsmiddelen.Testdaaromeerstopeenkleinstukjedereactievan
hetgewasopeenbepaaldmiddel.
Oogstenhoudbaarheid
Asclepiasisgoedhoudbaar,mitsvoldoenderijpgeoogst(tweederdevande
bloemenvanhetbloemschermgeopend).Oogstenalsallebloemennoginknopzijn
isfout.Debloemenzullenopwaternietopenkomen.Debloemendienendirectna
deoogstopwatergezettewordenomtevoorkomendatzenietslapgaanhangen.
UitproevenisgeblekendatAsclepiasethyleengevoelig isendathetgebruik
vanzilverthiosulfaat eenpositiefeffectheeft.
«r*«i -wvrnnf

r

WÊÊSPÊ'VB

\.

M*«*4 4-41

.^•».»••W 4

37

ASTERERICOIDES
OorspronkelijkkomtAsteruitNoord-Amerikaenbehoorttotdefamilievande
Composieten.DebloeiwijzevanAster 'MonteCasino'kenmerktzichdooreen
veelheidvanwittebloempjesmeteengeelhartje.Doordezegunstigeopbouwen
degoedehoudbaarheid heeftdezesnijbloemveeltoepassingsmogelijkheden
binnenhetgemengdeboeket,maarookalsbosheefthetproduktsierwaarde.
Sortiment
HetAster-sortiment isenormuitgebreid.Vooraldelaatstejarenisde
belangstellingvoordekleinbloemige typensterktoegenomen.Eenaantal
kleinbloemigetypenzijn:
Asterericoïdes 'Danlite';dezeasterisinIsraëlbijtoevalontdektenwordt
ookwel 'Dina'genoemd.Debloemetjeszijnwitmeteengeelhartje,de
groeikracht issterk,deknopontwikkelingvrijtraag.Detakopbouwisgoed.
Daarentegenzijneigenschappenalssnellebruinverkleuringvanhetbloemhartje
ineensnijrijpstadiumenmatigehoudbaarheid doorslaggevend geweestvoorhet
teruglopenvandeinteressebijhandelenpraktijk.
Asterericoïdes 'MonteCasino'isdebekendstekleinbloemigeAster,echter
meestalwordt 'Alaska'geteeld;ditiswaarschijnlijkeenselectieuit 'Monte
Casino'.Debloemenzijnwitenietskleinerddandievan 'Danlite',de
groeikracht iswattrager,maardeknopontwikkeling sneller.Detakopbouwis
goed.Dezesoortmaaktmindersneleenbruinbloemetjeenwordtdaardoordoor
dehandelbetergewaardeerd.ProefsgewijswordenmomenteelookanderekleinbloemigeAstersopgeplant.Genoemdkunnenworden:
- Asterericoïdes 'Esther',rozebloem,lijktquagroeiwijzewatop'Monte
Casino',maarismoeilijkervegetatief tehouden.
- Asterericoïdes 'BlueWonder',blauw-rozebloem.Metditrasisweinigervaringopgedaan.
-Asterericoïdes 'Erlkönig'.Ditrasheeftlichtblauwebloemetjes.Debloemblaadjesslaanechtersnelachterover,ditbeperktdesierwaarde.
-Aster 'PinkStar'.Dezekruising tussenA.novi-belgiienA.pilosusisuit
Japanafkomstig.Degroeikracht isuitstekend,debloemisca.2cmindoorsnedeenhelderroze.Takopbouwengroeiwijzeverradeneigenschappenvan
beideouders.DebelangstellingvoorrozeenblauweAstertypenisgroeiend,
maardezeteeltbevindtzichnogindeexperimentelefase.
Achtergrondenvangroeienknopontwikkeling
HoewelbijAster 'MonteCasino'noglangnietallesvandeknopaanlegen
-ontwikkelingbekendis,kanwelwordenaangegevenwaardoorditproceswordt
beïnvloed.ZowelophetInstituutvoordeVeredelingvanTuinbouwgewassen
(IVT)alsophetProefstationvoordeBloemisterijinAalsmeerzijnproeven
metherfstastersgenomenenhierzijninteressantegegevensuitgekomen.
Vermoedelijkwordtdeknopontwikkeling beïnvloeddooreencombinatievan
scheutleeftijdendaglengte.OokisdereactievanAsterwaarschijnlijk
vergelijkbaarmetdievanbuitenchrysantenenvroegenormaalteeltrassen.Deze
chrysantenbloeiennetalsAsterindeperiodeaugustustotoktoberen
hieroverisalvrijveelbekend.
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a.Daglengte
Inhetnajaarisdelengtegroeivoltooid enbloeitAster.Dedaglengteisdan
kortgeworden.ZonderkunstgrepenbloeitAsterericoïdesbeginoktoberbuiten.
Uitdepraktijkisbekenddatdeperiodevanafbeginkortedagtotbloeizes
totzevenwekenduurt.Ditbetekentdatdeknopvormingindeeersteweekvan
augustus,dusbijlangedagen(vijftienuur)begint.Vroegerbloeiende
Astersoortenbeginnenhiermeedusalinjuli.Deknopaanlegbeginttijdensde
langedagomstandighedenenwordtnietdoordaglengtebeïnvloed.Welwordtde
snelheidvandeuitgroeivandeknopdoorkortedagorastandighedenversneld.Ook
dekorteperiodevanbeginkortedagtotbloei(zestotzevenweken)duidt
hierop.Depreciesedaglengtegevoeligheid isbijAsterericoïdesnietbekend.
UitonderzoekbijAsternovi-belgiibleekdatknopontwikkeling bijnaniet
plaatshad (zeersterkvertraagdenonvolledig)bijdagenlangerdanzestien
uur,endatonderdertienuuralleplantenknopmaakten.Tussendertienen
zestienuurwasdeknopontwikkeling vertraagd.Debloeiwasongelijkerdanbij
dertienuurdaglengte.OnderzoeknaardezedaglengtegrenzenbijAster
ericoïdesisnodig.
b.Scheutleeftijd
WanneereenAsterplantinhetnajaarbuitenheeftgebloeid,wordengrondscheutengevormd.Indewinterperiode,bijlagetemperatuurenkortedagen
blijvendezescheuteninrust(rozet-fase).Ondanksdekortedagwordtgeen
knopaangelegd.Alsdetemperatuurinmaart/aprilstijgtstrekkkendeze
scheuten.Inmiddelsisdedaglengtealweertoegenomen,zodatknopaanlegniet
plaatsheeft.Hiernablijfthetgroeipuntonderlangedagomstandighedenbladerenafsplitsen,toteenbepaaldmaximum(ditaantalisperraseengegeven).
Alsditaantalbladerenisafgesplitst,wordtdelengtegroeiafgesloten.
Ditmaximaleaantalbladerenkanbijchrysantenwordenbepaalddoorde
bladerenvaneengoedgroeiendegrondscheut tetellen.Natoppenvaneenplant
zaleenzijknopuitlopen.Ookdezijscheutenvanzo'ngetopteplantsplitsen
mitsdezeeenvlottegroeivertonen,eengelijkaantalbladerenafalsde '
hoofdscheutzoudoen.
Blijftdedaglengtelang,danlopendezijknoppenuitendeeerstebracteeën
(kelkbladeren)wordengevormd.Doordelangedagrekthetgewasnogwel,maar
echtebladeren,metokselknoppen,komenernietbij.Belichtenopeengewas
datgeenbladmeermaakt(detakkenwordenspitsendonkervankleur)heeft
dusalleentotgevolgdathetgewasrektendeknopontwikkelingvertraagt.De
knopkomtertochuiteindelijk in.Dehoofdknopisaltijdvoorinontwikkeling
opdezijknoppen.Hetremmendeeffectvanbelichting isgroternaarmatede
knopminderverisontwikkeld.Vertragingdoorbelichting isdaaromopde
zijknoppensterkerdanopdehoofdknop.Hetverschilinbloeitijd binnende
takwordtgroter,dehoofdknopisveelvroegerinbloeidanopdezijknoppen.
Bepalenvanhetsnijstadiumwordtdanmoeilijker,dekansopbruinebloemen
groter.Descheutleeftijdisduseenbelangrijkgegeven,zowelvoordegroei
enontwikkelingvanhetgewasalsvoordestekkenproduktie.
Vermeerdering
a.Stekproduktieengewasontwikkeling
Voordestekkwekerishetbelangrijkdathijeenstekkanafleverendie
voldoendeindelengtekangroeien,duseenstekmetdemogelijkheid omeen
flinkaantalbladerentemakenvoordebladafsplitsingstopt.Hetverledenvan
hetstekjemoetgunstigzijn.Wanneervangrondscheutenwordtgestekt,blijft
ermaareenbeperktaantalbladerenopdemoerplantstaan.Destekkanerdus
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nogbehoorlijk,veelafsplitsenenvoldoendelangworden.Wordterechterstekvan-stekgenomen,danblijftersteedseenaantalbladerenopdemoerplant
achter.Hetafteleverenstekjekannogmaarweinigbladerenmakenenblijft
dustekort.Hetbelichtenkanhoogstenshetgewasnogwatrekken,maarechte
lengtegroeiluktnietmeer.Doortetoppenkanhetuitlopenvandezijscheuten
wordenbevorderd.Alsdeplantvoldoendegroeikrachtheeft,lopendenieuwe
scheutengoeduitenwordenvoldoendelangetakkengemaakt.Inhetvoorjaar
luktditmeestalredelijk,inhetnajaarishetresultaatvantoppenvaak
slecht.Degewassenzijndanvaakaldermategeneratiefdatookdezijscheuten
nietmeervoldoendelangworden.Wanneerdeknopaanlegeenmaalisbegonnen,
blijkthetzeermoeilijkomdeplantweervegetatief tekrijgen.Hetisdus
zeerbelangrijkdatvangoed jongstekwordtuitgegaan.Voordestekkweker
betekentditdatzeerregelmatigmoetwordengeplukt,ookalshetstekniet
nodig is.Ookmoetendemoerplantenvoldoendejongzijn.Tijdigvervangenvan
moerplanten§nbelichting isbelangrijk.Ermagnietteveeloudbladopde
moerenstaan,zemoetengoedkortwordengehouden.Stekvangrondscheutenis
beterdanstek-van-stek.Gewassendieinjulienaugustuswordengeplantof
afgekniptgevendemeesteproblemenmet tevroegeknopvorming.Afknippendient
zodiepmogelijk tegebeurenomdegrondscheutvorming tebevorderen.
Voortijdigeknopvorming treedtookopalshetstekonjuistwordtbehandeld;
vooraldroogteenonnodigebewaringzijnfunest.Verderiszowelbijstekproduktiealstijdensdevegetatievegroeivandeplantbelichtingnodigomde
knopontwikkeling afteremmeninperiodesmetnatuurlijkekortedag.Voorde
stekproduktiewordenmoerplantenopgezet.Totnutoeiserweinigaandacht
geschonkenaandecriteriawaaraandemoerenmoetenvoldoen.Deervaringen
lerenechterdatdeeisentenaanzienvanhetuitgangsmateriaalmoetenen
kunnenwordenopgevoerd.Eenkwalitatiefhoogwaardigmoerenbestandis
onontbeerlijkwanneereengezond,groeikrachtigenuniformgewasisgewenst.
Vermeerderingnaweefselkweekkanindetoekomstleidentotuniforme,
ziektevrijemoeren.DeschimmelsVerticilliumenPhialophorazijn
herhaaldelijkgeïsoleerduitplantmateriaal,hetgeendenoodzaakvangezond
uitgangsmateriaalnogmaalsonderstreept.Tijdensdeopkweekiseenadequate
mineervliegbestrijdingnoodzakelijk.
Devermeerderingviastekheeftvoornamelijkplaatsindeperiodemaarttot
eind juli.Voordeteeltkanwordenuitgegaanvanongetoptofgetoptstek.Het
ongetoptestekwordtnahetplantengetoptenwelophetmomentdatdezijscheutvorminggoedopgangisgekomen.Dezezijscheutengroeiennahettoppen
uittotuniforme,oogstbaretakken.Pertakveilenishierdusgoedmogelijk.
Dezeteeltwijzekomtechtersporadischvooreniswaarschijnlijkseizoengebonden.Veelalwordteruitgegaanvangetoptstekdatvaaktweekeerisgetopt
voorplantlevering.Herhaaldelijk dieptoppen,geefteenhogereproduktieen
eengelijkmatigerproduktdanéênkeerdieptoppen.Hetvakerdiep
getopte-materiaalgroeitnietuniformuitenwordtdaaromvoornamelijkalsbos
aangevoerd.
Buitenhetstekseizoenkanwordenuitgegaanvanplantendieeenofmeerdere
malenhebbengebloeid,dezogenaamdewortels.Ditmateriaalwordtvoornamelijk
indeperiodedecember totfebruarigeplant.Indewintermaandenwordtook
ervaringopgedaanmetIsraëlischenHollandsstekmateriaal.
Teeltvoorbereiding enplantdichtheid
Asterericoïdes 'MonteCasino'iseenvasteplant,waarvanonderglasmeerdere
malenistesnijden.Indekoudekasistweekeeroogstenmogelijkalser
belichtingenverduisteringaanwezig is.Ineenverwarmdekaskanonder
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gunstigeomstandighedenwaarschijnlijkdriekeerwordengesneden.Dithoudtin
datgrondontsmettingvooraanvangvandeteeltwenselijkis,temeeromdatde
vaatparasitaire schimmelsVerticullium,FusariumenPhialophorahetgewas
kunnenaantasten.
Indepraktijkwordtveelaleenplantdichtheid vantienplantenperm 2kas
aangehouden.Erkomendanvierrijenperbedmeteenplantafstandvan25cmop
derij.Erkanzowelmetalszondergaaswordengeteeld.Voordeeerstesnee
isgebruikvangaasaantebevelen.Hetvereenvoudigtdebepalingvande
plantmaatengeefthetgewassteun,zodatuitzakkenwordtvoorkomen.Hetgaas
moetwelonderdevertakkingvandestengelblijvenzodathetoogstwerkzonder
hinderkanverlopen.Wanneerhetgewasvooreentweedeofderdesneestaatis
steundoordraadbespanninglangsdebeddenvoldoende.
Aster 'MonteCasino'vraagteenregelmatigevochtvoorziening.Omtijdensde
teeltdewatergift teregelen,ishetnoodzakelijkomeenregenleidingof
gietdarmenonderinhetbedaantebrengen.Totkortvoordeoogstmoet
voldoendevochtvoorzieningmogelijkzijn.Droogtelenwerktknopvorming inde
hand.
OmBotrytistevoorkomenenluchtcirculatie tebevorderen,isbedverwarming
aantebevelen.
Deeisenwatbetreftdevoedingstoestandzijnonbekend.Bemestingvolgensmonsterisvoldoende.Tijdensdeteeltwordterregelmatigwatergegeven,waarbij
lichtemestgiftenpositiefkunnenwerken.Naeensneekannaastdewatergift
eenmestgiftwordengegevenomhetgewastestimulerentothergroei.
Teelt
a.Normalekasteelt
Asterszijnkortedagplantendiebijonsvannaturebeginoktoberbloeien.Bij
denormaalcultuurwordtuitgegaanvaneeneind juni-,eventueelbegin
juli-planting.Hetuitgangsmateriaalbestaatuitmeerderemalengetoptstek.
Devegetatievegroeiheefthetsterkstplaatsvanafplantentothalfaugustus.
Opdatmomentmoethetgewaseenlengtehebbenvan40-50cm.Halfaugustusis
denatuurlijkedaglengteafgenomentot13tot14uur,waardoorhetgewasopde
generatieveontwikkelingovergaat.Debloemontwikkelingheeftplaatsinde
daaropvolgendezesàzevenweken.Naastafnemendedaglengteenlichtintensiteitspeeltdetemperatuurookeenbepaalderolbijdeknopvorming.
Hogeretemperaturentijdensdevegetatievegroeikunnenbijstekmateriaal
leidentotvoortijdigeknopvorming,ookalisdedaglengtetoereikend.Een
gewasdatreedseenofmeerderesnedenheeftgegeven,reageertnietof
nauwelijksmetknopvormingophogeretemperaturenindevegetatieveperiode.
Zo'ngewasheeftondermeereengroteregroeikracht.Deknopvormingverloopt
zelfsindegeneratieveperiodemoeizaam.Debloembezettingvaneen
'overjarig'gewasinhetnajaarwaszelfsdermateslecht,datdemogelijkhedenmetditplantmateriaalindietijdvanhetjaarzeerbeperktzijn.Vaneen
'overjarig'gewasisinoktobernogeenacceptabelprodukttekrijgenalsde
teeltuiterlijkdetweedeofderdeweekvanjuliwordtgestart.
b.Verlatekasteelt
Omindekastotverlating tekomen,moetdegewasontwikkelingkunstmatigwordenbeïnvloed.Metbehulpvanbelichtingisgroeiregulatie inhetnajaarmogelijk.Bijdezeteeltwordtvooraluitgegaanvaneenhalf juli-toteind
juli-planting.Augustusplantingengevennogteveelrisicovanvoortijdige
knopvorming.Hetuitgangsmateriaalisweerhetmeerderemalengetoptstek.Om
devegetatievegroeitebehouden,isbelichtingvanafbeginaugustusnoodzake-
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lijk.Overdejuistewijzevanbelichtingisweinigbekend.Metdeervaringen
totophedeniscyclischebelichtingmetgloeilampengedurendedehelenacht
aantebevelen.Erwordtbelichtvanzonsondergang totzonsopgangmetminimaal
7,5minuutper30minuteneneengeïnstalleerd vermogenvan15W/m.
Hetstekmateriaaliserggevoeligvoorvoortijdigeknopvormingmetalsgevolg
beperktegewaslengteenvervroegdebloei.Demaandenaugustusenseptember
zijnhetmoeilijkstvoorhetbehoudenvandevegetatievegroei.Ergbelangrijk
isdatdetemperatuurniettehoogwordt.
Eengematigdetemperatuur(13-14°C)tijdensdedagènnachtbrengthierinverbetering.
Debelichtingwordtvoortgezet tothetgewasvoldoendelengteheeft,datwil
zeggencirca50cm.Zesàzevenwekennahetbeëindigenvandebelichting,
wordtonderinvloedvandenatuurlijkelichtomstandighedenbloeigerealiseerd.
Alserinvakkenwordtgewerkt,heefthetreedsin 'kortedag'verkerendevak
geennadeligeinvloedvanhetnaastgelegenbelichtevak,indiendebelichtingsperiodehiervanblijftbeperkttoteenàtweeweken.Omaanvoerspreiding
eneengoedearbeidsverdeling tekrijgen,iseentussenperiodevantweeweken
aantebevelen.Bijdeverlatekasteeltis,afhankelijkvanhetplanttijdstip
endebelichtingsperiode,bloeimogelijkvanhalfoktobertotbegindecember.
Eengewasdatreedseenofmeerderesnedenheeftgegevennaeind juliisniet
toteenvolwaardigproduktindewintermaanden tebrengen.Eengewasdatin
augustus/september isafgeoogst,ontwikkeltzichvoldoendebijeengemiddeldeetmaaltemperatuurvan15°C.Hetgewasheeftnaeenvegetatieveperiodevan
tienàtwaalfwekeninnovember/decembervoldoendelengtebereikt.Deknopvorming isechterindecember/januarislecht.Ondankshogetemperaturenvan17
à 18°Ctijdensdegeneratieveontwikkeling isdebloemzettingminimaal.Er
heeftvoornamelijkknopvormingplaatsindeeindgroeipuntenvanhoofd-enin
minderematevanzijtakken.Deknopvorming langsdehoofd-enzijtakkenblijft
vrijwelachterwege.Hetproduktisonvolwaardigenheeftminimalesierwaarde.
Deslechtebloemzetting indewintermaandenisdusdanigvanaarddatjaarrondproduktienietkanwordengerealiseerd.Denatuurlijkelichtintensiteit iseen
sterkbeperkendefactor.Gewassendieinoktober/novemberzijnafgeoogst,
ontwikkelenzichzeertraagbijeengemiddeldeetmaaltemperatuurvan15°C.
Zulkegewassenhebbeninfebruari/maartpasvoldoendelengteomtotknopvormingovertegaan.Bloeirealisatie isdanpasinmaart/aprilmogelijk.
Gewassendieinhetlatenajaarzijngeoogst,kunneneenperiodekoudmaar
vorstvrijblijvenliggentothalfdecember/beginjanuari.Eenvoordeelhierbij
isdatnaderustperiodehetgewasregelmatigergaatuitlopen.
Volwaardigebloeivandecembertotmaartisnognietrealiseerbaar.Demogelijkhedenvanverlengingvanstekperiodenengebruikvanassimilatiebelichting
moetennogwordenbezien.Oplossingenzoekenbinnenhetselectie-enveredelingswerkkanookuitkomstbieden.
c.Voorjaars-enzomerteelt
Bijdevoorjaarsteeltkanwordenuitgegaanvanaldannietgescheurdplantmateriaal,vaststaandplantmateriaalofstek.
Hetgerooidemateriaalvertoontvaakonregelmatigehergroeivandeplanten
laatookverschillenzientussendeplantenonderling.Hetstekmateriaaldat
totophedenwordtgebruiktbehoeftaanpassing,wileenjanuariplantingteelttechnischinteressantworden.Veelvragenoverplantmateriaalzijnnogonbeantwoord.Vanaf januarinemendenatuurlijkedaglengteenlichtintensiteit
sneltoe.Onderlichtrijkeomstandighedenenbijvoldoendetemperatuurneemt
ookdegroeisneltoe.Hierdoorhebbenvoorjaarsplantingendanookminder
problemenmetvoortijdigeknopvorming.Erkanzonderproblemencyclischworden
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belichtgedurendedehelenacht,minimaal7,5minuutper30minuten.Gedurende
enkeleurenpernachtwordterbelicht,maaruitsluitseloverde
belichtingswijzeen-duurisnogniettegeven.
Deperiodevanvegetatievegroeivarieertalnaargelangdetijdvanhetvoorjaarenisafhankelijkvanlichtengerealiseerde ruimtetemperatuur.Uitgaande
vaneenjanuariplantingmoetalsnelwordengerekend opzevenàachtwekenbij
eengemiddeldeetmaaltemperatuurvan15à16°C.Inhetlatevoorjaareninde
zomerzijnvijfàzeswekennodigomeengewasvanvoldoendelengtete
kr
ijgen.
Zoalsreedsgezegdmageengewasopknopvormingovergegaanalsdelengtecirca
50cmis.Alshetgewasditstadiumbereiktvôôrhalfmaart,kande
generatieveontwikkelingondernatuurlijkedagomstandighedenplaatshebben.
Indiendevegetatievegroeilaterwordtafgeslotenisgebruikvanverduisteringsdoeknodig.Dekritiekedaglengtebedraagtdertienàveertienuurenna
eindapriloverschrijdtdenatuurlijkedaglengteditaantalurenlicht.Om
doorwastevoorkomenmoetergoedwordenverduisterd.Dedaglengtewordtnaar
twaalfàdertienuurteruggebrachtenditmoetwordenvoortgezet totnade
oogst.Deoogstperiodeomvatvaakeenweek,hetgeenlanggenoegisomdoorwas
tekrijgen.Indiendeoppervlaktezodanig isdatermetvakkenmoetworden
gewerkt,komtdebelichtingonderhetverduisteringsdoek tehangen.Ookhier
debelichtingsperiodewaarbijoverstralingnaareenvakindeverduistering
plaatsvindt,beperkentotongeveertweeweken.Indezomermaandenlopende
temperatuurendeluchtvochtigheid onderhetdoeksnelop.Doordehogere
temperatuurneemthetgewasbehoorlijkinlengtetoe.Hetisdaaromaante
bevelenomindezomerhetgewasbijongeveer40cmopknopvormingoverte
latengaan.Tehogeluchtvochtigheid istevoorkomendoorhetaanvangstijdstip
vanhetverduisteren teverleggennaareenlatertijdstipvandeavondenin
deochtendhetdoeklaterteopenen.Degeneratieveontwikkelingduurtzowel
invoorjaaralsindezomerzesàzevenweken.
Oogst
Asterericoïdeswordtgesnedenalsca.1/4deelvandebloemenopenis.Opde
meesteveilingenwordtpertakgeveildenaangevoerd opwater.Ditlaatsteis
nodigomdatdetakkensnelslapworden.Daarommoetendetakkendirectnade
oogstnaardeschuurwordengebrachtengesorteerd.
Hergroeivanhetgewasnadeoogst
Bijdeeerstesneewordtuitgegaanvanstekmateriaal.Nahettoppenvanhet
stekontstaatzijscheutvormingophetresterendestengeldeel.Bijdeoogst
wordtzo'ngewasdiepaandebasisvanhetstengeldeelafgeknipt.Omdehergroeitestimulereniseenwatergiftdirectnadeoogstraadzaam.Dehergroei
komtsnelopgang,maarverlooptergonregelmatig.
Groeikrachtverschillen tredendussterkop.Hetmomentendewijzevanterugknippenspeleneenbelangrijkerol.Iniedergevalishetnoodzakelijkomhet
gewasdiepterugteknippenbijdeoogst,zodatscheutvorming opderesterende
stengelbasiswordtvoorkomen.Generatieve scheutvormingwordtdantegengegaan.
Degrondscheutvormingwordtdaarentegengestimuleerd,hetgeenleidttotkwalitatiefgoedescheuten.
Dehergroeivaneengewasnadetweedesneeverlooptregelmatiger.Knipookna
dezesneehetgewasdiepterug.Dekansopgeneratievescheutvormingneemtbij
zo'ngewassterktoeomdatermeerresterendestengelstukjesmetokselknoppen
opdeplantstaan.Degeneratievescheutenvertoneneenspichtigegroei.De
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uitgroeivandezescheutenisslechtenhetisdaarombeteromditmateriaal
weg tetrekken.Hierdoorwordtmeerlichtenassimilatenbijhetresterende
plantmateriaalgebracht,waardoordegroeiwordtbevorderd.Hetaantal
scheutenperplantkanhetbestebeperktblijventotongeveerachtomdathet
oogstbareproduktanderstelichtvankwaliteitwordt.Grondscheutengeven
uiteindelijkdezwaarstetakken.Alserwordtbeslotenomnadederdesneede
teeltvoorttezetten,danisdunnenofafstekenvanplantmateriaalvaak
nodig.Demogelijkhedenomtoteenkwalitatiefgoedprodukttekomenworden
hierdoorvergroot.
Ziektenenplagen
Asterkandoorbijnaalleziektenenplagenwordenaangetast.Bodemschimmels
eninsektenvragenextraaandacht.DebodemschimmelsVerticilliumen
Phialophorakunnenflinkeschadeaanrichten.Scheutenofheleplantenworden
bruinenvallenweg.Deproduktiewordtlager.Deschimmelskunnenzowelinde
grondalsindeplantofhetstekvoorkomen.Zezijnnietmetbespuitingente
bestrijden.Pasduszonodiggrondontsmetting toeenleteropdatmetgezond
uitgangsmateriaalwordtbegonnen.
Mineervliegenspintkunneneveneensgroteschadeaanrichten.OmdatAstervrij
kleinbladheeft,kanzelfseenlichteaantastingveelbladafstervinggeven.
ZievoordebestrijdinghethoofdstukZiektenbestrijdinginhetalgemeen.

Stelen op gelijke
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lengte afknippen na het bossen

(HERFST)ASTER
Indenazoraerenherfst,alsveelvandezoraersnijbloemenhetveldgeruimd
hebben,bloeitAsternovi-belgii(herfst-aster).
Deherfst-asterheeftwellichteengroterebekendheid alsborderbeplantingdan
alssnijbloem.OorspronkelijkkomtdeherfstasteruitNoord-Araerikaenbehoort
totdefamilievandeCompositae.Doorkruisingenselectiezijneengroot
aantalcultivarsontstaan,waarvanerverschillendezijndiegoede
eigenschappenhebbenalssnijbloem.
Inkleur,bloeitijdenvoorkomenzijnvelevariaties,zodathetmogelijkmoet
zijnaanuiteenlopendewensentegemoettekomen.HetinNederlandaangeboden
sortimentomvatongeveer40cultivars.Voordesnijcultuurzijndeindetabel
1vermeldecultivarsaantebevelen.Deinaugustusenseptemberbloeiende
cultivarsbehorentothetsoortAsternovi-belgii.
Tabel1.
Bloeitijd
buitenteelt

Naam

Kleur

Bloeivorm

Hoogte
incm

eindaugustus

PatriciaBallard
FriedaBallard
MarieBallard

roze
rood
blauw

gevuld
halfgevuld
gevuld

80-100
100-120
80-100

september

SailorBoy
SchönevonDietlikon
WinstonChurchill
WeissesWunder
MountEverest

blauw
blauw
rood
wit
wit

gevuld
halfgevuld
gevuld
halfgevuld
enkelbloemig

100-120
100-120
100-120
100-120
100-120

eind september

CrimsonBrocade
Climax
BlueGown
Elta

rood
witofblauw
blauw
donkerblauw

gevuld
enkelbloemig
enkelbloemig
halfgevuld

100-120
110-130
120-140
100-120

AlssnijbloemwordtookaangebodenAsternovae-angliae.Dezeasterlijktwat
groeienbloeibetreftsterkopAsternovi-belgii,maariswatruigerinzijn
groei.Daarnaastisdehoudbaarheidminder.DaaromisAsternovi-angliaeniet
zogeschiktvoordebloementeelt.
Grondsoortenbemesting
Astersteltgeenbijzondereeisenaandegrond.Welisbijmeerjarigeteeltde
ontwateringbelangrijk.Opeennatperceelkannadewinteruitvalvoorkomen.
HetgewasisVerticillium-gevoelig.DaaromkanhetbeternietnaLiatris,
Phlox,Aconitumofchrysantgeplantworden.Meestalwordtalsvoorraadbemesting
3-5 kg12-10-18gegevenenwordtnogéénofenkelemalenbijgemestmetkalksalpeter.Naafmaaienwordt3kg12-10-18gegevenenberegend.Eventueelkanin
hetvoorjaareenbijmestmonstergenomenworden.
Vermeerdering
Indewinterstervenalleoudebovengrondsedelenaf.Ondergrondshebbenzich

danalnieuwescheutengevormddieinhetvoorjaarhetuitgangsmateriaalzijn
voordevermeerdering.Bijhetscheurenwordenpollengenomenenineenaantal
stukkengedeeld.Voordebloementeelt isditeenwatminderaangewezenmethode.
Destandvanhetgewaszalmeestaltedichtworden,omdatnietaltijdte
voorzienishoeveelscheutenzichzullengaanontwikkelen.Daaromheeftstekken
devoorkeur.Inmaartenaprilkanmenalbeginnenmethetnemenvanhielstek.
Descheutendiezichopdeondergrondseplantedelenontwikkeldhebben,worden
meteenstukjevandeoudesteelafgetrokken.Meestalzijnaandezescheutenal
enigewortelsaanwezig.Bijenkelecultivarszijndescheutenzolangdatzij
nietnoodzakelijkeen"hieltje"hoeventehebben.Dehielstekkandirect
uitgeplantworden.Voorvermeerdering inmeienjunikanuitgegaanwordenvan
scheutstek.Vangoedgroeiendescheutenwordteenkopstekvan5-8cmgenomen.
Bijeentemperatuurvan15-18°Czijnzenatweewekengoedbeworteld.
Voordevoorjaarsteeltonderglaskunnenvanafbegindecembermoerplanten
wordenopgezet.Hetmeestgeschiktals
raoerplant
zijnplantendieéénmaal
buitengebloeidhebben.Menzetca.30plantenpernetto-m2.Hiervankunnenin
januarica.200stekken/netto-m2gepluktworden.
Omdestekkenvegetatief tehoudenmoetervanafbinnenhalenbelichtworden.
Vieruurnachtonderbrekingmetchrysantenbelichting (15Watt/m2)geeftgoede
resultaten.Ookvoorlaterestekproduktievandezemoerplantenmoetdedaglengteminstens 14uurzijn.Hetwordtindeloopvanhetseizoenmoeilijkerom
hetmoerplantengewasvegetatief tehouden(vanafhalf juli)bijafnemende
daglengteenhogetemperaturen.
Buitenteelt
Voorbloeitothalfseptember indevollegrondkangeplantwordenvanapriltot
begin juli.Devroegecultivarskunnennahalfjunibeternietmeergeplant
worden.Zijzullendantekortblijven.Omniettezwaregewasontwikkelingte
krijgen,wordendestekkentweeàdriewekennahetplantengetopt.Perstek
zullenzichtweetotviernieuwescheutenontwikkelen.Uitgaandevanhet
gegevendaterperm2bedongeveer60stelengoedkunnengroeien,wordener20
stekkenperra2geplant (25x25cm).Hetgewaswordteenmaalgetoptomvoldoende
scheutentekrijgen.Omtevoorkomendathetgewasdoorzwareregenofwind
omvalt,ishetnuttigeennetterondersteuningaantebrengen.Wanneerlaat
geplantwordtkannietmeergetoptworden(halfjunivoorvroegecultivars,
beginjulivoorlatecultivars).Goedbeworteldekopstekkenzijnvoordeze
teeltgeschikt.Herst-asterszijnkortedag-planten,datwilzeggendatze
bloeiennaeenperiodemetkortedagen(minderdan15uur),dusinhetnajaar.
Overjarigegewassenbeginneneerdertegroeiendanjongegewassen,maarbloeien
tegelijk.Overjarigegewassenwordendaaromvaaktelang.Omhetgewasgezond
enkwalitatief goed tehoudenkanhettot10à20juni(afhankelijkvande
bloeitijd),bijdegrondafgemaaidworden.Nahetopruimenvanhetgewaswordt
3kg12-10-18gestrooid enflinkberegend.Hetgewaslooptdanopnieuwuiten
zalopdenormaletijdmeteengoedelengtegroeien.
Kasteelt
Normaalteelt
Voordelatecultivarszijnermogelijkheden,omonafhankelijkvandeweersomstandigheden,eenverlatebloeiindekasterealiseren.Eind juniofbegin
juliwordtdaartoegestekt (b.v.kopstekkenvanbuitengeplantestekken).Van
half julitotbeginaugustuskanindekaswordenuitgeplant.Deplantafstand
is20x25cm.Ongeveereenweeknahetuitplantenwordtergetopt.Houdniet
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meerdandriezijscheutenperplantaan.Hetgewaswordtnogietsgelijkmatiger
alserinchrysantengaasgeplantwordt:inelkemaasêénstek.
Detemperatuurmaginhetbeginvandeteeltoplopentotca.20°C.Vanaf
september ishetbeteralsdetemperatuurnietmeerboven15°Ckomt.Destelen
zullendanstevigerworden,debloemenwordengroterenstaanopwatminder
langezijstelen.Eennachttemperatuurvan8-10°Cisvoldoende.Dekwaliteitvan
onderglasgeteeldeAstersisbeterdanvanbuiten,maardetakkenzijniets
lichter.
Asterericoideswordtinjuniofbeginjuligeplant.Alsinjunigeplantwordt
moet tweemaalgetoptwordenenzetmennegenplantenpernetto-m2.
Wordtbeginjuligeplantdanzetmentwaalfplantenperm2enwordtéénmaal
getopt.Debloeionderglasvaltietsnadehoofdbloeibuiten.
Verlatebloei
Voorverderebloeiverlating indekasishetnoodzakelijk omtebeschikkenover
mogelijkhedenomtebelichten.Herfstaster iseenplantdiebijeenlangedag
groeitenbijkortedagknoppenaanlegt.Vannaturebeginnendeplantenvanaf
halfjulialsdedaglengteminderdan16uurbedraagt,aandeknopaanleg.Na
zestotachtwekenvolgtdebloei.Voorbloeiinoktoberennovemberwordt
tussen15julien15augustusgeplant.Omtevoorkomendatdeplantengelijkna
hetplantenknoppengaanaanleggenmoetdedaglengteoptenminste 17uur
gehoudenwordentothetgewas30-40cmhoogis.Erkangebruikgemaaktworden
vaneenchrysantenbelichting (15Watt/m2).Afhankelijkvandecultivarsende
planttijd zaldebloeiachttottienwekennahetbeëindigenvandebelichting
volgen.Erkanvoordeverlatebloeigeplantwordentotbeginaugustus.Doornu
vierwekentebelichtenkandebloeidrieàvierwekenlaterkomendannormaal.
Metdoorbelichtennaeindaugustusisnogweinigervaring.Metderassen
'Climax1,'BlueGown'en 'WeissesWunder'ismetdezeverlateteeltwijzegoede
ervaringopgedaan.
Vervroegdebloeiinhetvoorjaar
OmdatAstersbloeienonderinvloedvankortedagenzouhetmogelijkzijnommet
behulpvanbelichtingenverduisteringdebloeitespreiden.Toteengewaslengtevan30à40cmmoetdenachtkorterzijndanachtuurperetmaal.Hetgewas
groeitdanvegetatief.Hiernamagdeknopvormingbeginnen.Dezevindtplaats
bijnachtenlangerdan15-16uurperetmaal(kortedag-periode).Zestotacht
wekennahetbeginvandekortedagbloeithetgewas.Wanneervôôrhalf januari
beworteld stekuitgeplantwordtenzeswekenbelichtwordt(vieruur
nachtonderbreking),zaleindfebruarideknopvormingbeginnen.Deknopisdan
goedaangelegd rondeindmaartenhetgewasbloeiteindapril.Laterplanten
zonderverduisteringkanniet;danisdebloeionvolledig.Voorbloeitot1
julikanvanafhalfmaartverduisterdwordentotdebloei.Metdezeteeltwijze
isweinigervaring;dekwaliteitvaltsomstegen.Delagetemperatuur(12°C)is
bijditgewaswelaantrekkelijk.
Oogst
Erkanwordenbegonnenmetoogstenalserenkelebloemenpertakopenzijn.
Zorgdatdetakkengelijkmatigvanlengtezijnenletookopdestevigheid.
Dunnenstelenkunnenbeterapartgebostwordenenwatkorteraangevoerdvort'ei.
HetbladvanAsterwordtsnelslap,daarommoetendebossenzosnelmogültj'-. ot
watergezetwordenenopwateraangevoerdworden.Alserpertakgeveildwordt
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moetenervijfgelijkwaardigetakkenineenboszitten.
Produktie
Wanneerstekuitgeplantwordt ingaas(64pl/m2)ligtdeproduktieopca.60
takperm2,afhankelijkvandeteeltperiode.Wordtuitgegaanvanplanten,dan
ligtdeproduktierond80tak/m2,waarvaneengroterdeel2esoortis.Aster
ericoideslijktietsproduktiever tezijn.
Ziektenenplagen
Meeldauw
Eenaantastingvanmeeldauwkanhetgewaswaardeloosmaken.Meeldauwontstaat
meestalineendichtgewas,datnietsterkmeergroeit,dusindeperiodevanaf
half juli.Opstengelsenbladerenkomteenwitschimmelpluisvoor.Voorde
bestrijding zijnertweemogelijkheden:
a.Omde10-14dagenspuitenmet40mlRubiganof40mlCuramilper100liter
water,tebeginnenhalf juni.Beginmetspuitenvóórdathetgewasdicht
groeitenmennietmeeronderinkankomenmethetmiddel.Bijaantasting
werktRubiganbeter.
b.Half juni(afhankelijkvandebloeitijd)hetgewasbijdegrondafmaaien.De
plantwordtdangedwongenomopnieuwactieftegaangroeien,waardoorde
schimmelminderkanskrijgt.Aanvullendvanafhalf julielke10-14dagen
spuitenmetéénvandegenoemdemiddelen.
Vooralbijeenoverjariggewasheeftdezemethodedevoorkeur.
Verticillium dahliae (vaatziekte)
Descheutengaanslapenherstellenzich'snachtssomsnog.Vaakbegintde
aantastingmetéénofenkelescheutenaanéénzijdevandeplantenbreidtzich
lateruitnaardeheleplantenplanteneromheen.
Tegendezeaantasting isnietstedoenbuiten.Neemgezondeplantenopenplant
zeopeenschoonperceeluit.Liatris,Phlox,chrysantenAconitumzijnook
gevoeligendusnietgeschiktalsvoorteelt.
Fusarium
Pleksgewijsvallenplantenweg.Hetbladisvlekkerig.Ookhiertegenisvruchtwisselingdebesteoplossing.RegelmatigebespuitingenmetBenlateofTopsin
kanuitbreidingtegengaan.
Begoniamijt
Herfstasterskunnenernstigaangetastwordendoormijt.Hierdoorwordtdegroei
sterkgeremd,zowelbladalsbloemzijnmisvormd.Somsbloeithetgewas
helemaalniet.Weesattentopdezeaantastingenspuitvanafbeginmeiomde
tweewekenenlaterelkeweekmet200mlof150gramendosulfan(onderandere
Thiodan).Despuitpoederishetzachtste.
Voordebestrijdingvanbladluis,schuimbeestjestripsenspintziehoofdstuk
Ziektenbestrijding inhetalgemeen.
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ASTILBE
AstilbeisookbekendonderdefoutievenaamSpiraea.Zebehoort totdefamilie
vandeSaxifragaceae.DeverschillendesoortenzijnafkomstiguitOost-Azië.
Hetzijnplantenmetgrote,pluiravormigebloeiwijzenindekleurenwit,roze,
roodenpaars.Afhankelijkvandesoortvaltdebloeitijd indeperiodeeind
juni-beginseptember.Indegrondhebbenzeeenzeerstevige,compactewortelstok.Astilbewordtgebruiktalssnijbloem,potplantentuinplant.Enkele
soorten,voornamelijkderodecultivars,wordenwelgebruiktalsdroogbloem.
Bijnaalleincultuurzijndecultivarszijnhybriden,kruisingenvanoorspronkelijkesoorten.Hetsortimentisbijzondergroot.Debloeitijdkanalsvolgt
wordeningedeeld:
vroeg :halfjuni-halfjuli
midden:juli
laat :augustus
Enkelevandebelangrijkstegroepenmeteenaantalvanhunvertegenwoordigers
zijnweergegevenintabel1.
Tabel1.DebelangrijkstegroepeneneenaantalvertegenwoordigersvanAstilbe
Kleur

Bloeitijd

Arendsiihybriden
Brautschleier
Diamant
Fanal
GloriaPurpurea
Glut
Granat
WeisseGloria

wit
wit
donkerrood
purperroze
rood
rood
wit

vroeg
vroeg
vroeg
midden
laat
midden
vroeg

60-70
70-80
50
60-70
80
80-90
60-70

Japonicahybriden
Bonn
Bremen
Deutschland
Etna
Europa
Irrlicht
Koblenz
RedSentinel
Rheinland

donkerroze
donkerroze
wit
donkerrood
roze
wit
rood
donkerrood
roze

vroeg
vroeg
vroeg
vroeg
vroeg
vroeg
vroeg-midden
midden
vroeg

45-60
50-60
45-60
40-50
40-50
45-60
45-50
45-60
60-70

Oorspronkelijkesoortei i
paars
chinensisvar.pumila
chinensisvar.
paars
taquetii*Superba'

Hoogteincm

laat

35

laat

100

Grondenbemesting
Eenvochthoudende,enigszinshumusachtigegrondsoortishetmeestgeschiktvoor
deteelt.Schaduwrijkeomstandighedenzijnuitermategunstigvoordegroei.Bij
deJaponicahybrideniseenvochthoudendegrondeennoggroterevereistedan
bijdeArensiihybriden.Inhetvoorjaarwordteenoverbemestingvan5-7kg
12-10-18per100m2gegeven.
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Vermeerderingenuitgangsmateriaal
Scheurenvandewortelstok isdenormalewijzevanvermeerdering.Dewortelstok
iszocompactdatzeinstukkenmoetenwordengesnedenofvaakzelfsgehakt.
Ditmoetopeendusdanigemaniergebeurendaterzichopelkbrokwortelstok
éénofmeerdereneuzenbevinden.Hetplantgoedwordtdoorgaansop1-2neuzen
gesneden.Hetuitgangsmateriaalwordtverhandeldmeteenbepaaldaantalneuzen.
Gangbaar is2-3neuzenen3-5 of4-6neuzen.
Planten
AfhankelijkvanhetdoelwaarvoormenAstilbeteelt,kanheteenéén-ofmeerjarigeteeltzijn.Indienvoornamelijkvooruitgangsmateriaalwordtgeteeld
(plantenhandel),wordtdoorgaanséén-ofsomstweejariggeteeld.Teeltmen
voornamelijkvoordebloem,dankunnendeplantenweltotvier-vijf jaarvast
blijvenstaan.Bijeenmeerjarigeteeltzullendebloemstelenwatlangerworden
endebloemproduktie ietshoger.Degroeivandeplanten(uitbreiding)zal
mindersnelgaan.Ondergunstigegroeiomstandighedenenafhankelijkvande
soort,zekerheteerstejaar,kaneenplantmet2-3neuzengroeiennaareen
plantmet5-8neuzen.Deplantdichtheid isafhankelijkvandegekozenteeltwijzeendegroottevanhetplantmateriaal.Bijeenéénjarigeteeltplantmen
16-20stukspernetto-m2,bijeenoverjarige teelt12-15planten.
Deplanttijd isgedurendedemaandapril,iniedergevalvoordatdeneuzenuit
gaanlopenenerbladsteeltjesverschijnen.Diteerstebladisbelangrijkvoor
eengoedweggroeienvandeplant.Jonguitgelopenbladisgevoeligvoorwindennachtvorstschade.Erwordtmetdehandgeplantinvooraflosgemaaktegrond.
Debovenkantvandeplantisjuistofnauwelijksbedektmetgrond.Onderdroge
omstandighedenisberegenennahetuitplanteneengoedezaak.
Onkruidbestrijding
EenonkruidbestrijdingmetSimazinismogelijk,dedosering isafhankelijkvan
degrondsoortenkanvanafeenweeknaplantenwordentoegepast.Bijovervloedigeregenkanhetmiddelinspoelenenschadeveroorzaken.Vanafhalfjuli
groeithetgewasgeheeldichtenishetonkruidgeengrootprobleemmeer.
Bloei
Afhankelijkvandecultivarzalhetgewasindeperiodeeindjuli-beginseptembergaanbloeien.SoortenuitdeJaponicagroepbloeieneerderdanArendshiihybriden.Bijhetbloemensnijdenmoetmenervoorzorgendateronderinhet
gewaszominmogelijknieuwblad,watnadebloeinoguitgaatlopen,wordt
beschadigd.Debloemenmoetenvoldoenderijpwordengesneden.Totboveninde
pluimvormigetrosmoetendeknopjesiniedergevalietsgesprongenzijn.Wordt
Astilbeteonrijpgesneden,dangaatbinneneendaghetkopjehangenenisde
houdbaarheidmaarenkeledagen.Nahetsnijdendirectopwatermeteen
houdbaarheidsmiddel zetten.Indienonderdejuisteomstandighedengeteeld,
ontstaanweinigofgeenziekteproblemen.Hetgewasgaatpasinjuli-augustus
"vollopen"engroeitvolopIndemaandenaugustus,septemberenoktober.
Rooien
Erkangerooidwordenvanafeindoktober-beginnovembertotaanhalfmaart.
Vanafdeeerstenachtvorst inhetnajaarzalhetbovengrondsegewaslangzaam
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gaanafsterven.Deplantenzijnvolkomenwinterhard.DeAstilbemaakteengrote
hoeveelheid fijnewortelsenvooralopwathumeuzegrondenwordtbijhetrooien
veelgrondmetdeplantmeegenomen.Overjarigegewassenrooienmoeilijkerdan
plantenvaneeneenjarigeteelt.Machinaalrooien(beddenrooier)ismogelijkooklichtenvanhetgewasendaarnametdehandoptrekkeniseenmogelijkheid.
Iniedergevalishetnoodzakelijkomnahetrooiendeplantenuittekloppen
omovertolligegrondzoveelmogelijkkwijt teraken.Indienernogbladopde
plantstaatgaatditgemakkelijker.Deplantenmogennahetrooienniet
indrogen.Totaanhetverwerkenvandeplantenkunnenzeeventueelop"wiersen"
ophetlandwordenbewaard.Gedurendedewintermoetenzewatwordenafgedekt
metbijvoorbeeld grond,stroofplasticfolie,omuitdrogentevoorkomen.De
plantenkunnenookinkistenopeenkoeleplaatsofineenkoelcelworden
bewaard.Tijdensdebewaarperiodekunnendeplanteninstukkenmethetgewenste
aantalneuzenwordengedeeld.Omhetplantmateriaalgeheelinrusttehouden
kunnenzebij-2°C ingevrorenwordenbewaard.Laterplantendanaprilmet
minderkansopnachtvorstschade isdanmogelijk.
Vervroegenvoorbloementeelt
Erisindepraktijkwatervaringomeerderbloeiteverkrijgen.Metditdoel
kandeAstilbebuitenondereenplastictunnelwordengeteeld;eenbloeivervroegingvanongeveer tweewekenisdanmogelijk.Astilbekanookindekas
wordengeteeldvoorbloeiinmei-juni.Injanuari-februariwordenplanten(vijf
neuzen,bijvoorkeurheleofeenmaalgedeeldelandplanten)geplant;12-20stuks
pernetto-m2.Eengoedekastemperatuuris8-10°C.Deplantenmoetenvoortdurend
overvoldoendevochtkunnenbeschikken.Groteschommelingeninde
luchtvochtigheidmoetenwordenvoorkomen.Vanafbeginmaartmagdetemperatuur
oplopennaar12-15°C.Deplantisgevoeligvoorbladverbranding.Vanafhalf
aprilzallichtschermenvandekasnoodzakelijkzijn.Indiendeplantenzo
koelmogelijkenondergoedegroeiomstandighedendezomerdoorkunnenworden
geteeldonderglas,kaneenmeerjarigeteelttotdemogelijkhedenbehoren.
Deplantenkunnenookdirectnabloeiindekasvoorzichtigwordenopgerooiden
buitenwordenopgekuild.Beregenenisvaaknoodzakelijk,opdezemanierblijven
deplantengoedaandegroei.
Potcultuur
AstilbealspotplantisonderanderepopulairinAmerikaenDuitsland.Voordit
doelwordenvooraldevroegeenwatkorteresoortengebruikt:voornamelijkde
Japonicahybriden.Injanuari-februariwordendrietotvijfneuzengeplantin
bijvoorbeeld 12cm-potten.Dekasomstandighedenzijngelijkaandievoorde
bloementeelt.Vanafeindaprilheeftmenplantendieafgeleverdkunnenworden.
Ziekt en
BijdeteeltvanAstilbekomenweinigofgeenziektenvoor.Bijeenoverjarige
teeltkunnenweleensaaltjesvoorkomen.Deschadelijkegevolgenervanworden
verminderddoortoedieningvan900gramTemikper100m2.Bijhetdelenvande
plantendeafgestorvenenrottebrokkenwortelstoknietvoorvermeerdering
gebruiken.
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ASTRANTIA (ZEEUWSKNOPJE)
Astrantiaiseengewasdatvoorkomt indebergachtigegebiedenvanMiddenEuropa.Desierwaardealssnijbloemwordtbepaalddoordeknoopvormige
samengesteldebloemen.Deonwindselbladerenzijnlichtrozetotroodenzijn
meestalgroengeaderd.Alssnijbloemisdeteeltbeperkt totvollegronds-teelten.
Sortiment
Debelangrijkstesoortvoordesnijbloementeelt isA.major.Debloemstelen
worden50-60cmlangendebloemenzijnlichttotdonkerroze.Bijdeplanten
dieafkomstigzijnvanzaadkomenalletintenvoor.Minderbekend isA.
carniolica.Desteellengte ismeestalkorter(40-50cm)endebloemkleuris
donkerder.Dekleurenvariërenvandonkerrozetotroze-rood.
Vermeerdering
Voorhetverkrijgenvanplantmateriaalkanuitgegaanwordenvanzaad.Planten
dieinbloeikomenvormengemakkelijkzaad.
Alsdebloemenvrijweluitgebloeid zijnkanhetzaadgeoogstworden.Erwordt
gezaaid injuli,augustusofinhetvoorjaar.Eennadeelvanvermeerderendoor
zaadisdeheterogeniteit vandeplanten.Debloemkleur,bloeitijd ende
kwaliteitvandegeoogstebloemenzijnbijvrijwelelkeplantanders.
Vermeerderendoorscheurenisgoedmogelijk.Daardoorontstaatdemogelijkheid
eenuniformepartijoptebouwen.Scheurenvindtplaatsinjuli,enkeleweken
nadebloei.Vaneengewasdatenkelejarenvaststaatkunnenperplant8-10
nieuweplantengemaaktworden.Erwordtuitgeplantopbeddenvan1mbreedmet
drierijenperbed.Opderijkomendeplantenop25of30cm,afhankelijkvan
deteeltduur.
Teelt
Astrantiagroeitgoedopallegrondsoorten.Eenvoorwaardeisdatdegrond
goedontwaterd iszodatindewintergeenwateroverlastontstaat.Inperioden
vandroogte-vooralinhetvoorjaar-kanhetgewenstzijnextrategieten,
metnameopdelichteregrondsoorten.Omdehergroeiindezomertestimuleren
kanhetgewenstzijndaternadebloei,alshetgewasteruggeknipt isextra
waterenkunstmestwordtgegeven.
Debloeivaltinjuni-juli.Inheteerstehalfjaarkanperm bedop40-70
stelengerekendworden.Astrantiakanmitshetgewasgezondblijftenergeen
onkruidproblemenontstaan,meerdere jarenvastblijvenstaan.Debloemproduktiesvanoverjarigegewassenkan80-120bloemenperm bedbedragen.De
stevigheidvandebloemstelenisinhetalgemeengoed.Opgrondenmeteen
weligegroeikanhetnodigzijneensteunnetaantebrengen,vooralbij
meerjarigegewassendieergdichtstaan.
Oogst
DebloeivanAstrantiavaltineentamelijkkorteperiode.Daarbijmoetmen
zichrealiserendatdehoudbaarheid sterkafhankelijk isvanhetjuistesnijstadium.Terauwgeoogstebloemengaangauwslap,terwijlterijpebloemen
gemakkelijkuitvallen.Bijhetopdejuisterijpteoogsten,alsdehoofdbloem
volgroeidenhelemaalopenis,kangemakkelijkeenoogstpiekontstaan.Houd
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daarmeedanookrekeningbijdeteeltplanning.
Ziektenenplagen
VoorzoverbekendkomeninAstrantiageengroteproblemenvoortenaanzienvan
ziektebestrijding.Uitvalvanplantenkanoptredenopslechtontwaterdegrond.
Zorgdaaromopdiepercelenvooreengoededrainage.Inhetvoorjaar,juist
voordebloeikunnenluizenvoorkomenindebloemen.
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CALENDULAOFFICINALIS (GOUDSBLOEM)
Degoudsbloembehoort totdefamilievandeCompositaeenisafkomstiguit
Zuid-Europa.Hetiseenéénjariggewasdatgemakkelijkdoorzaadtevermenigvuldigenis.Degoudsbloemwordtalssnijbloemhoofdzakelijkindebuitenteelt
gebruikt.Erisookenigeervaringmeteenherfstteelteneenvoorjaarsteelt
onderglas.
Sortiment
Indepraktijkgebruiktesnijrassenzijn:
'Balls'sextradubbel*
hoogteca.50cm;kleuroranje
'Radio'
hoogteca.40-50cm;kleuroranje,geroldebloemblaadjes
'Alexander'
dieporanje,bijnageheeldubbelebloemen
'Friso'
heldergeel
'Constantijn'
dieporanjemeteendonkerhart
Zaaien
Hetzaaienkanzowelbreedwerpigalsopregelsgebeuren,maarinverrewegde
meestegevallenwordteropregelsgezaaid,zodateengoedeonkruidbestrijding
uitgevoerdkanworden.Deregelafstand is20-25cm.Afhankelijkvandeteeltmethodewordtopderijaldannietgedund.Alspuurvoordeharttakgeteeld
wordt,kanhetgewasdichterstaandanwanneermenookzijscheutengaat
oogsten.Erisongeveer50gramzaadnodigvoor100m .Somswordterop
kistjesgezaaid.Naongeveerdriewekenwordendeplantjesuitgeplant.
Teeltmethoden
Buitenteelt
Vanafhalfaprilkunnendeplantenbuitenuitgeplantofgezaaidworden.Voor
hetverdereverloopvandeteeltkunnenertweeteeltmethodentoegepast
worden,namelijk:
- Nahetzaaiendeopgekomenplantjesnietdunnen.Bijdezemaniervantelen
komthetgewasinderegeldichttestaan.Ditheefttotgevolgdater
vrijwelgeenzijscheutengevormdworden.Hetgewasgroeitminofmeertegen
elkaaropengeefteenvrijgelijkebloei.Daardoorishetmogelijkomhet
gewasinvrijkortetijdwegteoogsten.Omdatalleendeharttakgesneden
wordtisdeteeltduurvrijkort.Beginjuliisdeteeltafgelopen.
- Deanderemanierisomnaopkomsthetgewastedunnenop10cmopderijof
opdezemanieruitteplanten.Hierdoorzalhetgewasuitstoelenenzijscheutengeven.Nadeoogstvandeharttakzullendezijscheutendoorgroeien
engeoogstkunnenworden.Deoogstduurwordthierdoorgespreid.Dehartbloem
zalaandekortekantblijven.
Kasteelt
Erisbeperkteervaringalsnajaarsteeltenvoorjaarsteeltindekas.Inhet
najaarwordtCallendulaeind juni-beginjuliuitgeplantofgezaaid.Hetgewas
zalinaugustus-september inbloeikomen.Metlaterezaaidataisteweinig
ervaringopgedaan.Inhetvoorjaarkanvanafbeginfebruarigezaaidwordenof
vanafbeginmaartgeplantonderglas.Directnahetzaaieniseentemperatuur
vanminimaal15°Cgewenst.Daarnamagdetemperatuureventueelietsdalen.Bij
deteeltenonderglaswordtaltijd steunmateriaalgebruikt.
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Bemesting
Omdathetgewasinhetalgemeenergkortblijft,zekerdeharttakvandeteelt
diealstweedebeschrevenwordt,ishetaantebevelenomeenextrastikstofgifttegevenalsdestevigheidvanhetgewashettoelaat.
Ziektenenplagen
Goudsbloemenkunnennogaleenslasthebbenvanzwarteluis,slakkenenvalse
meeldauw.Indekasteeltkunnenerweleensbloemetjessmetten,zekeralsmen
bijlagetemperaturenteelt.
Tegenvalsemeeldauwwordtpreventiefgespoten.
Voordeherkenningendebestrijdingvanbovengenoemdeziektenverwijzenwe
naarhethoofdstukZiektenenplageninhetalgemeen.
*

!

*
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Dè bloemen direct na het bossen op water

zetten
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CALLISTEPHUSCHINENSIS
Algemeen
Dezeeenjarigeplantwerdvroegertothetgeslachtastergerekend.Daardooris
zeveelmeerbekend onderdenaamzomer-ofzaaiaster.Callistephusbehoorttot
defamilievandeCompositaeenkomtvanoorspronguitChina.
Sortiment
DezaadhandelbrengtFusariumresistente soortenopdemarkt,maarookdeze
soortenzijnniethelemaalongevoelig.Hetblijftdaaromnoodzakelijkom
vruchtwisseling toetepassen.Eriseenuitgebreidkleurensortiment.Overhet
algemeenwordtCallistephusgemengdgeteeldeningemengdebossenopdeveiling
aangevoerd.Eenenkelekeerwordenderozeendonkerblauwekleurenwelopkleur
aangevoerd.Hetsortimentwordtingroepenverdeelddieovereenkomstigerassen
bevatten.
Hetmeestgeteeldworden:
Bornthaler-aster
Hoogte:ca.60cm.Intensdubbelebloemen.Rechtopgaandebreedvertakte
groeiwijze.Goedtegenslechtweerbestand.Vaakiseenextrastikstofgift
nodig,daarandersdestelenaandekortekantblijven.
Bouquet-aster
Hoogte:60-70cm.Eenastermetmiddelgrotegoedgevuldebloemen,stevige
stengelseneenpiramidalegroeiwijze,waardooreenkorteoogstduurmogelijk
is.
Duchesse-aster
Hoogte:70-75cm.Degevuldebloemenhebbeneendoorsnedevan10-12cmen
lijkenopgrotedubbelechrysanten.Bloeitijd:eindaugustus.
Johannistag-aster
Hoogte:ca.60cm.
Dubbelebloemen.Bloeitvroeg,vollebloeireedseindjuli.
Madeleine-aster ofsuperchinensis
Hoogte:60-65cm.Eenenkeleastermetgrotebloemen,goedgevulddooreen
dubbelekransvanbloemblaadjes,enstevigestengels.
Miss-aster
Hoogte:ca.60cm.Eensnijastermetdubbelechrysantachtigebloemenop
rechtopgaandestengels.Debloemdiameter isca.10cm.Doordegelijkmatige
bloeikanhetgewasbijnaineensweggeoogstworden.
Pompon-aster
Hoogte:ca.60cm.Eensnijastermetmiddelgrotedubbelebloemeneneen
rechtopgaande,vandegrondafvertakkende,bloeiwijze.Bloeitmiddelvroeg.
SuperPrinsesofReuzenPrinses-aster
Hoogte:ca.70cm.Astermetsterkestelenengoedgevuldebloemen.Geschikt
vooreenlateteelt,debloeivaltvanaugustust/moktober.
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Vermeerdering
Callistephuswordtdoorzaaienvermeerderd.Dezevermeerderinggebeurtop
verschillendemanieren:
Terplaatsezaaien
Voorbloeiinaugustusenlaterkanervanhalfapriltothalfmeiterplaatse
opregelsgezaaidworden.Deregelafstand is25cmennaopkomstwordende
plantjesinderegelop10cmgedund.Vooreenoppervlaktevan140m2is100
gramzaadnodig.Doorhetzaaiseldirectaftedekkenmetfoliekanerreeds
eindmaartgezaaidwordenvoorbloeihalfjuli.
Zaaieninkistjes
Erwordthalffebruari-eindmaartopkistjesgezaaid omvanafhalf junibuiten
bloeiterealiseren.Wanneer 1gramzaadgebruiktwordt,levertditongeveer
200bruikbareplantenop.
Tientotveertiendagennaopkomstkunnendeplantjeswordenverspeendof
opgepot.Ditgebeurtin4à5cm-potjesofin4à5cm-perskluitjes.Totaan
hetverspenenwordteenkastemperatuurvan15°Caangehouden.Daarnamagde
temperatuurzakkenenmoetendeplantenafgehardworden.Het isookmogelijkom
opdekistjesruimertezaaienendirectbuitenuitteplanten.Debloeivalt
danvanafeind juni.Dituitplantenbuitenkanvanafhalfmei.
Kasteelt
VooreenteeltonderglasismetnamedeDuchesse-astergeschikt.Voor
vervroegingkaneindjanuari-beginfebruariopkistjeswordengezaaid.Navier
wekenwordterdanverspeend.Eindmaart-beginaprilkanergeplantwordenvoor
bloeieindmei-begin juni.Plantdichtheid:48plantenperm2bed.Gedurendede
teeltisdekastemperatuur10°Cenwordterbij15°Cgelucht.Vanafhet
zaaistadiummoetdedaglengteminimaal15uurbedragen.Hiervoorishetgebruik
vanchrysantenbelichtingmogelijk (15Watt/m2).Erwordtgedurendedenacht
continubelichttoteindapril.Verlating ismogelijkdooreind juni-beginjuli
tezaaien,natweewekenverspenenenbeginaugustusuitteplanten,64planten
perm2-bed.Debloeibegintdaneindseptember-beginoktober.
Plantdichtheid
Vanafhalfmeikunnenafgehardeplantenindevollegronduitgeplantworden.De
regelafstand is25cm,maardeafstand inderegelisafhankelijkvande
gewensteteeltduur.Ditkanzijn:
1•teeltduurvanachtweken
2.teeltduurvanvijftienweken
Korteteelt
Bijeenteeltduurvanachtwekenwordteerstdehartbloemgeoogst,waarnalater
dezijscheutenafgebrokenworden.Delengtevandeharttakkenisgering,maar
dezijscheutenwordenvoldoendelang.Bijdezeteeltmethodeisdeplantafstand
inderegel10cm.Per100m2kunnener550bossengeoogstworden.
Langeteelt
Vooreenteeltduurvan15wekenwordendeplanteninderegelop25cmafstand
geplant.Bijdezeteeltmethodewordenzoweldeharttakalsdezijscheuten
gesneden.Dezelopenweeruitengevennieuwescheuten.Daardoorontstaateen
steedsbossigerplant.Per100m2kunnenerdan1000-1200bossengeoogst
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worden.
Bemesting
Menmoetuitgaanvanvrijvoedzamegrond.Eenbemestingvan0,5-1,5kg12-10-18
per100m2zalindemeestegevallennoodzakelijkzijn.Voordebloeikanhet
wenselijkzijnnogwatbijtemestenmetsuperfosfaat.Ditisbelangrijkvoor
debloemenbloemkleur.
Ziektenenplagen
Fusarium
BijCallistephuskomtvaakuitvaldoorFusariumvoor.Deplantenverwelken
pleksgewijsenstervenaf.Destengelvertoontdanbijdoorsnedebruine
verkleuringen.Doordezaadhandelwordeneenaantalresistentesoorteninde
handelgebracht.Dezesoortenzijnechterniethelemaalongevoelig.Hoewelze
goed tegebruikenzijn,ishetookbijdezesoortennoodzakelijkomvruchtwisselingtoetepassen.Dathoudtindatmennietvakerdanéénmaalindedrie
jaaropeenzelfdeperceelCallistephusmagtelen.
Bijeenaantastinggedurendedeteelt,naasthetverwijderenvanaangetaste
planten,eenregelmatigebespuitingmeteenbenzimidazoolfungicideuitvoerenom
verdereuitbreiding tevoorkomen.Bijvoorbeeld200gramBenlateof400gram
TopsinMper100literwater,waarbijvooraldepootvandeplantgoednat
wordtgemaakt.
Bladluizenencicaden
VoordebestrijdingvanbladluizenencicadenziehoofdstukZiektenbestrijding
inhetalgemeen.

: *

Achillea geveed voor de veiling,
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op stapelwagen

CAMPANULA
DeCampanulabehoorttotdeCampanulaceaeenomvateengrootaantalplanten
di
-iezeeruiteenlopend zijnwatbetreftgroei-enbloeiwijze.Naastvele
laagblijvendesoortendieinrotstuinenenbordersgebruiktwordeniserook
eenaantalgeschiktalssnijbloem.Debloemkleurismeestalwitofblauwen
eenenkelemaalroze.Doordevroegebloeiisheteengewasdatzicheen
belangrijkeplaatsheeftverworveninhetzomerbloemensortiment.
Sortiment
Voorsnijbloementeeltwordendevolgendesoortenenrassengebruikt:
Campanulaglomerata (kluwenklokje)
EenvasteCampanulasoortdieinjunibuitenbloeitmetca.80cmlangestevige
bloemstelen.Deklokvormigebloemenzittenalleboveninenvormenhiereen
tros.
C.glomeratawordtmeestalvegetatiefvermeerderd.Erzijnvroegeenlate
selectiesindehandel,inwitendonkerblauw.Deblauwe 'Superba'wordthet
meestgeteeldenishetsterkste.Dewittezijnduidelijkmindervankwaliteit
dandeblauwe.Metnamesteelkwaliteit engelijkmatigheidlatentewensen
over.Selectieisnodig.
Campanulamedium(marietteklokje)
Campanulamediumwordtuitsluitend uitzaadgeteeld.Ditistekoop,zowel
gemengdalsopkleurinwit,rozeenblauw.Voorsnijbloementeeltheefttelen
opkleurdevoorkeur,hoeweldeuniformiteitookdantewensenoverlaat.
C.mediumvormteersteenrozet.Pasnaeenkoudeperiodezaldestengel
strekkenenbloeioptreden.Hiernasterftdeplantaf.Debloemenzijngroot
(3-4cmindoorsnede)enstaanhalfovereind.
Debloeitijdbuitenisindeeerstehelftvanjuli.
Campanulapersicifolia (perzikklokje)
DezeCampanulavormtgrotebredebladerenineenlaagblijvend gewas.Later
strekkendebloemstelen.Hetiseenvasteplant,diemeerdere jarenvastkan
blijvenstaanenvaakuitzaadwordtvermeerderd.Deklokjeszijnwitofblauw
vankleurenhangenenigszinsnaarbeneden.
Debloeibuitenvaltinjuli.
Bekendecultivarszijn:'TelhamBeauty*,blauw,'Coerulea',blauw,en'Alba',
wit.
Campanulapyramidalis
EvenalsC.persicifolia isC.pyramidaliseenvasteplantdieinjuni-juli
buitenbloeitinwitofblauw.Erzijnzowelvroegealslateselecties.
Vermeerderinggeschiedtuitzaad.Hetgewaskantweejaarvaststaan,maarde
kwaliteitisinhettweedejaarmatig.Deklokjesstaanwatmeerovereinddan
dievanC.persicifolia.
Naastdezesoortenwordtopkleinereschaalgeteeld:
C.lactiflora 'LoddonAnne',roze
C.trachelium(ruigklokje)
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Vermeerdering
BehalveC.glomeratawordendeCampanula'svoordesnijbloementeeltuitzaad
vermeerderd.HoewelC.persicifoliaenC.pyramidalisvasteplantenzijngeeft
scheurenenstekkeneenslechtresultaat.Deopkweekuitzaadduurtvrijlang.
Hetgewasbloeitpasinhetvolgendejaar,naeenkoudeperiode.
CampanulapyramidalisenC.persicifoliawordenmeestalindeperiode
maart-meiopkistjesgezaaidbij20°C.Voorteeltopweliggroeiendegronden
wordtmeestalwatlatergezaaid danvoorteeltopzwaregrond.Juni-zaaisels
geveninjarenmetongunstigeweersomstandighedenvaaktekleineplanten.Zes
totachtwekennahetzaaienwordtverspeend,ca.100perbak.Naaanslaan
wordtbuitenafgehardeninjuli/augustusuitgeplant.
Campanulamediumwordtookwelterplaatsegezaaid,vierregelsperbedenna
opkomstuitgedund.Detijdtussenzaaienenopkomstisdrietotzesweken.Er
kanhetbesteinmeigezaaidworden,maarzekervóörhalf juni.Optijd
gezaaideplantenzijnvoldoendegrootindewinterenreagerenhetbesteop
kou.Hetbloeipercentage isbijgroteplantenhoger.
Campanulaglomeratawordtvegetatiefvermeerderd.Meestalwordtdirectnade
bloeiinjunigescheurd.Descheutjes wordenuitgestrooid invoren,vier
regelsperbed.Goedaandrukkenisbelangrijk.Ookwordtuitgeplantop10x25
cm.Wanneerlatergeplantwordtzaldebloemproduktie inhetvolgendejaar
tegenvallen.
Uitplantenisookinhetnajaarmogelijk.
Ookwordensomsnadebloei 'plakjes'van5x5cmafgestokenenopafstand
(10x25cm)uitgeplant.Hetgewasmoetnadebloeiwelietsuitgelopenzijn.
Grond
Campanulagroeitgoedopdemeestegrondsoorten.Belangrijkis,vooralvoorC.
pyramidalisdatdegrondgoedontwaterd isindewinter.Degrondmoetvoedzaamzijn.Hetlatennemenvaneenmonsterisnodigomeenjuistebemestingte
kunnenuitvoeren.
Campanulaglomerata
Buitenteelt
C.glomeratabloeitbuiteninjuni.Meestalwordtnadebloeiuitgeplantop
10x25cm.Hetbestekaningaasgeteeldworden.Debloemenkunnengeoogst
wordenalseréénbloempjeopenis.Zewordeninbossenvantienstuksop
wateraangevoerd.
Campanulaglomeratakanooktweejarigwordengeteeld.Deproduktieinhet
tweedejaarishoog,destelenzijnechterdunnerdanvaneeneenjariggewas.
Kasteelt
OmdatCampanulaglomeratakounodigheeftisteeltindevastekasnietmogelijk.Overplantengaatslecht.Welkandebloeimetderolkasvervroegdworden
totdetweedehelftvanmei.Voordevroegstebloeiwordtbeginfebruariovergerold.Deeerstewekenwordtnogniettezwaargestookt.Nahalfmaartmagde
temperatuuromhoogtot14à15°Coverdagenca.12°C 'snachts.
Wanneerdekastevroegovergeroldwordtzaldeproduktielagerzijndan
buiten.Aandekoudebehoefteisdannognietvolledigvoldaan.Alsnaeind
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maartovergeroldwordtzaldeproduktiegelijkzijnaanbuiten.Bloeiéénweek
eerderdanbuiten.Ookindekasisgaasnodig.
Campanulamedium
Buitenteelt
Voordebloeibuitenwordtv66rhalfjunigezaaidopregels,vierperbed.Zo
nodigwordtop5à10cminderegeluitgedundnaopkomst.Ookwordtopzaaibeduitgezaaideninseptemberuitgeplant.Hetgewasisdanwatgelijkmatiger.
Voordatinhetvolgend jaardestengelsgaanstrekkenmoeteenlaagAlstroemeriagaas(20x20cm)aangebrachtwordenomuitzakkenvanhetgewasenkromtrekkenvandestengeltevoorkomen.
Erwordtgesnedenalseréénàtweebloemenperstengelgeheelgeopendzijn.
Kasteelt
C.mediumkanindekasflinkvervroegdworden.Voorbloeiinmeienjunikan
derolkasinjanuariovergeroldworden.Alsdetemperatuur infebruariop12°C
eninmaartop14à15°Cgehoudenkanworden,bloeithetgewasinmei,één
bloemperplant.Indevastekaskanhetzelfdebereiktwordendoorplantenvan
buitenoptenemenenuitteplantenop10à15x25cm(vierregels/bed,
plantendichttegenelkaar).
Vervroegingvandebloeinaaraprilismogelijkdoordeplantennaverplanten
ofoverrollentebelichten.Metbelichtenwordtgestartalsdeplantgoedaan
degroeiis,ca.zeswekennaplanten.Dankanookdetemperatuurnaar14à
15°C.Erwordtmetchrysantebelichting (15Watt/m2)aanvullend belicht tot16
uurdaglengte.Voornogvroegerebloeimoetalinaprilofmeigezaaidworden
enkanmenvanafhalfnovemberbinnenhalen.Belangrijk bijoverplantenisdat
deplantengesorteerdworden.Groteplantenhebbeneenbeterbloeipercentage
dankleine,gebruikdusalleengroteplantenvoordeextravroegeteelt.
Alleenvoldoendeoudeengroteplantengevenvoldoendeproduktie.
Ookhierbijwordtbelichtzodradeplantenaandegroeizijn.Erwordtéén
laaggaasgebruikt.Detemperatuurmoettotinjanuarica.14°Cbedragen,
afhankelijkvanhetlicht,daarnakandezestijgen.
Knopaanlegenbloei
Campanulamediumkomtinbloeinaofeenkoudeperiodegevolgddooreen
periodelangedagofeenkortedag-periodegevolgddooreenlangedag-periode.
Plantleeftijd speelteengroterol,oudeplantenreagerenbeteropkouof
kortedag-behandeling danjongeplanten.Voorhetbeginvandekoudemoetde
plantca.vijfmaandenoudzijn.Dekoudebehoefteisca.twaalfwekenbij5°C.
Inplaatsvandekoudebehandelingkanookkortedaggegevenworden,minimaal
vieràzeswekenbijkastemperatuur.Inproevenwerdbijdaglengtesvan8
(kortedag)en16uur(langedag)gewerkt.
Metbloeisturingmetbehulpvandezegegevensisnogslechtsweinigervaring.
Deluchtvochtigheidmagookniettehoogoplopen.Stook,liefstmetonderverwarming,hetgewas 'smorgensgoeddroogenzetzonodigeenkiertjelucht.
Campanula persicifolia
_Buitenteelt
Voordebuitenteeltwordtinmeigezaaideninhetnajaaruitgeplantop25x30
cm.Denatuurlijkebloeivalteind juni.Meestalwordtéénlaaggaasgebruikt.
C.persicifoliawordtzoweléén-alstweejariggeteeld.Debloemenworden
geoogstalsdeknoppenkleuren.
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Kasteelt
DezeCampanulaleentzichgoedvoorvervroegenindekas.Derolkaskanvanaf
halfjanuariovergeroldworden.NetalsbijC.glomeratakostvroegoverrollen
enigeproduktie.Dekoudebehoefteisca.tienàtwaalfweken5°C.
Dekoudekasteeltbloeitca.tweeàdriewekeneerderdanbuiten,verwarmde
gewassenca.vierwekeneerderdanbuiten(halfmei).
Behalvemetderolkaskandebloeiookvervroegdwordenindevastekas.
Hiervoorwordenvanafhalfjanuariplantenopgenomenenop15x25cm
uitgeplant.Ookhiergeldtweerdatrustigaanopgestooktmoetworden.Letook
goedopderelatievevochtigheid.Dezemaginverbandmet schimmelaantasting
niettehoogoplopen.Luchtoptijdenstookhetgewas 'smorgensdroog.
Wanneertezwaargestooktwordtzalookdestevigheidvandestengelsminder
goedzijn.
Campanula pyramidalis
Buitenteelt
C.pyramidaliswordtmeestalopzaaibakkengezaaidenopverspeenbakkengeleverd.Erwordtinjuli/augustusuitgeplantop30x35cm(drieregelsperbed).
VoorC.pyramidalis isgaasnietnodig.Hetgewasbloeitbeginjuli(vroege
selectie)ofeind juli(late)enkangeoogstwordenalsdeknoppenkleuren.
Hoewelheteenvasteplantiswordtvaakslechtseenjariggeteeld.Ineen
overjariggewasvaltdekwaliteit tegenenvaaktreedttijdensdewinter
uitvalop.Meestalwordtêénlaaggaasgebruikt.
Kasteelt
Omdatdezesoortzichslechtlaatverplantenenkoudebehoeft,isteeltinde
vastekasmoeilijk.
Welkanvervroegingvandebloeibereiktwordenmetderolkas.Dezekanvanaf
ca.eindjanuari/beginfebruariwordenovergerold.Uiteraardmoetdevroege
selectiehiervoorgebruiktworden.
Oogsten
Campanulapersicifolia enpyramidaliswordengeoogstalsdeeerstebloemenaan
destengelsgoedopkleur,maarnognietgeopendzijn.Wordtgewachttotde
eerstebloemenopenzijn,danzalbijaanvoeraandeveilingaleenflink
aantalbloemenopenzijn.Deontwikkelinggaatnamelijkvooralbijwarmweer
zeersnel.CampanulamediumenCampanulaglomeratawordendoorgaanswatrijper
geoogst.Zewordenmeestalinbossenvan10geveildenopmaatgesorteerd,
vooralalserveeldunneenkorterebloemstengelsvoorkomen.C.persici-folia
enC.pyramidalismoetenvoorbehandeldwordenmetzilverthiosulfaat.Ditisop
alleveilingenverplicht.
Ziektenenplagen
Behalvedegebruikelijkeziektenenplagen,zoalsluis,rupsen,Botrytisenz.
komenbijCampanulaookroestenSclerotiniavoor.
Roest
Aandeonderzijdevanhetbladvormenzichoranjekleurigesporenhoopjes.
VooralinCampanulapersicifoliakanditzeerernstigzijnenkaneenteelt
verlorengaan.Menkanvoorbehoedend gaanspuitenmet200gDaconil2787.In
verbandmetresiduvorming bijdeoogstkanhetgewenstzijnomtestuivenmet
zinebofmaneb.Debespuitingmoetlaterregelmatig (b.v.omdetweeweken)
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wordenherhaald.Stuivenmoetomde7-10dagenwordenherhaald.Indekas
proberenhetgewasdroogtehoudenenzonodigsnelopdrogenbevorderen.Nade
oogstdoorroestaangetastegewassenzorgvuldigverwijderenenliefst
verbranden.AangetasteplekkenspuitenmetBaycorofFunginex,indienhet
gewashetverdraagt.
Sclerotiënrot
Somskanindeherfstbijdichtestandvandeplantensclerotiënrotoptreden.
Ookindekasinhetvoorjaarkomtdatwelvoor.Erontwikkeltzicheendik
witschimmelpluis,waarineerstwitte,laterzwartwordendegroteSclerotien
(schimmelkluwens)duidelijkzichtbaarzijn.Bestrijding ishetbesteuitte
voerendoorhetgewasluchtigendroogtehouden.Aangetasteplantenmet
omringendegrondverwijderen.Verderkanmenspuitenmet50gRonilan.
Besmettepercelenmoetenvoordevolgendeteeltontsmetworden.
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CARTHAMUSTINCTORIUS
HetgeslachtCarthamusbehoort totdefamilievandeComposietenenisvan
oorsprongafkomstiguitAzië.CarthamusofsaffloerplantisinEgyptein
cultuuromzijdeteverven.Dezadenlevereneeneetbareolie.
Sortiment
HetgewasCarthamusproduceertbloemenopstevigestengelsdieeenweinig
vertaktzijn.Debloemkronenzijnoranjeofgeel,afhankelijkvandecultivar.
Bijhetuitbloeienwordendebloemendonkerdervankleur.
Voordebuitenteeltkunnenzoweldegelealsdeoranjecultivarsworden
gebruikt.Voordekasteeltzijnalleengelecultivarsgeschikt.Deoranje
cultivarswordenonderglasnamelijk telang,degroeiperiode isongeveeréên
weeklangerendetrosopbouwismindergelijkmatig.
Vermeerdering
Carthamusiseenéénjariggewasenvoordesnijbloementeeltwordtuitgegaan
vanzaad.Hetzaad isgrof,vergelijkbaarmetzonnebloempitten.Devogels
lustenhetgraag.Bijbuitenuitzaaienmoethieropgeletworden.Erwordt
zowelonderglasalsbuitenpraktischaltijd terplaatsegezaaid.Ineenenkel
gevalwordtervoorgezaaid opkistenendaarnaonderglasuitgeplant.Bijdeze
methodetreedtvaakuitvalopomdatCarthamusplanteneenpenwortelvormendie
vooreenvlottegroeinietbeschadigdmagworden.Voorhetkiemenvandezaden
iseentemperatuurvan10-12°Coptimaal.
Vooreenplantdichtheid van60-70plantenpernetto-m zaler3gramzaadper
netto-m gezaaidmoetenworden.Wanneerdirectopregelswordtgezaaidisde
regelafstand 25-30cmendeplantafstand inderegel6-10 cm.Indekaswordt
gaasterondersteuning gebruikt.Dezadenwordendanindemazengelegd.
Buitenteelt
Buitenzaaienismogelijkvanafhalfapriltoteind juni.Debloeikan
daardoorgespreidwordenvaneind julitotbeginseptember.Doorhalfmaart
onderplastictezaaienishetmogelijkombeginjulibuitenbloeitekrijgen.
Ombeschadigingaanhetgewaszoveelmogelijktevoorkomenishetnoodzaakdat
erwindgaaswordtgeplaatst.
Kasteelt
Onderglasishetnodigomterondersteuningvanhetgewaseenlaaggaasaan
tebrengen.Wordterhalfjanuarigezaaid,dankanondernormaledaglengteomstandighedenhetgewashalfmeibloeien.Zaaienvôôrhalf januarigeeftmaar
eengeringebloeivervroeging.
Ineenonverwarmde(=koude)kaskanpasbeginmaartwordengezaaid.Debloei
valtdanbegintothalf juni.Indemaandenmeienjuniheefthetweinigzin
omonderglastezaaien,debloeivaltdansamenmetdebuitenbloei.Vanaf
eind junitoteind julikanmenweerineenverwarmdekaszaaienvooreen
verlatebloei.Debloeiwordtdangerealiseerd inseptember,oktober.
Vooreenvlottegroeivanhetgewasiseenminimalekastemperatuurvan10-12°C
vereist.Detemperatuurmagweloplopentot20°C.Maaralsergeluchtmoet
wordenmoetmendaar 'smorgensvroegmeebeginnen.Hetgewasisnamelijkerg
gevoeligvoorbladverbrandingalsgevolgvaneenplotselingeverlagingvande

64

luchtvochtigheid.
Daglengtereactie
Hetbloeitijdstipwordtnaastcultivarenzaaidatumookbeïnvloed doorde
daglengte.Uitproevenisgeblekendatbijvroegezaaidata,januaritotmaart,
belichtingeenbloeivervroegend effectheeftvanééntottweeweken.Eris
daarbijuitgegaanvaneendagverlenging tot18uurperetmaalbijeengeïnstalleerdvermogenvan15Wattperm.Hetismogelijkdatreedsbijeen
korteredaglengteen/ofmindergeïnstalleerd vermogenditeffectwordt
bereikt,maardatzijnnogpuntenvanonderzoek.Deneveneffectenvanbelichtenzijndathetgewaskorterblijftendaterminderzijknoppentotontwikkelingkomen.
Groeistoffen
Metgroeistofbespuitingen isnogmaarproefsgewijservaringopgedaan.Doorte
spuitenmetAlar64(4g/liter)verwachttemendatdelengtegroeigeremdzou
worden.Ditbleekinderdaadhetgevaltezijn.Doorverschillendemalente
spuitenbestaatzelfsdekansdatdegewassentekortbliljven.Bijvroege
zaaidata(januari,februari,maart)heefteenremstofbespuitingineenvroeg
stadium(10en30cmhoogte)totgevolgdatdehoofdknopontwikkelingwordt
onderdrukt tengunstevandezijknopontwikkeling.Tevenswordthetaantal
zijknoppengunstigbeïnvloedenwordtdestengelsteviger.Bijlaterezaaidata
wordtdooreenremstofbespuiting ineenlaatstadium(30en70cmhoogte)de
lengtevandesecundairebloemsteeltjeskorter.Alsgevolgvanhetgebruikvan
groeistoffenzalinallegevallenhetbloeitijdstipenkeledagentottwee
wekenverlaatworden.Dehoogtevanhetgewasbijtoepassing,hetaantalkeer
endeconcentratiezijnnogaandachtspuntenbinnenhetonderzoek.
Onkruidbestrijding
HetgewasCarthamusbehoorttotdefamilievandeComposieten(samengesteldbloemigen).DitbetekentdatookbijCarthamusnahetzaaienenvooropkomst
vanhetzaadeenonkruidbestrijdinguitgevoerdkanwordenmet15mlCIPCen70
mlLegurameper100literwater.
Naopkomstisergeenmogelijkheidmeervooreenchemischeonkruidbestrijding.
HetmiddelTenoranveroorzaaktnatoepassingschade.
Oogst
Carthamuskangeoogstwordenwanneerenkelebloemenopen(=opkleur)zijn.
Ditbetekentvaakdatdehoofdknopreedsuitgebloeid is.Dezekandanverwijderdworden.Wordendetakkenalgeoogstwanneeralleendehoofdbloemopenis,
danvermindertdesierwaardedoordatdezijkoppennietopenzullenkomen.De
houdbaarheidvaneenineenjuiststadiumgesnedentakisviertotzeven
dagen.Dehoudbaarheidkanvergrootwordendooreenvoorbehandelingmeteen
bactericide.Opeenenkeleveilingisdezevoorbehandeling zelfsverplicht.
Ziektenenplagen
Colletotrichumcarthamii
Colletotrichumgeeftalsschadebeeldovale,ingezonkenplekkenvlakbovenof
onderdebladoksels.Dezeplekkenzijnoranje-bruin totbruin-zwartvankleur.
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Na enkele dagenknikt de steel op die plaats dubbel.Vaak begint de aantasting
onder natte omstandigheden, ineerste instantie pleksgewijs op verschillende
plaatsen maar daarna breidt deze ziekte zichsneluit.De aantasting kan zowel
indekas als buiten voorkomen en zowel in jonge als bijna-bloeiende gewassen.
Ter voorkoming van deze ziekte kanmen het beste van ontsmet zaad uitgaan. Bij
een aantasting moeten inde eerste plaats zieke planten verwijderd worden.
Verdere uitbreiding kanwordenvoorkomen door tespuitenmet 200gram Eupareen
M+ 50 gram Benlate per 100literwater.Deze bestrijding moet dan wekelijks
uitgevoerd worden. Beter isom tervoorkoming reeds vanaf het beginvande
teeltwekelijks te spuiten met 200 gEupareenM per 100 literwater, starten
bijeen gewashoogte van 10-15 cm.Het isvan groot belang dat tijdens het
spuiten de stengels goed geraaktworden.
Bacterie Pseudomonas marginalis
Deze bacterie treedt vooral opna beschadiging enonder ongunstige omstandigheden zoals een hoge luchtvochtigheid enhoge bodemtemperatuur. Schadebeeld:
natte, slijmerige zwarte hoofdknoppen.Gevolg: dehoofdknop gaat dood,het
gewas gaatweer opnieuw zijtakkenvormen.Een directe bestrijding van de
bacterie isniet bekend.
Het is ookbelangrijk om aandacht tebesteden aanmineervlieg.Voor herkenning
en bestrijding ziehet hoofdstuk Ziektenbestrijding inhet algemeen.
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CELOSIA
CelosiabehoorttotdefamilievandeAmaranthaceaeenisafkomstiguit
tropischAzië.Hetzijnéénjarigeplantenmetvaakvergroeide (platte)stelen.
Sortiment
HetsoortdatvoordesnijcultuurwordtgebruiktisCelosiaargentea.Dezekan
weeronderverdeeldwordeninCelosiaargenteavar.plumosaenCelosiaargentea
var.cristata.Delaatstewordtvanwegezijnbloemvorm 'Hanekam'genoemd.Van
beidevariëteitenbestaanerdiversecultivars.
Hoogte :Delagetypen(korterdan40cm)wordenalspot-ofperkplant
gebruikt.Dehalfhoge(40-70)endehoge(70-100cm)typenzijn
geschiktvoordesnijcultuur.C.argenteaplumosawordtniethoger
dan70cm.
Kleur
:Dekleurenvariërenvangeeltotscharlakenrood metdaarnaastook
rozeenzalmkleurigetypen.
Indediversemengselskunnenwit-crèmekleurigebloemenvoorkomen.
Bloeitijd:C.argenteaplumosakanbuitengeteeldwordenenbloeitdanin
juli-augustus.Deplumosaencristatazijnbeidengeschiktvoorde
kasteelt.Hierdoorkanmenvervroegenenverlaten.Bloeiismogelijk
vanmeitotseptember.Eenzeervroegrasisbijvoorbeeld 'Century
formulemengsel'(70cm).
Vermeerdering
Celosiawordtdoorzaadvermeerderd.Menzaaitinkistjesineenverwarmdekas.
Om100m2voltekunnenplantenisca.7,5gramzaadnodig.Hetisverstandig
perkistjes£-1gramtezaaien.Perkistjeverkrijgtmendan400-500planten.
Wanneerdeplantjeséénàtweeechteblaadjeshebbenkunnenzeuitgeplant
wordenindevollegrond.Menkanzeookeerstinmultiplatenverspenen(twee
totdriewekennazaaien)enzedannadrietotvierwekenuitplanten.De
temperatuurmoetvanzaaientotbeginteelt17-20°Cbedragen.Bijzaadleverancierszijnzaalkistentekoop,watveelwerkbespaart.
Planten
Plantenvindtvanbeginfebruaritotbeginjuniplaats.Deteeltduurbedraagt
bijdefebruariplantingvieràvijfmaandenenbijdelaatsteplantdatumdrieà
viermaanden.Kleineplantjesslaanhetmakkelijksteaanengevenookdemeest
uniformepartij.Ooklooptmenminderkansdathetplantjeeenpenwortelmaakt.
Plantnietdieperdanhalverwegehetsteeltje,waarbijhethartvandeplant
vrijvandegrondblijft.Vooralluchtigplanten.
Plantafstand
Hetishetbesteomchrysantengaastegebruiken(maat 12,5).Vooreengoede
ruimtebenuttinggebruiktmengaasvantienmazenbreed.Bijplumosa-enkleine
cristata-typenkaninelkemaaséénplant(80plantenpermeterbed).Grotere
typenwordenwijdergeplant,ca.48planten/m2.
Temperatuur
Celosiaiseenwarmteminnend gewas.Tijdensdeopkweekis17-20°Cnodig.

F.7

Tijdensdeteelteendagtemperatuurvan18-22°Caanhoudenen 'snachtsmagdeze
zakkentot13-15°C.Eenlageretemperatuurgeefteenlaterebloeienmeerkans
opschimmelziekten.Deplantkanveelwarmteverdragen.Laatdetemperatuur
echternietteveeloplopen.Beginbijwarmweeroptijdteluchtenomdatanders
deluchtvochtigheid tesneldaalt.Voorkom sterkeklimaatveranderingen.
Licht
Celosiaheeftveellichtnodigvooreengoedeontwikkeling.Vanhalfjunitot
beginaugustusisbijergzonnigweerkrijtenzinvol.Lichtkrijtenheeft's
zomerseengunstigeffectophetklimaat.Minderscherpeomstandighedenzijn
betervoorCelosia.
Watergeven
HetwatergevenbijCelosiaiseenbelangrijkonderdeelvandeteelt.Eennatte
grondbevorderteenaantalziekteneneenzachtgewas.Hoeveelwaterergegeven
moetwordenisvooriederegrondverschillend.Alsalgemeneregelgeldtdatde
eerstetijdnahetplantendegrondvochtiggehoudenwordt.Tegendetijddat
hetgewasisdichtgegroeid,wordtgeenwatermeergegeven.Mochthetdesondanks
tochtedroogworden,dankanerindepadenwatergegevenworden(padenvol
zetten).Eengoedemanierishetgebruikvangietdarmen.Metwelksysteemmen
ookwatergeeft,ermoetvoorgezorgdwordendathetgewasvoordenachtweer
droogis.
Bloeispreiding
Menkanvanafbeginjanuarizaaien.Mitsmendetemperatuurvoldoendehoog
(17°C)houdt,kanmendeeerstetakkeneindmeisnijden.Meteenwatlagere
temperatuurverschuiftdeoogstnaarongeveerhalf juni.Hoelatermenzaaitof
plant,hoekorterdeteeltduurwordt.Nabeginmeizaaien(ofbeginjuni
planten)isnietaantebevelen.Hetgewasblijftdantekort.Cristata-typen
lievernietnaeindmeiplanten.
Decristatakanwelenigszinsverlaatworden.Snijdeerstdekleinebloemenweg
enlaatdegroterestaan.Naeind septemberrijpenzenietverderaf,maarde
bloemenblijvengoedopdeplant.Menkanzedanveilenopeenmomentdater
minderaanvoeris.
Bodemenbemesting
Celosiaistamelijkzoutgevoelig.Indemeestegevallenwordtgeenorganische
mestgebruikt.Ookeenzwarevoorraadbemestingmoetvermedenworden.Meestalis
degrondindekasvoldoendevoedingsrijkomdeteeltvanCelosiatelaten
slagen.Ishetdesonkdanks tochnodigomvooraftebemesten,doeditdanmet
meststoffenmeteenlaagstikstofgehalte.Opnatteslempgevoeligegronden
kunnendeplantenaangetastwordendoorschimmelziekten.Zorgdatdeplanten
goeddroogblijven.
Oogstenverwerking
Celosiamagpasgeoogstwordenalsdepluimofkamgoeduitgegroeid is.Hij
vervuilthetwatersterk;optijdverversendusenbijopbossenhetonderste
bladverwijderen.Celosiawordtopwateraangevoerd inbossenvan5of10
stuks,afhankelijkvandegrootte.Inhoezenismogelijk,maareriswelkansop
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smeul.
Ziektenenplagen
InCelosiakomendiverseziektenenplagenvoor,onderandere:
Pythium(wortelrot),Rhizoctonia (voetrot),Botrytis(smet,voornamelijk inde
bloemen),valsemeeldauw,luis,spint,trips,slakken.
ZievoordebestrijdinghoofdstukZiektenbestrijding inhetalgemeen.

Zaadkistje

ca

CENTAUREA
Centaurea(korenbloem)behoorttotdefamilievandeCompositae.Vanhet
sortimentisdeeenjarigeCentaureacyanusafkomstiguithetMiddellandsezeegebied enzijndemeestevastesoortenafkomstiguitdebergweideninde
AlpenendeKaukasus.
Devastesoortenzijnoverhetalgemeengoedwinterhard,maarookdeC.cyanus
kaneenzachtewinterdoorkomen.EensterkpuntvaneenaantalCentaureasoorten
isdevroegebloeiinhetvoorjaar.
Sortiment
Hetsortimentdatalssnijbloemgebruiktwordtisvrijuitgebreid.In
onderstaandetabelstaanzegenoemd:
Naam
Centaureacyanus
Centaureadealbata
Amberboamoschata
(syn.Centaurea imperialis)
Centaureamacrocephala
Centaureamontana

eenjarig/vast
eenjarig
vast
vast
vast
vast

steellengte
80cm
70cm
80cm
100cm
50cm

normalebloeitijd
junitotseptember
halfjuni/juli
juli/augustus
eindjuni/augustus
halfjuni/juli

Omdaterverschilisindeteeltmogelijkhedenvandeverschillendesoorten
wordtdeteeltpersoortbesproken.
CENTAUREACYANUS
Centaureacyanusiseeneenjariggewas,datuitzaadvermeerderdwordt.De
gebruikterassenvoordesnijcultuurzijnalledubbelbloemig.Eriseengroot
scalaaankleuren:wit,crème,roze,paars,roodenblauw.Hetzaadisgemengd
ofopkleurtekoop.Deblauwecultivarsgevenmeestaldehoogsteproduktie.
Doordekeuzevandiversezaaidatakanbloeiverkregenwordenvaneindapril
totinnovember.
Grond
Dekorenbloemverlangteenschralegronddiearmisaanvoedingsstoffen.Op
rijkeregrondengroeithetgewasteweligenwordtergslap.Lichtezavelen
zandgrond zijnmeestalgeschikt.
Buitenteelt
Korenbloemenkunnenzowelinvoorjaaralsinhetnajaarwordengezaaid.Bij
zaaieninmaart/aprilbloeithetgewasinjuli/augustus.Laterzaaienvoorde
bloei inhetzelfdejaarkantoteindjuni.Debloeivaltdaninseptember/oktober.
Wanneer inaugustus/septemberwordtgezaaidkunnendeeerstehoofdbloemenhalf
meigeoogstworden.Uiteraardmoetdewinterniettestrenggeweestzijn.Bij
bevriezingkaninmaartovergezaaidworden.Bijnajaarszaaiisdeproduktie
meestalhogerdanbijvoorjaarszaai.Menzaaitopregelsmeteenonderlinge
afstandvan25cm.Eris100gramzaadnodigvoor70m2.Eéngrambevatca.150
zaden.

Bloeispreiding
Vervroegen
Onderderolkaseninkoudekassenkannoginseptember/oktobergezaaidworden
voorbloeieindapril/beginmei.Laterebloeionderglasinhetvoorjaariswel
mogelijk,maargeefteenergwildenslapgewas.
Verlaten
Ookvoordeverlateteeltonderglaszijnmogelijkheden.Erkantussen1en15
juligezaaidwordenvoorbloeieindseptember/oktober, 'sNachtskaneventueel
lichtbijgestooktworden.Hetgewaswordtgemakkelijkdunenslap.Hoewelook
onderglasmeestalopregelsgezaaidwordtkanerookuitgeplantworden.Men
plantdan64plantjespernettom2inchrysantengaas (allemazenvol).
Oogststadium
Korenbloemenwordengeoogstalsdekleurvandeknopgoedzichtbaaris.Meestal
gaanerca.15takjesineenbos.Debossenwordenpervijfgebundeldenop
wateraangevoerd.
Arbeid
Vooraldeoogstiszeerarbeidsintensief:menoogstslechtsca.30bossenper
uur.Deoverigewerkzaamhedenvragenweinigtijd.Menmoeteroplettendater
slechtseenbeperkteoppervlaktetegelijkertijdoogstbaaris.
CENTAUREADEALBATAENCENTAUREAMONTANA
Dezebeidevasteplantenzijngoedwinterhard enbehoevennietafgedektte
worden.
Centaureadealbatawordt60à70cmhoog.Hetbladisaandeonderkantviltig
behaardenheeftdaardooreenzilverwittewaas.Debloemisdonkerrozeenheeft
eenwithart.Debloeivaltnormaaleindjuni/juli.
Erzijndrieselectiesopnaamgesteld:
~ 'Steenbergii',diedonkerroze/rood vankleurisen70cmlangwordten
~ 'Rosea',diewatdonkerdervankleurisenca.60cmwordt.
~ 'JohnCoutts',lila-roze,60-70cm.
Debloemenwordengesnedenalsdeknopgoedopkleuris.

Vermeerdering
CentaureadealbataenC.montanawordenmeestaldoorscheurenvermeerderd.Ze
kunnenookgezaaidwordeninapril,maarditlevertgeenuniformepartijop.
Voorscheurenishetvoorjaar(maart/april)hetmeestgeschikt,maarooknade
bloei(juli/augustus)kanditgebeuren.Letdanwelextraopdewatervoorzieningnahetplanten.

Vervroegen/verlaten
Meteenrolkasenplastickaskaneenkleinevervroegingvandebloeibereikt
worden.Overrollenkanvanafbeginmaart.Mogelijkhedenvoorbloeiverlating
zijnnietbekend.
AMBERBOAMOSCHATA(syn.Centaureaimperialis)
Ditgewasheefteenbeperktewaardealssnijbloem.Onderglaswordthetgewas
ergslapenlangenishetzeergevoeligvoorBotrytis (smeul).Ookbuitenis
heteenzwakgewasdatgesteundmoetworden.Voordebuitenteeltwordtinmaart
onderglasofhalfaprilindevollegrond gezaaid.Uitplantengebeurtinmei.
Debloeivaltinjuli/augustus.Erzijnverschillendekleurenindehandel:
wit,geel,rozeenviolet.

CENTAUREAMACROCEPHALA
Centaureamacrocephala iseenvasteplantmetgrotegeledistelachtigebloemen.
Dekelkbladerenzijndroogenglanzend bruin.DezeCentaureaisgeschiktals
droogbloemenalsversesnijbloem,vooralingemengdeboeketten.Debloemsteel
isdichtbezetmetruwebladerenenwordtca.1meterhoog.
Grond
C.Macrocephalakanopallegrondsoortengeteeldworden.Voorwaardeisweldat
degrondeengoedestructuurheeftenzeergoedontwaterd is.Letvooralopde
grondwaterstand 'swinters.Alsdezetehoogisstervenvelewortelsafen
vallenplantenweg.Ookkanhetgewasongelijkwordenenhierdoorlater
bloeien.DezeCentaureakanhetbesteschraalgeteeldwordenopeendiep
ontwaterde,drogegrond.
Vermeerdering
Degelekorenbloemkanvermeerderdwordenuitzaadendoorscheuren.Doorgaans
moethetgewaselkedriejaarverjongdwordenomonkruid enuitvaltebeperken.
Zaaien
Zaaienkaninaprilonderverwarmdglaseninmeibuitenopeenzaaibed
gebeuren.Injuliofaugustuskandanbuitenuitgeplantwordenopeenafstand
van30x30cm(10à12plantenperm2bed).Zaaienisvoorditgewasde
gemakkelijkstemaniervanvermeerdering,omdatverplantennietaltijdevengoed
slaagt.
Nadeelvanzaaienis,datertussendeplantenonderlingverschillenzijnin
groei,bloeitijd,gevoeligheidvooruitvalenbladbeschadiging enproduktie.
Scheuren
Meestalwordtéénmaalindetweeàdriejaargescheurd.Vooralwanneererin
eenpartijplantengeselecteerd iszalscheurendevoorkeurhebbenboven
zaaien.Scheurengebeurtnadebloei,injuli/augustus.Hierbijwordteen
gezonde,onkruidvrijeplantindrieàvierdelengescheurd,afhankelijkvande
groottevandeoudeplant.Gebruikhiervoorbijvoorkeuralleenhetjongere
buitenstegedeeltevandeoudepol.Gescheurdeplantenzijnzeergevoeligvoor
uitdrogingenkunnendushetbestemeteenweeruitgeplantworden.Houddaarom
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ookdewatervoorziening nascheurenenuitplantenextragoedindegaten.
Normaleteelt
Bijdenormaleteeltbuiten,valtdebloeivanafdelaatsteweekvanjunitot
inaugustus.Menplantopeenafstandvan30x30cm,ofietsruimer(10-12
plantenpernetto-m2).Heteerstejaarnahetplantenisdeproduktienogniet
maximaal.Steunenisalleennodigopzeerweliggroeiendegronden,zoalsveen.
Meestalvoldoeteenwindscherm.
Vervroegen
Eenoverjariggewaskanmetbehulpvaneenplastictunnelofrolkasvervroegd
worden.Dekaskanvanafhalffebruarigeplaatstworden.Zonderverwarmenvalt
debloeitdanca.driewekeneerderdanbuiten.Zorgbijdezeteeltwelvoor
eengoedeluchtingenbehandelhetgewaselke10-14dagentegenBotrytis
(smeul,pokken,smet).Lichtverwarmen(nachttemperatuur10°C)vanafhalfmaart
geeftnogeenextravervroeging.Hetgewaswordtechterwelvrijlangenslap
enmoetdangesteundworden.Voordeteeltondervastglasisditgewasminder
geschikt,omdatdebloeiinhetjaarvanverplantentegenvalt.Hetgewasstaat
dantelangonderglasomrendabeltezijn.
Verlaten
Hetverkrijgenvanbloeiinseptember/oktober istechnischwelmogelijk,maar
watopbrengstbetreftnietzointeressant.Wanneerzeervroeg(januari)gezaaid
wordteninmaartonderglasuitgeplantwordt,bloeithetgewasinhetnajaar
meteenredelijkaantalstelen.Deeventuelevoorbloeiersmoetendanverwijderd
worden.
Oogststadium
Debloemenmoetengeoogstwordenalszegoedopkleurzijn.Degelepluimmoet
goedbovenuithetbruineschutbladkomen.Terauwoogstengeefteenmatige
houdbaarheid.Voordedrogerijzijnzedanongeschikt.
Afdekken
Vooraleeneenjariggewasistegenstrengevorstnietgeheelbestand.Daaromis
hetverstandigomeenlichtstrodekaantebrengen.
Ziektenenplagen
Voordebestrijdingvanziektenenplagenwordtverwezennaarhethoofdstuk
Ziektenbestrijding inhetalgemeen.Vandedaaringenoemdemiddelenisnietvan
allebekendofzeopCentaureaschadegeven.Probeerbijtwijfeleersteen
stukjeopproef,alvorenseenheelperceeltespuiten.Devolgendeziektenen
plagenkunneninCentaureavoorkomen:bladluizen(dezeveroorzakenvergroeiing
aanscheuten),schuimbeestjes,spint,meeldauwengrauweschimmel(Botrytis).
Bladbeschadiging
VooralCentaureamacrocephalaheeftvrijzwakblad.Beschadigdeeningedroogde
bladrandenkomenopeenaantalplantenvoor.Elkebespuitinggeefthetrisico
vanbeschadiging,hoewellangnietaltijdschadeoptreedt.

CHELONEOBLIQUA
VanhetgewasChelonewordtalleendesoortC.obliquaofschildpadbloemals
snijbloemgeteeld.ChelonekomtvanoorspronguitNoord-Amerikaengroeitvan
natureopvochtigevoedzameplaatseninbosrijkegebieden.Hetgewasbehoort
totdehelmkruidfamilieofScrophulariaceae.Desierwaardevoorgebruikals
snijbloemwordttendeleontleentaandedonkergroeneglanzendebladeren.De
rozebloemenstaanineenaarvormigebloeiwijzebijeenopstelenvan70-80cm
lang.
Vermeerdering
Deplantenvermeerderenzichvannaturedoordevormingvanondergrondse
uitlopersendoorzaad.Voordebloementeeltwordtzeldenuitgegaanvanzaad.
Erwordtmeestalgebruikgemaaktvanuitlopersdiezichnadebloeiaande
basisvandebloemsteelontwikkelen.Inseptember-oktoberwordendeplanten
gerooid.Vandeoudeplantenwordenstukkenmetviertotzevenuitlopers
afgenomenendirectweeruitgeplant.Deplantafstand is20x25cm.Chelonekan
ookdoorstekkenvermeerderdworden.Vanafbeginmeikunnenvandeuitlopers
kopstekkengenomenworden.Dezewordeninstekkistjesgestokenenbijca.15°C
beworteld.Natweeàdriewekenkunnendebeworteldeplantenuitgeplantworden.
Deplantafstand is20x20cm.Nahetuitplantenwordtop2à3bladparengetopt.
Grondenbemesting
VooreengoedeontwikkelingvraagtCheloneeenvochthoudendegrondmeteen
goedestructuur.Vooralopzwaarderegrondsoorteniseengoedegrondbewerking
voorafvangrootbelangendientmenverzekerd tezijnvaneengoedwerkende
drainage.Wateroverlast indewinterkantotuitvalleiden.Terverbeteringvan
destructuurkanhetnodigzijnextraorganischmateriaaltegebruiken.Inde
vollegrondsteeltwordt inhetvoorjaareenbemestingvan3-5kg12-10-18per
100m2gegeven.Omeenjuistbeeldvandezuurgraadendevoedingstoestand te
krijgenishetnemenvaneengrondmonsteraantebevelen.
Teelt
Vollegrondsteelt
Chelonewordtnogoverwegend indevollegrondgeteeld.Erkanêénofmeerjarig
geteeldworden.Debloeivanoverjarigegewasseniseind julienaugustus.
Gewassendieinhetvoorjaarzijngeplantbloeieninaugustus-september.De
bloemproduktie isinheteersteteeltjaar50-70stuksperm2bed.Inhettweede
teeltjaarworden80-100bloemenperm2bedgeoogst.Opgrondenwaareenwelige
groeiteverwachtenis,kansteunmateriaalnodigzijn.
Bloeispreiding
Doorinhetvoorjaar teverplantenofuittegaanvangetoptestekkenisde
bloeienkelewekenlaterdanvanoverjarigegewassen.Bloeivervroegingis
mogelijkdoorgebruik temakenvanfolieoffolietunnelseneventueelin
rolkassenopoverjarigegewassen.Debloeikandanééntotdriewekenvervroegd
worden.Omdatdelengtegroeionderfolieofglassterkerisdanbuiten,ishet
aantebevelenomsteunmateriaal tegebruiken.Ookindevastekaszijner
teeltmogelijkheden.Daarvoorkanuitgegaanwordenvangescheurdeplantenof
beworteldekopstekken.Erwordtgeplantvanfebruaritotmei.Debloeivaltin
juli-september.

Oogstenverwerking
Erwordtgeoogstalsenkelebloemengeopendzijn.Alseronrijpgeoogstwordt
komenveelknoppennietopenendebloemendiewelopenkomenblijvenbleek.Bij
deoogstwordtmeestalterplaatsegebostopbossenvantienstuks.Lichteof
korteretakkenwordenineenapartesorteringgebost.Vanwegedegrote
bladmassaenbloeiineenoverwegendwarmeperiodeisaanvoeropwateraante
bevelen.
Ziektenenplagen
DebelangrijksteproblemeninChelonewordenveroorzaaktdoorRhizoctoniaen
Sclerotinia.Daardoorkanpleksgewijsuitvaloptreden.Bijdevermeerdering
kunnenaantastingenverderverspreidworden.Gebruikdaaromalleen
plantmateriaalvangezondeplanten.Voorbeschrijvingvandeziektebeeldenen
debestrijdingziehoofdstukZiektenbestrijdinginhetalgemeen.
Onkruidbestrijding
Cheloneiseenoppervlakkigoverwinterendeplant.Dewortelsdieaande
uitlopersontstaangroeienaanvankelijkdichtaandeoppervlakteenzijndan
nogzeerkwetsbaarengevoeligvooronkruidbestrijdingsmiddelen.Ingroeiende
gewassenkanjongonkruidbestredenwordenmetTenoran.
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Chelone obliqua

CHRYSANTHEMUM COCCINEUM (SYN.PYRETHRUMROSEUM)
Chrysanthemum coccineum (Pyrethrum)behoorttotdefamilievandeCompositae,
waartoeveelwinterharde,kruidachtigeoverblijvendeplantenbehoren.Ze
leverengoedesnijbloemen.Chrysanthemum coccineumpastgoed inhetpakket
voorjaarsbloemenmeteenbloeitijd buitenvaneindmei-eind juni.Deteeltis
nietergomvangrijk.Ongeveer 15jaargeledenwerdeneronderandereinde
Veenstreeknogalwatgeteeld,vooralvoorvervroeging inrolkassenen
verplaatsbarekassenofverhoogd platglas.Ditgingzeergoed,debloemen
werdenveelalvoorexportgekocht.Erwerdvrijweluitsluitend deroze'Eileen
MayRobinson'(kortwegRobinsongenoemd)geteeld.
Devermenigvuldiginggeschieddeuitsluitend doorscheuren.Doordatditnogal
eenstelaatgebeurdeondermindergunstigeomstandigheden,verzwaktende
partijensterk.Ookdeaaltjes,vooralPratylenchuspenetransgevenschadein
Chrysanthemumcoccineumenhebbenbijgedragentothetpraktischverdwijnenvan
deteelt.Tochverdientdezesierlijkebloemwatmeeraandacht.
Grond
Chrysanthemumcoccineumgroeitopelkegrondmeteengoedestructuurengoede
ontwatering.Inverbandmetgevaarvooreenaaltjes-aantastingverdienthet
aanbevelingdegrond teontsmetten.DegrondmoeteenniettelagepHhebben
envoedzaamzijn.Opeenschralegrondzalhetgewastraaggroeienenspoedig
geelachtigworden.Menzaldaneenlichtbosjebloemenoogsten.Opplaatsen
waarlatergemakkelijknachtvorst optreedtkandoornachtvorstschadeeenaantalknoppenverdrogenofzullenmisvormdebloemenvoorkomen.
Sortiment
Voordeteeltvansnijbloemenkunnenonderanderedevolgenderassengebruikt
worden:
Chrysanthemumcoccineum 'Robinson':enkelbloemig,verkrijgbaar inroze,rood
endonkerrood
Chrysanthemumcoccineum 'SuperDuplex':gevuldbloemig,verkrijgbaarinwitte
enrozetinten.
Vegetatiefvermeerderdeengeselecteerdepartijenhebbendevoorkeurboven
teeltuitzaad.Vooraluit 'Robinson'iseenaantalselectiesgemaakt.Een
goedeselectieis'PinkIdeaal'.
Vermenigvuldiging
Devermenigvuldigingkangebeurendoorzaaienendoorscheuren.
Zaaien
Ditkanfebruari-maartonderglasgebeuren.Naeventueelverspenenenafhardenkanvanafmeibuitenwordenuitgeplant.Inmeienjunikanookbuiten
wordengezaaidenlaterwordenuitgeplant.Bijlaatzaaienkandeontwikkeling,vooraloptraaggroeiendegrondenonvoldoendezijnominmei-junihet
volgend jaareengoedebloemenoogst tehebben.Uit5gramzaadkunnenongeveer
1000plantenwordenverkregen.Deplantafstand is30x20cm.Ditlaatstevooral
bijvroegeplantingopgoedgroeiendegronden.Voordeteeltalssnijbloemis
zaaiengeengeschiktevermeerderingsmethode.Scheurenheeftduidelijkde
voorkeur.

Scheuren
ZoalsbijveelvasteplantenkrijgtmenookvanChrysanthemumcocclneumuit
eenzaaiselgeenuniformgewas.Zovindtmenverschilleninvroegheid,lengte
bloemgrootteenbloemkleur.Omeenuniformepartijtekrijgenkanmenuiteen
zaaiselplantenselecterenopvroegheid,lengte,bloemgrootteenkleurendeze
doorscheurengaanvermenigvuldigen.Vooralalsmenwilgaanvervroegenkan
hierbijgeletwordenopdevroegheidvanbloei.Hetscheurengeschiedt zosnel
mogelijknadebloeidoordeplantenoptenemenenzeafhankelijkvande
groottevandemoerplantintweetotvijfstukkentedelen.Deplantenzosnel
mogelijkweeruitplantenopeengoedklaargemaakte,vochtigegrond.Voorhet
scheurenalleengezondeplantengebruiken.Deplantafstand is30x20cm,meestalvierregelsperbed.
Teelt
BijChrysanthemumcoccineumisvooraldeweggroeivaakmoeilijk.Eengoed
luchtigegrondiszeerbelangrijk.Alsnaeenzwareslagregendegrondergis
dichtgeslagen,danzospoedigmogelijkdedichtelaagbrekendoortijdigte
schoffelen.Eengoedgewasisredelijkwinterhard.Alleeninstrengewinters
kanenigebescherminggewenstzijn.Waterschadekangroterzijndanvorstschade.Alshetgewasnadewintergoedaandegroeiis,ishetnodigomgaas
aantebrengenwaarinhetgewaskanopgroeien.Hetplaatsenvanwindschermen
isgewenst:Chrysanthemumcoccineumwaaitgemakkelijkkrom.
Eenandereoorzaakvanslechteweggroeiisvaanaaltjesaantasting.Ditgewas
iszeergevoeligvoorwortelaaltjes,metnamePratylenchuspenetrans.Het
blijftingroeiachterenwordtrood-geligvankleur.Opdewortelsvindtmen
1mmgrotebruinevlekjes (lesies);hierhebbenaaltjesdewortelbeschadigd.
Omschadedooraaltjestebeperkenwordtvaakeenjariggeteeldenwordtvoor
deteeltvanChrysanthemumcoccineumversegrondgezocht.Meerjarig telenis
welmogelijk.Vruchtwisseling isnodigvooreengoedegroei.Bijtwijfelof
lichteaaltjesaantasting eengrondontsmettingtoepassen.Buitenbloeit
Chrysanthemumcoccineumbeginjuni.
Vervroegen
Chrysanthemumcoccineumkangoedwordenvervroegd.Ditkanbijvoorbeeldgebeurenvanaf januaridooreenrolkasofplastictunnelkasoverhetgewasaante
brengen.Ookonderglasmoetgaaswordenaangebracht.Menisdanvôôrde
normalebuitenbloeileeg.Inmaart-aprilkaninkoudenachtenlichtworden
bljgestookt,bijvoorbeeld tot+12°C.Tehogetemperatuurgeefteenslap
gewas.Einddecember,beginjanuariwordenzeookwelindekasgeplant.De
grondmoetwelgoedvanstructuurenzoutvrijzijn,andersgroeiendeplanten
moeilijkweg.Zorgdatdegrondvrijvanaaltjesis.Verlatenvandebloeiis
nietmogelijk.
Oogsten
Chrysanthemumcoccineumwordtgeoogstalsdebloemenvolledigopenzijn.Na
netoogstensnelopwaterzetten.Erwordtaangevoerdmettienstuksperbos.
Hetonderstebladwordtverwijderd:bijbewaringopwaterwordthetonderste
bladendesteelsnelzwart.

Ziektenenplagen
Chrysanthemumcoccineumismetnamegevoeligvoormeeldauw,slakjesenwortelaaltjes(Pratylenchuspenetrans).Naastgebruikvanchemischemiddelen(zie
hoofdstukZiektenenplageninhetalgemeen,moettegenaaltjesookvruchtwisselingwordentoegepast.HoudvoordevoldendeteeltrekeningmetgrondbesmettingenkiesdaaromnaChrysanthemumcoccineummindergevoeligegewassen.
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CHRYSANTHEMUM FRUTESCENS (STRUIKMARGRIET)
Chrysanthemumfrutescensiseengewasdatvanoorsprongvoorkomtopde
Canarischeeilanden.Deplantenhebbeneenstruikvormigeopbouwenkunnenca.
1mhoogen60tot80cmbreedworden.Debladerenzijnenigszinsvlezigen
diepingesneden.Inhetoorsprongsgebied zijndeplantenoverblijvenden
bloeienhethelejaardoor.
InNederland zijndebeschikbarerassengeschiktalsperk-enkuipplant.
Onderglasisteeltalssnijbloemmogelijk.
Sortiment
HetinNederlandgangbaresortimentbestaatuitgeelenwitbloeienderassen
diespecifiekvoorperk-enkuipplantgebruiktzijn.Enkelerassenzijnechter
geschiktvoorteeltalssnijbloem.Demeestgeschikterassendaarvoorzijn
'Vara*endeveelopelkaarlijkenderassen'Florida'en'Friesdorfer
Schnitt'. 'Vara'iseenrijkbloeiendrasmetbloemstelenvanca.0,40 cmlang.
Hetbladisgrijsgroenenbetrekkelijkklein.Persteelkomenachttottien
bloementotontwikkeling.Hetbladvan 'Florida'isdonkergroenendestelen
zijnzeerstevig.Persteelontwikkelenzichviertotvijfbloemen.Debloemstelenvan'FriesdorferSchnitt'zijnwatlichtermaardebloemproduktieis
hoger. 'Anantha'en 'ComtesseduChambord',eenvandebekendsteperkplanten
zijnmindergeschiktalskassnijbloem.Hetaantalbloemenpersteelisin
verhouding totdesteelomvanggeringendedoorbloeiindezomerenherfstwas
zeermatig.Bijdegeelbloeienderassenisde 'BeautydeNice'hetbesteals
snijbloem tegebruiken.Inhetalgemeenlaatdesteelstevigheid vanderassen
tewensenover.
Vermeerdering
Devermeerderingvindtplaatsdoorstekken.Erwordendaarvoorzijscheuten
gebruiktdiezichaaneenbloemsteelontwikkelen.
Nahetsnijdenwordendeonderstebladerenverwijderd enwordendestekken
gestokeninstek-ofpotgrond.Gebruikvangroeistoffen,bijvoorbeeldRhizopon
A0,5%bevorderdeengelijkmatigebeworteling.
Natweeàdriewekenbij15-18°Czijndestekkenbeworteldenkunnenzeopgelostworden.Voordekasteeltwordtgestektinseptember-oktober.Deopgepotte
plantenworden,nadatzegetoptzijnbij8tot10°Cgezettotdatzeuitgeplant
wordenindekas.
Teelt
Voordevroegstebloeiwordtinjanuariindekasuitgeplant.Deplantafstand
is30x30cm.Nahetuitplantenwordendeplantennogmaalsgetopt.Hetaantal
scheutendatzichontwikkeld zaldangroterzijnendesteelkwaliteitende
bloeiisuniformer.Spreidingindebloeitijdismogelijkdoorsteedseen
gedeeltevandeaanplant tetoppenmeteentussentijdvanongeveereenweek.
Nadevoorjaarsbloeiwordthetgewasteruggeknipt,datwilzeggendescheuten
dienietofnognietbloeienophetmomentdatdehoofdbloeigeweestis
wordenoptweeàvierbladerenbovendelaatstevertakkingafgeknipt.Ookde
bloemenstelendietehoogzijnafgekniptwordennogeenkeerteruggeknipt.
Daardoorzaldehergroeiregelmatigerverlopenenisereenbetere,uniformere
vervolgbloeiteverwachten.Doorooknadetweedebloeidezelfdehandelwijze

tevolgeniseengoedeherfstbloeimogelijkmetrassendiedaarvoorgeschikt
zijn.
Detemperatuurspeelteenbelangrijkerol.Inhetalgemeenkangezegdworden
datlagetemperaturen(8-10°C)debloemaanlegbevorderen.Ominhetvroege
voorjaarvoldoendegroeisnelheid tekrijgenwordtdetemperatuuringesteldop
eendagwaardevan12tot14°Cen'snachtsop10°C.Vanafaprilwordtde
nachttemperatuur opca.12°Cingesteld.Hogeretemperaturen (boven20°C)zijn
nadeligvoordebloei.Omindezomerenherfsteengoed resultaattebereiken
ishetnoodzakelijk omdetemperatuurindezomerzolaagmogelijk tehouden.
Bijaanhoudend zonnigweerkanhetaanbrengenvaneenkrijtschermzinvolzijn.
Doordegeringelichthoeveelheid indewinterperiodeisdegroeisnelheid
gering.Inhoeverrehetzinvolisommeteenoverjariggewaseennieuwteeltjaarintegaanisnietbekend.Overbruggenvandewinterperiodekanbij
betrekkelijklagetemperatuur,5-8°C.
Demogelijkhedenvanbloeivervroeging enwinterbloeizijndoordebeperkingen
vandelichthoeveelheid betrekkelijkgering.Uitonderzoekisgeblekendat
doorlangedag-belichting hetbloeitijdstipinhetvoorjaareenàtweeweken
kanwordenvervroegd.Debelichtingwordtdangegevenalseennachtonderbrekingvanvieruurmetgloeilampen(10-15Watt/m).
Oogst
Erwordtgeoogstalsdehoofdbloemopenisendebovenstezijknoppengesprongenzijn.Terwillevandesteellengtebestaaterdeneigingomzodiep
mogelijk tesnijden.Vooralbijdeerstebloeiishetbelangrijkomzote
snijdendatereenstukjestegelmetenkelegoedebladerenachterblijft.Dit
komteenvlottehergroeitengoede.Degeoogstestelenwordeninbossenvan
tiengebundeld enzosnelmogelijkopwatergezet.Gebruikdaarvoorschoon
waterinschoneemmers.
Ziektenenplagen
Overhetalgemeenisditgewasweiniggevoeligvoorschimmels.Indewinterperiode,vooralalsdetemperatuurlaagis,kanBotrytisoptredenopplaatsen
waarhetgewasbeschadigd is.Drooghoudenofdroogstokenvanhetgewasis
veelaldebesteremedie.Stekkendievoorbewortelingmeestalvochtigenwarm
staankunneneveneensdoorBotrytisaangetastworden.
Ditkanwordenvoorkomendoornahetstekenvandestekkendezeaantegieten
metRovral.Tijdensdeteeltkunnenluizen,spintenmineervliegenschadeaan
hetgewastoebrengen.Controleerdaaromregelmatig,ookinhet 'oude'gewas.
Vooreenbestrijding ziehethoofdstukZiektenbestrijding inhetalgemeen.
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CHRYSANTHEMUMMAXIMUM (MARGRIET)
VoordesnijbloementeeltwordenverschillendecultivarsvanChrysanthemum
maximumofweldubbelemargrietgeteeld.Desoortenbehorentotdefamilievan
decomposieten(Compositae).
Sortiment
Chrysanthemummaximum 'EstherRead'enChrysanthemummaximum 'WirralSupreme'
zijndemeestgeteeldecultivars.
'EstherRead*isdevroegstbloeiendedubbelemargriet.Debloeiperiodebuiten
isvaneindmeitoteind juni.Debloemenzijnwitenenigszinsgevoeligvoor
Botrytis.
'WirralSupreme'bloeitbuitenindetweedehelftvanjuniendeeerstehelft
vanjuli.Deplantenvan 'WirralSupreme'zijngroverdanvan »EstherRead'.
Bovendienzijndebloemenvan'WirralSupreme'groterendebloemstengels
steviger Wanneerhetras'WirralSupreme'opdeveilingwordtaangevoerd is
ereenafnemendebelangstellingvoorhetras 'EstherRead'.
Vermeerdering
Hetras'EstherRead'wordtdoorstekkenvermeerderd.Vanafeind julitothalf
augustuskunnenvandemoerplantenhielstekkengetrokkenworden.Hielstekken
zijnbovengrondsescheutenmeteenstukjeoudweefselvandemoerplant (Bestekkenmoetengetrokkenwordenvanmoerplantendiegoedgegroeid zijnen
dieopvochtigegrondstaan.Deplantenwordendanfrisserenhetlijktdat
dezestekkengemakkelijkerwortelen.Nahetafnemenvandestekkenwordtop
verschillendemanierengehandeld:
a.Destekkenwordendichtbijelkaaropeenbedgestoken.Tijdensdebewort
lingwordtdegrondvochtiggehoudendoorteberegenen.Somswordteen
schermaangebracht tegentefellezoninstraling.Wanneerdestekkenbeworteldzijn,wordenzeuitgeplant.
b.Destekkenwordendichtbijelkaaropeenbedgestoken.Nahetstekenwordenéénruitersopgebracht.
Doordezebijvoorbeeld tekalken,kanergoedgeschermdworden.Wanneerd
stekkenbeworteld zijn,wordenzeuitgeplant.
c Destekkenwordendirectterplaatseopdejuisteafstandgeplant.Vooreen
goedevochtvoorzieningmoetdanberegendkunnenworden.
Hetras 'WirralSupreme'wordtdoorscheurenvermeerderd.Inaugustusworden
scheutenmeteenstukondergrondsdeelvandemoerplantgenomen.Aandit
ondergrondsedeelhebbenzichjongewortelsgevormd.Dezescheutenwordenuitgeplantopeenonderlingeafstandvan25-30cm.Menmoetervoorzorgendater
nahetuitplantenberegendkanworden.Ditbevorderddegroei,waardoorvoor
dewinterperiodeeengrote,goedbeworteldeplantgevormdis.

e-

e

Grond envochtvoorziening
Chrysanthemummaximumkanopallegrondsoortenwordengeteeldmitsdegrond
eengoedestructuurheeftengoedontwaterd is.Eengrondontsmetting voorde
teeltisnodigwanneeropdezelfdeplaatsreedseerdermargrietenofeen
Verticilliumgevoelig gewashebbengestaan,ditinverbandmetVerticilliumof
Ascochyta(zwartevlekkenziekte).Ookhettoepassenvanvruchtwisseling
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verkleintdekansopdezeziekten.
Eengoedevochtvoorziening zorgtervoordatstekkennahetplantensnel
aanslaanendathetgewasgoedblijftdoorgroeien.Vooralindrogezomersmoet
erberegendkunnenworden.Hetgewasisookgevoeligvoorwateroverlast,de
drainagemoetdaaromgoed inordezijn.
Bemesting
Margrietenzijnzeerzoutgevoelig.Opeennormalegrondkanwordenvolstaan
met2-3kg12-10-18voorraadbemesting per100m .Terverhogingvanhet
organischestofgehaltevandegrondkan1m oudestalmestper100m voorde
teeltwordeningewerkt.Voordebepalingvanhetzoutgehalteendevoedingstoestandvandegrondkanhetbesteeengrondmonsterwordengenomen.Aande
handvandezeanalysedjferskandanwordenuitgespoeld ofbijgemest.
Buitenteelt
Voordebuitenteeltwordendeplantenopeenafstandvan25bij25cmgeplant.
Hetismogelijkomhetgewastweejarig tetelen.Iederjaaropnieuwstekken
uitplantenopeennieuwperceelzalechterdebesteresultatengeven.
Grotere,goedbeworteldeplantenzijnoverhetalgemeenredelijkwinterhard.
Eenlichtstrodekkanookinstrengerewintersschadevoorkomen.Nadewinter
ditdeksnelverwijderen.
Bij'WirralSupreme'wordtwelgaasaangebrachtomhetgewastesteunen.
Windgaasisaltijdaantebevelenomwindschadetevoorkomen.Nahetoogsten
kanhetgewasopgeruimdworden.Eengedeeltekanblijvenstaanvoorde
vermeerdering.Vandezeplantenwordendeuitgebloeidebloemenverwijderd.
Somswordtnogeenlichteoverbemestinggegeven.Bijdroogweermoetmen
beregenenomgoedegroeikrachtige scheutentekrijgen.
Kasteelt 'EstherRead'
Debloeivan 'EstherRead'kanwordenvervroegd indevastekaseninde
rolkas.Voorbloeiindevastekaswordendeplantennabewortelingiets
wijdergezet.Ronddejaarwisselingwordendeplantenopgerooid enindevaste
kasgeplant.Het isookmogelijkomdeplantenvroeger terooieneninbakken
ineenkoeleruimtevorstvrijovertehouden.Zorgerwelvoordatde
wortelkluitennietteveeluitdrogen.
Deplantafstand indekasisca.20bij25cm.Zijndeplantenergklein,dan
wordtweldichtergeplant.
Nahetplantenindekasronddejaarwisselingwordtdetemperatuurdeeerste
wekenlaaggehouden,minimaalvorstvrij(4-5°C).
Eind januari/beginfebruariwordtdenachttemperatuurverhoogd tot10-12°C.
Overdagmagdetemperatuurdoorinstralingoplopentot15-18°C.Inmaartkan
denachttemperatuurverhoogdwordentot15°C.
Dooreenhogeretemperatuuraantehoudenzaldebloeivervroegdworden,maar
zaldekwaliteitminderzijndoorslapperebloemstengels.C0„doserenisweer
gunstigvoordeontwikkelingvaneenstevigergewas.Debloeizalbijbovengenoemdetemperatuurongeveerbeginaprilbeginnen.
Hetisookmogelijkomindezomerdirectopeenrolkasvakteplanten.De
rolkaskanronddejaarwisselingovergeroldworden.
Menkandezelfde temperatuuraanhoudenalsindevastekas.Hetgewaszal
beginaprilbloeien.Zelfsdeteeltineenkoudekasbloeitvroegerdaneen
buitenteelt.Ookishetmogelijkomdoormiddelvanplasticeenbloeivervroe-
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gingterealiseren.Ineengestooktekaswordthetgewaswatlangenslap.Ter
ondersteuningkanbetereenlaaggaaswordenaangebracht.Ineenkoudekasis
steunmateriaalmeestalnietnodig.
Nahetwatergevenmoethetgewasweersnelkunnendrogeninverbandmet
smettenvandebloemen.
Kasteelt 'WirralSupreme*
Dezecultivarleentzichnietvoorvervroeging.Somswordteenrolkasvlak
voordebloeiovergerold omhetgewastegenweersinvloeden tebeschermen.
Oogsten
Bloemsmet,veroorzaaktdoorBotrytistijdensdebloeigeefteenslechtere
kwaliteitbloem.Dittreedtvooralopbijvochtigweer.Indekaskanmen
zorgenvooreenlagereluchtvochtigheiddoortestokenmeteenkiertjelucht.
Wanneerdehartbloembloeit,kandezewordengesnedenwateenkortebos
oplevert.Daarnakunnendelangerezijscheutenwordengesneden.Erwordentien
takkenperbosgeveild.Bijvoldoenderijpheidvandebloemenisdehoudbaarheidredelijk.
Onkruidbestrijding
OpveengrondkaneenonkruidbestrijdingmetTenoranwordenuitgevoerd.De
plantenmoetengoedaandegroeizijn.Degrondmoetvoortoepassingvochtig
zijn.Dedagnatoepassinghetgewasafbroezen.
Ziektenenplagen
HetisbelangrijkomaandachttebestedenaanbladaaltjesenVerticillium.
VoorbestrijdingwordtverwezennaarhethoofdstukZiektenbestrijding inhet
algemeen.Extraaandachtmoetbesteedwordenaan:
Ascochyta (zwartevlekkenziekte)
°Pbladeren,stengels,knoppenenbloemenkomenbruin-zwartevlekkenvoor,en
hetgroeipuntisvaakmisvormd.Dezeschimmelblijftnadeteeltindegrond
achter.Voerdaarombijaantastingeengrondontsmettinguit.Zorgtijdensde
teeltvooreendrooggewaseneenniettehogeluchtvochtigheid.Eenbestrijdingtijdensdeteeltkanuitgevoerdwordenmet100mlAseptaFunginexof150
mlBaycorvlbper100literwater.
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CHRYSANTHEMUMPARTHENIUM (SYN.MATRICARIA)
MatricariabehoorttotdeCompositaeofsamengesteldbloemigeneniseenvan
oorsprongEuropeesgewas.Voorgebruikalssnijbloemzijnnietalleonderde
naamMatricariavoorkomendecultivarsgeschikt.Defeitelijkonjuistenaam
MatricariawordtmeestalgebruiktalsverzamelnaamvoordesoortenMatricaria
maritima,M.capensis,M.eximiaenChrysanthemumparthenium.Devoorde
snijbloementeeltgeschiktevormenbehorentotdesoortChrysanthemum
pharthenium.Zekenmerkenzichvooraldoordesterkekamillegeurdieze
verspreidenbijaanrakenofverwerken.
Sortiment
Naasthetverschilinbloeitijd tussenafzonderlijkecultivarsofgroepenvan
cultivarsiseenbelangrijkverschilinuiterlijkenmetnamedebloemvormen
gewashoogteteonderscheiden.Inhoogtezijnerdriegroepenteonderscheiden,
tewetendelage,dehalfhogeendehogerassen.
Totdelagerassenbehorenderassen 'Snowstar'en 'WitteSter'dieuiterlijk
nauwelijks teonderscheidenzijn.Debloemenzijnopgebouwduitbuisbloemenen
lintbloemenenzijnhelderwit.Degewashoogte is20-25cm.
Debekendstevertegenwoordigers indehalfhogerassenzijn 'Sneeuwbal'en
'Goudbal'.Debloemenbestaanuitsluitenduitrespectievelijkwitteengele
buisbloemen.Onderglaswordendezerassen40-80cmhoog.Debloemenstaanop
stevigestelentamelijkdichtbijeen.Vooralin'Sneeuwbal'komennogaleens
afwijkendekleurenofvormenvoor.Deuitsneeuwbalgeselecteerde 'White
Ivanka'onderscheidt zichdooreengrotereuniformiteit.Indezegroepkunnen
ooknogdeenkelbloemigeenhalfgevulde tuinvormenwordengenoemd.Dezezijn
herkenbaaraandegelebuisbloemenendewittelintbloemen.
Onderdehogerassenvallende60-100cmhogegevuldbloemigewitterassen,die
onderdenaam 'SelmaTetra','Ball'sWhite'en 'TetraWit'aangebodenworden.
Zowelinuiterlijkalsinkwaliteit zijndezerassennauwelijksteonderscheiden.Debloemenstaaninlossetrossenbijeenendestevigheidten
opzichtevanderassenindevorigegroepisinhetalgemeenminder.
Teelt
Zaaienenopkweek
DevermeerderingvanMatricaria isuitzaad.Eengramzaadbevat2000-2500
zaden.Voordeteeltalssnijbloemwordtzoweldirectterplaatsealsop
zaaikistjesgezaaid.Voorkasteeltwordtmeestalopzaaikistjesgezaaid.Door
eengramzaadovervijfofzeszaaikistjes teverdelenkomendeplantjesvoldoenderuimtestaan,zodatdirectuitdekistjesuitgeplantkanworden.Er
wordtgezaaidbij16-18°C.Naongeveereenweekishetzaadgekiemdennatwee
wekenmagdetemperatuurdalentot12à14°C.Indeperiodetussenoktoberen
januarikannaongeveerzeswekenwordengeplant.Indeoverigetijdkanna
vierofvijfwekenwordenuitgeplant.
Voorvollegrondsteeltenwordtookwelterplaatsegezaaid.Erwordtopregels
gezaaidmeteenregelafstand van20cm.Voor100m is10-15gramzaadnodig.
Alsdeopkomstgoed iszalbijdezezaadhoeveelheid destandvanhetgewaserg
dichtworden.Hetisdanaanteradenomtedunnen.Vooreengoede
bloemproduktiekunnener120-150plantenperm bedstaanalsopregelswordt
gezaaid.Voorteeltonderglaskanvoorvroegevoorjaarsteeltennajaarsteelt
uitgegaanwordenvan80-100planten/m bed.Voordevoorjaars-enzomerteelten
worden100-120planten/m beduitgeplant.
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Temperatuur
Vooreengoedegroeiishetgewenstomdetemperatuuropminimaal14of15°cte
houden.Bijlageretemperaturenvertraagtdeontwikkelingvandebloemen.Bij
temperaturenbeneden10°Cstaatdeontwikkelingvanbloemknoppenvrijwelstil.
Ineendeelvanhetjaarisverwarming dusnoodzakelijk.Ookbijlagereplantdichthedendantotnutoegebruikelijk,staathetgewasvrijdichtenzijnde
groeipuntengedurendeeenaantalwekentussenhetgewasverscholen.Optreden
vanBotrytisaandegroeipuntenisnietuitgesloten.Geblekenisdatmetgebruikvangewasverwarmingdezeproblemenbeduidendverminderen.Indezomer
bijhogetemperaturenincombinatiemetlangedagen,wordenknoppensnelaangelegdenontwikkelenooksnel.Hetgewasblijftdaninhetalgemeenkorterdan
Inhetvoorjaarennajaar.
Bloeispreiding
ZoalsookbijanderegewassenishetbijMatricariagewenstomdebloeiover
eenzolangmogelijkeperiodevanhetjaartespreiden.Deeerstemethode
daartoeishetvariërenvandezaaitijd.Door tezaaienvanjanuaritotjuli
kanbloeiverwachtwordenvanjunitotoktober.Voorvervroegingenverlating
vandebloeiishetnoodzakelijk tevoldoenaandelangedagbehoeftevande
Planten.Bijeendaglengtevanminderdanca.14uurzullengeenknoppen
aangelegdworden.Inhetvoorjaarzalpasknopaanlegplaatsvindennabegin
april.Naeindseptemberzalgeenknopaanlegmeerplaatsvinden.Ookde
ontwikkelingvanaangelegdeknoppenzalvertragen.Doorbelichtingmetgloeilampenkanbloeigerealiseerdwordenvaneindmaarttoteindnovember.Erwordt
daartoeca.15Watt/nTgeïnstalleerd endedaglengtewordtdoordagverlenging
aangevuld tot16à17uur.Toepassenvannachtonderbreking iseveneens
mogelijk.Inhetmiddenvandedonkereperiodewordtenkeleurenbelicht.
Belichtingkanwordentoegepastvanaftweeàdriewekennahetplanten.Zolang
denatuurlijkedaglengtegeen13à14uuriszalerbelichtmoetenworden.In
hetvoorjaarzalbelichtmoetenwordentotongeveer15april.Inhetnajaar
moetdanvanafhalfseptembertotdebloeibelichtworden.Doortoepassenvan
hogeintensiteitsbelichting isbloeiindewintermaandenookmogelijk.
Grondenbemesting
Matricariaisopvrijwelallegrondsoorten tetelen.Hetgewaswordtvannature
nietzohoog.Daaromiseengoedebemestingnodigomvoldoende strekkingsgroei
tekrijgen.Doordedichtegewasstand ishetmoeilijkomtegietenentebemestenindeperiodedatdeknoppenaangelegd zijnenuitgroeien.Eenvoorraadbemestingvan3-5 kg12-10-18isdaaromgunstigenmogelijkkantijdensdeteelt
eenstikstofgiftgewenstzijn.
Oogst
Ondanksdeverbeteringindeselectieszijnbijbloeinietalletakkengelijk
vankwaliteit,bloemkleurofbloemvorm.Omeengoedebostemakenishet
gewenstomgoed tesorteren.Erwordtgesnedenalstweederdevandebloemen
openzijn.Teonrijpgesnedenbloemenwordensnelslapomdatdebloemstelen
nietvoldoendezijnuitgerijpt.
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Ziekten en plagen
Mineervliegen kunnen zowel indekas als buiten belangrijke belagers zijn.
Daarnaast is inalle groeistadia een aantasting door bladluizen teverwachten.
Regelmatige controle op de aanwezigheid van genoemde insekten enonder meer
rupsen en spint isnoodzakelijk.
Uitval inhet beginvan de teeltkanveroorzaakt worden doorPythium en
Rhizoctonia.Na het planten ishet gewenst omvoorbehoedend aan tegieten met
bijvoorbeeld Previcur N en/of Topsin M.
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CROCOSMIAxCROCOSMIIFLORA (syn.Montbretia)
MontbretiabehoorttotdefamilievandeIridaceaeenisnauwverwantaanonder
andereFreesia,gladioolenIxia.Indezegewassenkunnendezelfdeziekten,
onderandereFusarium,voorkomen.Bijdeteeltopvolgingmoethierrekeningmee
wordengehouden.Erwordtonderscheidgemaaktin:
-kleinbloemigesoorten,onderandere
'Meteor'
-oranje
'RedKing' -oranje-rood
-grootbloemigesoorten,onderandere
'EmilyMackenzie'-oranje-roodbruin
Destengellengteisca.40-50cm.
MontbretiakomtoorspronkelijkuitZuid-Afrikaenisnietgeheelwinterhard.
Planten
Deknollenwordeninmaart-beginaprilgeplant.Laterplantendaneindapril
geefteentelatebloei,waarbijnietallebloemenmeer totontwikkelingkomen.
Deminimalemaatvoorbloeibareknollenis5cm.Pernetto-m^plantmenca.150
knollen;deplantdiepteisongeveer4cm.Alsbemestinggeeftmennaopkomst
5-7kg12-10-18per100m 2 ,aangevuld tijdensdegroeiperiodemet2-3kg
kalksalpeter.
Bloei
Debloeivaltindeperiodeaugustus-september.Debloemenkunnenpasgesneden
wordennadatdeonderstebloemaandesteelopenis.
Rooien
Inoktoberkunnendeknollenwordengerooid.Opdeoudeknolvormtzicheen
nieuweknol,terwijlvooraldekleinbloemigesoortenookuitlopendewortelsmet
kleinerebolletjesvormen.Wanneermendeknollenzelfweerplant,kunnenze
enigszinsgeschoondwordenofplantmenzeinhetvoorjaarweerongeschoonden
wordenzewatuitelkaargetrokkenomeenzogelijkmatigemogelijkeverdeling
tekrijgen.
Deknollenmogentijdensdebewaringzominmogelijkuitdrogenenworden
bewaardbij2-5°C.
Nietrooien,maareenjaar"vast"latenzittenisookmogelijk;zemoetendan
welwatwordenafgedekt.Hetbestaandeafgestorvengewaslaatmenstaan.
Hieroverwordtstroaangebracht.
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CROCOSMIAMASONIORUM
DeteeltvanditknolgewaskomtovereenmetdievanMontbretia.Crocosmia
behoorteveneenstotdefamilievandeIridaceae.Debloemkleurvarieert
enigszinsvanoranjetotrood;eengevolgvanvermeerderingviazaad.De
stengellengteisca.60cm.Debloeiwijzeiseengebogenkam,vergelijkbaarmet
Freesia.Sindseenaantaljarenzijnerookenkelecultivarsbekend,onder
anderCrocosmia 'Lucifer'metvuurrodebloemen.Eengoedebloeibareknolmaatis
vanaf8cm.Erwordtgeplantinmaart-april.Perm2ongeveer80knollen.
Bloei
Heteerstejaarisdebloeigespreidoverjulienaugustus.Hetbloeipercentage
isheteerstejaarvaakniethogerdan70-80%.Hetjuisteoogststadiumis
wanneerenkelebloemenjuistopenzijn.
Overjarigeteelt
Vaaklaatmenditgewaseenjaaroverstaan.Deknollenzijnvorstgevoeligen
moetendanookmetstrowordenafgedekt.Debloemproduktie ishettweedejaar
beter,terwijlookdeoogstperiode ingekortwordttotca.drieweken.Het
tweedejaarvaltdebloeieind juli.
Rooien
Deknollenwordeninoktobergerooidenbewaardbij2-5°C.Zekunnenhetbeste
weerongeschoondwordengeplant;ditvooreenbeterbloeipercentage.
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DELPHINIUMEENJARIG
DeéénjarigeDelphinium behoorttotdefamilievandeRanunculaceaeenis
afkomstiguitZuid-Europa.Zehebbenlangebloemtrosseninvelerleikleuren.
Delphiniumwordtvooralbuitengeteeldmaarookonderglaszijnermogelijkheden.Delaatstejarenwordenzeveelgeteeldalsdroogbloemen.
Sortiment
Demeestgeteeldesoortenzijn:
-D.ajacisdiebijnanietvertakt,duséénstengelvormt.Dehoogtevande
plantis1-1,25m.DezeDelphiniumbestaatonderandereuitdekleurenroze
donkerblauw,hemelblauw,witengemengd.
Debloeitijd buitenvarieertmetdebloemkleur:
roze
halfjuli-halfaugustus
hemelsblauw
half juli-halfaugustus
gemengd
eindjuli-halfaugustus
wit
beginaugustus-eind augustus
donkerblauw
beginaugustus-eind augustus
Ditsoortisalleengeschiktvoordevroegebuitenteelt.Hetgewasheefteen
hollesteelenreageertslechtopvoorbehandeling.
-D.consolida(=D.imperialis)iseensoortdiesterkvertakt.Dehoogteis
1-1,25m.Dezebloeitongeveer14dagenlaterdanD.ajacis.
Kasteelt
DeD.consolidabiedtmogelijkhedenvoorbloeivervroeging indekas.Hetras
'Kalsey'iseenformulemengseldatgeschiktisvoordeteeltonderglas.Het
isechternietgeschiktvoordedrogerij.
Veelalwordterbijvroegeplantingenuitgegaanvanplantmateriaaluit
zaaikisten.Hetisvanbelangomeenkleinplantjeuitteplanten,daarhet
gewaseenpenwortelvormt.Tegroteplantenvergrotendekansopbeschadiging
vandewortel.Bovendiengaantegroteplantensnelleroveropknopvorming,
metalsgevolgeenkorteresteel-lengte.Zezijndaardoorwelietssnellerin
bloei.
Veelalwordterindeperiodefebruari/maartgeplant.Deplantdichtheidbedraagt64plantenperm.Omdathetgewaseenbehoorlijkelengtekanbereiken
isgaasbeslistnodig.Overhetalgemeenmoetdegrondinhetbegingelijkmatigvochtigblijven.Omeenslapgewastevoorkomenmagdetemperatuurniette
hoogzijn.Vaakwordt10-12°Cgehanteerd.Omknopvormingendestevigheidvan
hetgewastebevorderenisnaasteengematigdetemperatuureenkalihoudende
meststofenwatdrogertelengewenst.
Buitenteelt
Eengoedekwaliteitkrijgtmenvanbuitenteeltalservanafdetweedeweektot
delaatsteweekvanaprilwordtgezaaid.Erwordenvier,vijfofzesrijenper
1,20mbedbreedtegezaaid.Indepraktijkwordternietgedund.Dezaadhoeveelheidbedraagt100gramper100m.
Bemesting
DevoorraadbemestingvanNPKgebeurtvolgensgrondmonsters.Tijdenshetgroeiseizoenwordtafhankelijkvandestandvanhetgewaseensnelwerkende

89

stikstof-meststof gebruikt.Onvoorzichtigheid metstikstofkanleidentotlegeringvanhetgewas.
Oogstenenverzorging
Opweliggroeiendegrondenverdienteenwindschermen/ofsteunmateriaalde
aandacht.Hetoogstenvanversebloemengebeurtalsdehelftvandetrosopen
is.Alsdebloemenwordengedroogd,moetdebloemwijzebijnaopenzijn.Er
wordtnetvoorhethoogtepuntvandebloeigesneden,omdathetgewaszeersnel
inhetzaadschiet.Omzaadvorming tevoorkomenmoetdusgeoogstwordenvóórdatdeheleaarbloeit.Wanneernaarverhoudingnogteveelknoppennietopen
zijn,wordtookwelhettopjevandeaarverwijderd omeentaktekrijgendie
egaalbloeit.
Alservoordedrogerijgeteeldwordt,moeteronderdrogeom-standigheden
wordengeoogst.Dusnietbijdauwofregeninverbandmetdekwaliteitsaspecten.DeoogstperiodevandeDelphiniumisvieràvijfweken.
VoorbehandelingmetSTSisverplicht.
Ziekten
Wegvalvankiemplanten
Ertreedtbruinverkleuring opvanhetweefselopdegrenslucht-grond.Ook
diepergelegenweefselswordenaangetast,waardoorhetwatertransportstopt.
- Pythium:hetworteltjeisglazig,lijktopwortelbrand
- Rhizoctonia:opscheidinglucht-grond eeninsnoering.
Terbestrijdingproefsgewijsspuitenofgietenmet100-200gramBayer5072.
Onderglaskan150mlTopsin+ 150mlPrevicurof100-300gramFongaridworden
gebruikt.Natoepassinghetgewasnabroezenmetschoonwater.Demiddelen
kunnengroeiremmingveroorzaken.
Bladvlekkenziekte(Phomaexigua,Ascochyta)
Deschimmeltreedtvooralopbijnatteomstandighedenenveroorzaaktzwarte
vlekkenopblad,stengelenbloem.Vaaktreedtmisvormingopvanstengelen
bloem.Deaantastingbevindtzichvooralonderhetgewas.
Terbestrijdingvoorbehoedend spuitenmetéénvandevolgendemiddelen:
250gramEupareenM,200gramDaconil2787of200gramzineb.Demiddelen
gevenresidu.Debestrijdingstartenbijeengewashoogtevan10-15cm.
Kroonrot(SclerotiniarolfisiienS.delphinii)
Deplantenverwelkenenvallenomdoorrottingvandestengelvoet.Tussende
wortelszijngeelbruineSclerotientevinden.
Terbestrijdingdeplantenvoorbehoedend overvloedigspuitenmet200gram
captanof200gramiprodion(Rovral).
Delphinium isookgevoeligvoorechtemeeldauw.VooralbijdewitteDelphinium
kanhetineenlaatstadiumvoorkomenopbladenbloera.ZievoordebestrijdinghethoofdstukZiektenbestrijdinginhetalgemeen.
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DELPHINIUMBELLADONNAEND.ELATUM
DeteeltvandemeerjarigeDelphiniumheeftdelaatstejareneengrotevlucht
genomen.Dezefraaiesnijbloemheeftweliswaareenplekveroverdbinnenhet
snijbloemenpakketmaarneemtuiteindelijk tocheenbescheidenplaatsin. Het
isvooraleenexclusiefexportartikel.
Hetsnijsortimentwordtvaakintweehoofdgroepenverdeeld:
*Belladonnahybriden
Hiertoebehorendecultivarsdieeenverticalebloeiwijzehebben.Debloemen
zijnkleinenenkel.
Goedecultivarszijndeblauwe 'Volkerfrieden'endewitte 'Moerheimi*.Ze
worden80-120cmhoog.
*Elatumhybriden
Dezegroepkenmerktzichdoorzwarebloemtrossendieweinigvertakken.De
bloemenzijngrootenvaakhalfofgeheelgevuld.Dehoogtebedraagtveelal
140-180cm.
- Selecties
Doorveredelingsbedrijvenwordenselectiesopkleuraangboden.Deselecties
zijnafkomstiguitzaad.Erzijnechternoggrotegroei-enbloeiverschillen
aanwezig;groeisnelheid,steellengte,bloemopbouwenbloemkleurenproduktie
variërennogsterk.Demomenteelaangeboden 'selecties'zijndusvaak
nog
ergheterogeen.Vegetatiefvermeerderenheeftdevoorkeur.
-PacificGiantshybriden
DezedoorzaadvermeerderdeplantenzijnafkomstiguitAmerika.De
variëteitenproducerenzwaretrossenengrotebloemen.Erzijndiversecultivarsindehandeldiezichonderscheidendoorkleurvanbloemenoog.
De 'BlueFountains'iseenlagevormvandePacific-serieenwordtslechts
80cmhoog.Debloemenvanhetblauwekleurmengselzijnechterevengroot
alsvandePacific.
De 'NewCentury'isookuitdePacific-serieafkomstig.Naasthet
formulemengselzijnerookdiversekleurentinten.Volgensdeliteratuuris
delevensduurvandePacific-rassenbeperkt.Naongeveertweejaarlooptde
groeikracht terug;regelmatigverjongeniswenselijk.Praktijkervaringen
hieromtrentzijnnognietvoorhanden.Binnenhetgezaaidemateriaalzijnook
veelverschillentussendeplanten,zoalsbloemkleurentrosopbouwen
-bezetting.Ookhierisselectiegewenst.Devraagvandehandelrichtzich
sterkopleveringperbloemkleur.
Grond,waterenbemesting
DeDelphiniumgedijtgoedopeenmiddelzware,diepbewerktegoeddoorlatende
envoedingsrijkegrond.Ophumusrijkegrondenzijnermeerproblemen.Op
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Vermeerdering
Delphiniumskunnenzowelgeneratiefalsvegetatiefwordenvermeerderd.De
belangrijkstevermeerderingsmethode bijBelladonnahybridenishetscheuren.
Deplantenwordenenigetijdvoorhetscheurenteruggeknipt,waardoorhergroei
optreedt.Nahetrooienwordendeplantenineenhedenmetdrieàvierogen
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gesneden.Sterkeverjonging,datwilzeggennietmeerdanvierogenperplant
bevordertdegroeikracht.Bijdevermeerderingvoordebuitenteeltzijnde
periodemaart-aprilendeperiodenadebloeiindezomermaandengunstig.In
dekaswordterinjanuari/februarigescheurd.
BijdeElatumhybridenkomtvooraldevermeerderingdoorzaadveelvoor.Er
wordtgezaaidopzaaiklstenbijeentemperatuurvan15°C.Delphiniumiseen
donkerkiemer,dusdezadenmoetenwordenafgedekt.Tijdensdekiemingmoeten
dekistenbeslistvochtigblijven,dekiemduurbedraagt+3weken.Vervolgens
wordterverspeend ineen9-10 cmperspot.
Indezomerishetraadzaamnietindekasuittezaaien.Dezaaikistenmoeten
ineenluchtigeruimtewordengezetbij+15°C.December/maart-zaaiselsworden
inmei-juniuitgeplantenbloeiennoginhetzelfde jaar.Voordekaskaner
wordenuitgegaanvaneenaprilzaaiselvoorbloeiinhetnajaar.Ditzaaisel
zalgemiddeld éénscheutperplantproduceren.Debestezaaitijd isdetweede
helftvanjuli,zodrahetzaadisgeoogst.Nietlaterdanhalfaugustuszaaien
omdatdezaailingendantekleinblijven.
VegetatievevermeerderingvandeElatumhybridengaatmoeilijk.Naasthet
scheurenkanerookgestektworden.Mengaathierbijuitvanhielstekof
kopstek.Bijkopstekkanindeeersteteeltfaseuitvaloptreden.
Planttijd enplantdichtheid
Buitenenindekoudekaswordtervoornamelijkgeplant inmaart/aprilen
juli/augustus.Degeschiktste tijdindeverwarmdekasisvooral
januari/februariensomsindezomermaandeninverbandmetbloeispreiding.
Bijdeéénjarigebuiten-ofkasteeltstaaner16-20plantenperm ,mitser
wordtuitgegaanvaneenongetoptestekofzaailing.Bijdemeerjarige
buitenteeltwordteenplantdichtheidvannegenplantenperm gehanteerd.Het
ismogelijkombijdeéénjarigeplantingmet20plantenperm ,naheteerste
jaardeplantdichtheid tehalverendoorplantenterooien.
Bijdekasteeltisnegentottwaalfplantenpernrgebruikelijk.Overhet
algemeenwordendeBelladonnahybridendikkergeplantdandeElatumhybriden,
namelijk 16-20plantenperm .Daardeontwikkeling indekassnelgaat,is
jaarlijksoprooienenscheurennoodzakelijk.Hetgewasontwikkeltzichzowel
inbreedtealshoogteergsterk,waardoorhetnietmeerwerkbaarisinhet
daaropvolgendejaar.Eenergsterkeontwikkelling inhetvoorjaardoetzich
ookvoorbijeenzomerplanting onderglasdievoorhetvolgendeseizoenover
blijftstaan.NormaliterwordenDelphiniums180-200cmonderglas.De'Blue
Fountains'enBelladonnahybridenbereikeneenhoogtevan125-150cm.
Bloeiperiodenenbloeispreiding
Buitentreedtbloeiomstreekshalf junibijdeBelladonnahybridenop,de
Elatumhybridenzijnietslater.Inseptembervolgtnogeenbeperktetweede
bloei.Doordeplantperiode teverschuivennaarmei-juniisbloeirealisatie
mogelijkinaugustus-september.Ookkanbijvasteplantingenhet30-60cmhoge
gewaswordenteruggeknipt,waardoorbloeiverlatingwordtbewerkstelligd.
Hiermeezijnechterweinigervaringen.
Metbehulpvanfolieofkouderolkasseniseenbloeivervroeging vantweeweken
mogelijk.Dekaswordtfebruari/maartoverhetgewasgebracht.Weinig
luchtingsmogelijkhedenleidentoteenslapengevoeliggewas.Indeverwarmde
(rol)kasisbloeivervroegingnaarapril/meimogelijk.Hetgewaskan
temperaturentussen10en15°Cgoedverdragen.Tijdigluchtenomeenslap
gewastevoorkomen.Detweedesneevolgtspoediginjuni/juliendederdein

92

september/oktober.Doordesnellegroeiendesterkebeschotvormingzijnde
takkenwellichtervankwaliteit.Scheutse-lectiekanhierinverbetering
brengen.BijdeeerstesneetreedterbijdeElatumhybridennogaleenseen
onvolledigebloemaarop.Bijdevolgendesne-denisditinveelminderemate
hetgeval.
BelichtinginhetvoorjaarheeftbijdeBelladonnahybriden,vooralbij
'Völkerfrieden',eenvervroegend effect.Hetgevolgvandedagverlenging(tot
16uur)isdathetgewashogerendusslapperwordt.
Oogst
DeDelphiniumwordtgeoogstals1/4-1/3deelvandebloemenopenis.Doorde
verplichtevoorbehandelingmetSTStreedterminderbloemruiop,waardoorde
bloemenlangerhoudbaarzijneneengroteresierwaardehebben.Hetisbelangrijkombijdeoogst10-15cmvandestengeltelatenstaan.Indiennade
bloeiperiodewaterwordtgegevenvoorhergroei,blijftergeenwaterinde
hollestengelstaan.Rottingenuitvalvandeplantenisopdezewijzete
voorkomen.Dearbeidsbehoeftevanditkwetsbareproduktishoog.
Ziektenenplagen
Bacterie-zwartvlekkenziekte (Pseudomonasdelphinii)
Onregelmatige,bruin-zwartehoekigevlekkenopstengelsenbladeren,meestal
begrensddoordebladnerven.Bijnatenkoelweerisdeuitbreiding snel.Een
preventievewerkinggaatuitvaneenopengewasstand.Koperbespuitingenzijn
nietafdoende.Deaangetastedelenverwijderenenverbranden.Aangetaste
plantennietvoorvermeerderinggebruiken.
Bladvlekkenziekte (Phyllostictaajacis)
Debruin-zwartevlekkenzijnregelmatigrondoflangwerpig.Zezijngoedte
herkennenopdebovenzijdevanhetblad.Bestrijdingishetzelfdealsbij
bacterie-zwartvlekkenziekte.
Echtemeeldauw(Erysiphepolygoni)
Witschimraelovertrekopdebovenzijdevandebladeren,daartussenopdenduur
zwartestipjes(vruchtlichamen).Ookstengelsenbloemtrossenwordenaangetast.Voorbehoedend stuivenmetzwavelofzineb.Bijaantasting30-40ml
Curamil.
Kroonrot(Sclerotiumdelphinii)
Plantenverwelkenenvallenomdoorverrottingvandestengelvoet,opde
wortelsbevindenzichgeel-bruineSclerotien.Nahetplantenvoorbehoedend
overvloedigspuitenmet200gramcaptanof200gramiprodion(b.v.Rovral).
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DIANTHUSBARBATUS(DUIZENDSCHOON)
Duizendschoonopkleur,gemengdofverwerktingemengdeboekettenisalsvoorjaarsbloeiend gewaseenoudebekende.ZoalsdenaamalaangeeftbehoortduizendschoontotdeanjerachtigenofCaryophyllaceae.Deselectiesdievoorde
snijbloementeeltgebruiktwordenzijnvrijwelallemaaltweejarig,datwil
zeggenindezomervormengezaaideplanteneenrozetennadewinterontwikkeltzichdebloem.Doordemogelijkheid ombloeiinkoudeoflichtverwarmde
kassentevervroegenisdebelangstellingvoordeteeltindevoorgaandejaren
toegenomen.Medehierdoor isinonderzoekenpraktijkeenontwikkelingopgang
gekomenwaarbijbloeiindewintertotdemogelijkhedenbehoort.

ZAAITEELT
Sortiment
Hetsortimentisintedelenintweegroepen,namelijkdeopkleurtetelen
selectiesendemengsels.Zowelindeenkelekleurenalsindemengselszijn
erverschillen inbloeitijd.Voordevroegekasteeltenwordenvaakmengsels
gebruikt,zoalshet'Floriade'-mengselen'Lentebode'.Dezeonderscheidenzich
vandeformulemengselsendeopkleurtetelenselectiesdoordatdebloei
ongeveer tweewekeneerderis.Doorzaadopkleurtekopenkaneenkleurenmengselnaareigensmaakwordensamengesteld.Bijdeoogstbestaatnogdemogelijkheidomzeopkleurofgemengdaantevoeren.Devroegemengselsblijven
meestalwatkorterendekleursamenstellingiswatmindermooidanbijdeformulemengsels.
Zaaien
Duizendschoonwordtmeestalindeeerstehelftvanjuligezaaid.Gunstigeresultatenwordenverkregendoorhetzaadeerst24uurtewekeninschoonwater.
Somslaatmenhetnogvoorkiemenalvorens tezaaien.Hetzaaienkaninde
vollegrond enonderglasgebeureninfijne,vochtigegrond.Hetfijnezaad
wordtlichtingeharktenlichtaangedrukt.Onderglaskanookinzaaikistjes
wordengezaaid.Omuitdrogentevoorkomenwordtafgedektmetplastic.Alser
indevollegrond buitenwordtgezaaidwordtookwelplatglasgebruikt.Als
onderglaswordtgezaaidmoethetglasgoedgekrijtworden.Bijgoedeopkomst
kunnenvan1gramzaadongeveer200plantjeswordenverkregen.Alsopzaaikistenwordtgezaaid,is1gramzaadperkistje(30x40cm)voldoende.Wordtvolveldsgezaaid,dangebruiktmenongeveer 1gramzaadperra.Erwordtookwel
machinaalgezaaid.Menzaaitdanopregelsdieca.30cmuitelkaarliggen.
Hetfijnezaadmagniettediepkomen.Vooreengoedeopkomstkanhetnodig
zijndaterberegendwordt.Zorgerdusvoordateenregeninstallatiebijde
handis.Naopkomstwordtergedundop15-20cm.
Uitplanten
Voorhetuitplantenishalfaugustuseengoedetijdomtebeginnen.Vooralals
deplantenophetzaaibed naeengoedeopkomstdichtstaan,ishetbelangrijk
omniettelangtewachten.Alsdeplantenruimstaanophetzaaibedkannog
weltotdetweedehelftvanseptemberwordenuitgeplant.Deplanttijdhangt
ooksamenmetdegrondsoort.Bijgrondenwaaropeensnellegroeiteverwachten
is,bijvoorbeeldveengronden,kaneenzwaargewasontstaanbijeenvroege
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planting.Ditkanmoeilijkhedengeveninverbandmethetoptredenvanroest.
Deplantafstand isongeveer25cmtussenderegelsenca.20cmopderegel.
Voorderolkasenplastictunnelwordtdirectterplaatsegeplanteninde
winterofhetvroegevoorjaarwordtdekasoftunneleropgebracht.Planten
voordeteeltindekas,dieronddejaarwisseling indekasgeplantworden
kunnenwebeterwatlaterverplanten.Danzijndeplantendiemetkluitbinnengebrachtworden,nietaltezwaar.Ophetplantbedkunnendezedanookwat
dichtergeplantworden.
Grond
Dewortelontwikkelingverlooptbijduizendschoonmeestalgoed,zodatdegroei
opdemeestegrondsoortengoedverloopt.Hetisbelangrijkdatdeontwatering
goedverzorgd is,vooralopdiepercelenwaartunnelsgeplaatstgaanwordenof
waarvanplantenopgerooidwordenvoorkasteelt.Slechtontwaterdepercelen
zijnindewinterookslechtbereikbaar,terwijlbijbelopenkansopstructuurbederfbestaat.Degroeikomtopnattegrondeninhetvoorjaarooklater
opgang.
Teeltmogelijkheden
Indeafgelopenjarenzijnermeermogelijkhedenbekendgewordenomdebloei
dievannaturevooralinjunivalt,tespreiden.Uitgaandevandevanouds
bekendevollegrondsteeltwordenverschillendemethodenbesproken.
Vollegrondsteelt
Plantendieindezomergezaaidzijnkunnenindeloopvanhetnajaareen
bladrozetvormen.Gedurendedeperiodemetlagetemperaturenstoptdeaanleg
vannieuwebladerennagenoegenwordtdebloeigeïnduceerd.Nabeginnovember
isdetemperatuur inhetalgemeenvoldoendelaag.Ronddejaarwisselinghebben
deplantenbuitengenoegkoudegehadomgoed inbloeitekomen.Deverdere
ontwikkelingvandebloemenzalbuitenplaatsvinden,alsdebuitentemperatuur
weerhogerwordt.Vanafeindmaartisteziendatdeplantenweergaan
groeien.Debloeibegintdaneindmei.
Tunnelsenrolkassen
Debloeiindevollegrond istevervroegendoorvanafhalfmaarttunnelsover
degewassenaantebrengen.Detemperatuurindetunnelzalopdedag,maar
vooralook 'snachtshogerzijndanbuiten.Debloemscheutenzullenzichdan
snellerontwikkelen,waardoordebloeitweeàdriewekeneerderis.Vroeger
opbrengenvandetunnelsisriskant.Eventueelvoorkomendeongunstigeweersomstandighedenalsstormenperiodenmetvorstofsneeuwkunnenschadetoebrengenaandetunnelsendezichdaarinontwikkelendegewassen.Metderolkas
zijndezegevarenmindergroot.Invorstperiodenkandoorisolatieofdoor
lichttestokenhetgewasvorstvrijwordengehouden.Rolkassenkunnendaarom
alnadejaarwisselingovergeredenworden.Deontwikkelingzaldanmeestalwat
eerderopgangkomen,zodatdeoogsteindaprilkanbeginnen.
Vastekassen
Invastekassenishetmogelijkduizendschoontetelendoordeplantenvan
buitenoptenemenenindekasuitteplanten.Deplantenwordenmetkluit
overgeplantomzoveelmogelijkgroeiremmingtevoorkomen.Hetkangebeurendat
menophetgewenstetijdstipdeplantennietkanopnemenvanwegevorst.Omdat
tevoorkomenwordendeplantenookwelbegindecemberopgerooideninbakken
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bewaard ineenvorst-entochtvrijeruimte.Deplantenmogennietuitdrogen.
Indekasworden,afhankelijkvandegroottevandeplanten,25-35plantenper
mrbedgeplant.Voordeopkweekvandeplanteniserdusminstensevenveel
ruimtebuitennodig.Vergelijkbaarmetderolkaszaldebloeiineenkoudekas
eindaprilbeginnen.Doorstokeniseenverderebloeivervroeging tebereiken
vanvijftotzesweken.Alsdetemperatuurvanafhalf januari 'snachtsop8à
10°Cenopdedagop10à12°Cgehoudenwordt,zaldebloeihalfmaartbeginnen.
TEELTUITSTEK
Invoorgaande jareniseenteeltwijzeontwikkeldwaarbijwordtuitgegaanvan
plantendienietdoorzaaien,maardoorstekkenverkregenzijnuitgeselecteerdemoerplanten.Daarmeeishetmogelijkgeblekenomindewinterbloeite
realiseren.Dezeteeltmethodeisvooralbedoeldalskasteeltenkanindrie
delenonderscheidenworden.
Teeltvanplantenvoorstek
Geselecteerdeplantenwordenindekas(vanafapril)ofbuiten(vanafhalf
mei)uitgeplantmethetdoelerlaterstekkenvantesnijden.Erworden16-20
plantenperm bedgeplant.Inhetalgemeenwordtuitgegaanvanstek.Ditis
danstekvaneengoedgeselecteerdepartij,zodathetmateriaaluniformis.
Voorofnahetuitplantenwordendestekkenéénkeergetoptomdezijscheuten
telatendoorgroeien.Vanaf julitotoktoberkunnenerstekkenworden
gesneden.Destekkenkunnenwordengesnedenalserviertotvijfvolgroeide
bladparenmeegenomenkunnenworden.Nadekoudebehandelingwordendegesneden
stekkenvoordebloementeeltgebruikt.
Koudebehandeling
Dekoudebehandeling dienodigisvoordebloeiinductievindtplaatsinde
koelcel.Destekkenwordengedurendeminimaal12wekengekoeldbij3-4°C.De
stekkenwordengestokeninonbemestepotgrond.Destekkistenwordenafgedekt
metdunnefolieomuitdrogingtevoorkomen.Voorafwordendestekkenmetde
snijvlakkenenhetondereindevandesteelineenwondafdekmiddelgemengdmet
groeistofgedoopt.Ditomoptredenvanvoetrot tevoorkomenendebeworteling
teverbeteren.Perkist(40x60cm)kunnen300-500stekkenverpaktworden.
Hetisookmogelijkomdestekkenbij2°Ctekoelen.HetrisicovooreenaantastingvanFusariumisdanookkleiner.Destekkenzullenindekoelcelniet
bewortelenbijdezetemperatuur.Destekkendiebij2°Cgekoeldzijnzullenin
hetalgemeenindekaswatongelijkerweggroeien.Omdathetmateriaalinde
koelceldichtopelkaargepaktwordtishetnoodzakelijkomregelmatigdeprodukttemperatuurtecontroleren.Alsdestekkennietvoldoendegekoeldzijn,
zijnzenietvoldoendegevernaliseerd enzullenzeniettotbloeikomen.Bij
stekkendielaatgeplantwordenishetmogelijkomlangerdan12wekente
koelen.Eenkoelperiodevan20wekenisnietnadeliggeblekenvooreengoed
bloeiresultaat.Eriseenbedrijfdatzichtoegelegdheeftopkoelingvanhet
stekmateriaal.Zijgaanuitvangeselecteerdepartijen.Stekkenvoordebloemproduktiekunnendaargekochtworden.
Bloementeelt
Nadekoudebehandelingwordendestekkenindekasgronduitgeplant.Doorde
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langebewaringzijndeplantenkwetsbaargeworden.Hetuitplantenvindtdaarom
bijvoorkeurbijdonkerweerplaats.Indeeerstetweewekennahetuitplanten
moeterveelzorgaanhetgewaswordenbesteed.Hetduurtééntottweeweken
voordatdeplantengoedbeworteldzijn.Indietijdmoethetgewasregelmatig
gegotenwordenomslapgaanzoveelmogelijktevoorkomen.Bijzon-nigweer
moetzonodigeenkrijtschermwordenaangebracht.Indewinterzalde
beworteling indekasbevorderdwordendoordetemperatuurongeveereenweek
op14-15°C tehouden.Deaanbevolenplantdichtheid inoktoberis128stekken
pernetto-m^.Vanhalfoktobertothalfdecemberwordener96plantenper
netto-m^geplantendaarnaweer128.Erkanhetbesteingaaswordenuitgeplant.Tijdensdegroeikanhetgaasietsopgehaaldwordenomhetgewaste
steunen.Deontwikkelingverloopthetbestebijteelttemperaturenvan10-14°C.
Deteeltduurbedraagtdan70-100dagenalserinseptemberoffebruariwordt
geplanten100-120dagenalserinoktobertotjanuariwordtgeplant.Bij
lagereteelttemperaturen zaldeteeltduurtoenemen.Debloemkwaliteitwordt
danookminderendekansophetoptredenvanroestneemt toe.Aangeraden
wordtomnietvoorbeginoktoberteplanten.Detemperatuur indekaskanin
augustus/septembernogtehoogoplopen.Destekkenkunnendangedeeltelijk
gedevernaliseerdwordenenkomendannietmeerinbloei.
C0„- toediening
Voorzoverbekend isgeenproefondervindelijkbewijsgeleverd datC0„gunstig
werktopdeteeltvanduizendschoon.Aandehandvanpraktijkwaarnemingenzou
menkunnenstellendatindiendemogelijkhedenvoorC02-toedieningaanwezig
zijn,ditgunstigeresultatengeeft.BijCX^-gevenkandetemperatuurookiets
hogerwordengehouden.
Bloemproduktievanvoormaligemoerplanten
Alserstekgepluktisvaneenmoerplantenbestand,dankanhetvoorjaarnade
stekproduktiehetmoerplantenbestandinbloeikomenenerkunnenoogstbare
takkenvangesnedenworden.Ditkanopdezelfdewijzegebeurenalsbeschreven
indezaaiteelt.Ookhierhebbenwedemogelijkheidvooreennormalebuitenteelt,eenteeltondertunnelofinde(rol)kas.Omdathethieromeengeselecteerdepartijgaatzaldeuniformiteitvanhetgewasenvandegeoogste
stengelsgroterzijndanbijeenzaaiteelt.
Oogsten
Vôôrdebloemengesnedenwordenmoetenenkelevandebloempjesvanhetscherm
geopendzijn.Bijduizendschoonisgeenaantaltakkenperbostegevenomdat
destengelsendebloeiwijzesterkingrootteverschillen.Bijhetdooroogsten
vandeeerstebloemen,diemeestalhetgelijkmatigstezijn,wordenvaaktien
takkenperbosaangehouden.Zorginelkgevalvoorgoedegelijkmatigebossen
indepartijenprobeervanelkeboseenmooie,gemengdebostemaken.Het
oogstenvandebloemenisnietaaneendaggebonden.Zolangdeprijzengoed
zijn,zalmenproberensneldoortebossen.Bijlageprijzenlaatmenzewel
staantotdatvoordevoetkanwordengebost.Hetproduktmoetnatuurlijkniet
gedeeltelijkuitgebloeidzijn.
Ontwikkelingvandestekkenteeltgedurendedelaatstejaren
Enkele jarengeledenleekdestekkenteelteenzeergoedalternatiefomookin
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dewinterperiodeduizendschoontekunnenproduceren.Doordaterergveel
problemenopgetredenzijnmetgroteuitvalspercentages insommigepartijen
dooranjerkringvlekkenvirus,heeftdezeteeltgeengrotevluchtgenomen.Naast
deproblemenmethetvirusmoetookgezegdwordendaterveelplantmateriaal
nodigis.Ditisbetrekkelijkduuralshetaangekochtwordt,maarookalshet
zelfgekoeldwordtishetvrijkostbaar.
Ziektenenplagen
BladluizenenBotrytiszijnziektendieinduizendschoonvoorkomen.VoorherkenningenbestrijdingziehethoofdstukZiektenbestrijding inhetalgemeen.
Specifiekvoorduizendschooniseenaantastingmetroesten/ofspat.
Roest
Gelebladvlekkenaandebovenzijdevanhetblad.Aandeonderzijdeontstaan
donkerbruine,wratachtigesporenhoopjes.
Voorkomen:
- 300gramDithaneM45of
- 200gramDaconil2787of300mlDaconilvlbof
- 300grammaneb
Bestrijden:
Omde7-10dagenspuitenmet100mlBaycorvloeibaarof150mlAsepta
Funginex.
Spat
Opdebladerenvormenzichlichtgeletotbijnawittevlekkenmetenpurperen
rand.Laterontwikkelenzichhieropdonkeresporen.
Voorkomen/bestrijden:
Tegeneenbeginnendeaantastingspuitenmeteenvandevolgendemiddelen:
- 200gramDaconil2787of300mlDaconil500vlb
- 300gramDithaneM45
- 100gramof140mlTopsinM
- 300grammaneb
- 100gramBenlate
Bespuitingenomde10-14dagenherhalen.
Indestekkenteeltkunnennaastdebovengenoemdeziektennogdevolgende
problemenoptreden:
Stekrot
Omhetbruinwordenvandestekkentevoorkomendezedompelenineenmengsel
vancaptan-stuif engroeistof (1:1).
Virusziekten (anjerkringvlekkenvirus)
Veroorzaakt chlorotischevlekkenopdebladeren.
Voorkomen:
-moerplantenselecteren
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DORONICUM (VOORJAARSZONNEBLOEMOFGELEMARGRIET)
Doronicumbehoorttotdefamilievandecomposieten (Compositae).Hetiseen
vandevroegstbloeiendevasteplanten;bloeitijdeindapril-beginmei.De
houdbaarheid isvooralalsonrijpwordtgeoogstmatig.
Sortiment
Debelangrijkste soortendievoordesnijbloementeeltinaanmerkingkomen
zijn:
Doronicumorientale(D.caucasicum),stengellengteca.45cm.
Doronicumplantagineum 'Excelsum'.Debloeivandezesoort,meteenstengellengtetotca.100cm,isjuistnaDoronicumorientale.
Vermeerdering
Hoewelzaaienmogelijk iswordtditvoorsnijbloemenproduktienietaangeraden.
Vergelekenmetscheurenvandeplantengeethetuitgaanvanzaadmindergelijkvormigheid.Bovendien isdeteeltduurlanger.
Scheurenofdelenvandeplantenwordtbinnenenkelewekennadebloeigedaan.
Nahetoogstenvandebloemenwordthetgewasteruggekniptofafgemaaid.
Binnentweetotdriewekenlopendeplantenopnieuwuitenkunnenvrijgemakkelijkinzokleinmogelijkestukjeswordengedeeld.Nahetscheurenmoet
directwordenuitgeplant.Doronicumplantagineumvormt"knolletjes"dievande
moederplantkunnenwordenafgebroken.Doortijdigopnieuwuitteplantenvormt
zicheenflinkeplantdiehetkomendejaarweervoldoendebloemenproduceert.
Hoewelhetgewaseenjaaroverkanstaanishetjaarlijksopnieuwuitplanten
ookmogelijk.
Grondsoort enbemesting
Doronicumgroeitgoedopeengoedvochthoudendegrondsoort.Deontwatering
moetgoedzijnomhetovertolligewatervlotaftevoeren.Isdeontwatering
nietgoedinordedankunnendeplantengemakkelijkwegvallendoorwortelrot.
Alsbemestinghoudtmendoorgaans3-5kg12+10+18per100m 2aan.Degroeien
destandvanhetgewasbepalenechterdebemesting.
Teeltmaatregelen
Deplantafstand isca.25-30cm.Doronicumvraagttotdeoogstverderweinig
arbeid.Bestrijdingvanziekteneninsektenishetvoornaamste.Hetgewasis,
mitshetgoedgegroeidis,redelijkwinterhard.Tervoorkomingvanvorstschade
kaneenlichtstrodekwordenaangebracht.Ditmoettijdig(februari/maart)
verwijderdworden.
Oogst
DeoogstkansomsvoordevroegsteDoronicumalhalfaprilbeginnen.De
bloemenmoetennietteonrijpgesnedenworden;volledigopenishetbeste.Zo
snelmogelijkopwaterzettenvoorkomtslaphangenenisvoordehoudbaarheid
hetbeste.Vandehogeresoortenwordtsomseerstdehartbloemgesnedenen
laterdezijscheaten.

99

Vervroegen
DoorbovenDoronicumglasaantebrengenkandeoogstnogwatvervroegd
worden.Ook.plastic tunnelskunneneengoedemogelijkheid zijnomdebloeiwat
naarvorenteschuiven.
Ziektenenplagen
Hetisbelangrijkomaandachttebestedenaan:
bladaaltjes,wortelaaltjes,echtemeeldauwencicaden.
VoorherkenningenbestrijdingziehethoofdstukZiektenbestrijding inhet
algemeen.

'm.
Mogelijkheid
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DROOGBLOEMEN
Hetsortimentdatgeschiktisvoordedrogerijwordtsteedsuitgebreider.In
veelgevallenkweektmendroogbloemenopcontractvoordedrogerij.Erworden
echterookdroogbloemeninversetoestandopdeveilingaangevoerd.
Indezebrochurezijndevolgendedroogbloemenbeschreven:Helichrysum
(goudsbloem),Helipterum (zonnestrobloem),Limonium(Statice),Lonasannua,
Nigelladamascena (Juffertjein'tgroen)enXeranthemumannuura(papierbloem).
Arbeidspiek
Hetisbekenddatbijdeteeltvandroogbloemendeoogstaltijd zorgtvooreen
arbeidspiek.Doorwatteschuivenmetzaaidatakandeoogstperiodewatworden
verlengd.Omdeoogstpieknogmeeraftevlakkenishetnietaanteradenlater
daneindmeitezaaien.Deoogstkomtdantelaatindeherfstmetveelkansop
slechtweer.
Dezaaitijdkannogwelwatwordenvervroegd.
Indelaatsteweekvanmaart,beginaprilkanalgezaaidworden.Hetisdanwel
noodzakelijkdatdegronddirectnahetzaaienwordtafgedekt.Inhetalgemeen
gebeurtditmetgeperforeerdeplastic folieofagryldoek.Ongeveervieràvijf
wekennahetzaaienmoethetdoekverwijderdworden.HetbesteIsdittedoen
opeendonkeredag.Doetmenditopeenzonnigeenooknogwinderigedag,dan
isdekansopverbrandingvanhetgewaserggroot.
Chemischeonkruidbestrijding
Opdedroogbloemendietotdefamilievandecomposietenbehorenkanvoor
opkomsteenchemischeonkruidbestrijdingwordentoegepast.Betrouwbareproeven
envoldoendegoedepraktijkervaringenzijnopgedaanmetdevolgendegewassen:
Helipterumroseum (Acroclinium),Helichrysumbracteatum,Helipterummanglesii
(Rhodanthe),Lonas,Helipterumhumboldtianum(H.sanfordii)enXeranthemum
annuura.
Opeenvochtigeenbezaktegrondmoetperha7literLegurame+1,5 liter
Chloor-IPCwordengespoten.Doehetwelvooropkomst.Vooreventueelaanwezig
onkruidkandanGrammoxoneofReglonewordentoegevoegd.Bedenkweldat
onkruidendieooktotdecomposietenbehoren,alsknop-enkruiskruidniet
bestredenworden.
Algemenewaarschuwing
Sindserookdroogbloemenwordengeteeld inakkerbouwgebieden ishetbekend
gewordendatonderandereHelipterumbracteatum,Helipterum roseumen
HelipterummanglesiizeergevoeligzijnvoorDinosebinolie.Ditiseen
onkruidbestrijdingsmiddel en/ofloofdoderdieindeaardappelteeltmagworden
toegepast.Moetditmiddelindebuurtvaneenperceeldroogbloemenworden
toegepastkijkdandubbeluit.Houdinelkgevaldewindrichting tijdenshet
spuitenindegaten.Zijneraardappeleninuwbuurttrachtdaningoedoverleg
eenenanderteregelen.
Grondbewerking
Momenteelwordenveeldroogbloemenopakkerbouwbedrijvengeteeld.Droogbloemen
wordengeteeldopdelichtezand-endalgrondenmeteenlaaghumuspercentage.
Voorwaardeiseengoeddoorlatendegrond.Vanbelangisdatdestorendelagen
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diewatdieperindegrond liggenwordenlosgemaakt.Dezestorendelaagookwel
"ploegzool"genaamd,kanhetbesteindeherfstlosgemaaktworden.Hetzaaibed
moetvroegtijdigklaargemaaktworden.Alsdeweersomstandighedenhettoelaten
kanhierinmaartmeewordenbegonnen.Voordeelvanhetvroegtijdigklaarmaken
vandegrondisdatveelaanwezigeonkruidzadenkunnenkiemen.Dezekunnenvoor
hetzaaiennogbestredenworden.Hetzaaibedwordtmetploeg+vorenpakkerof
spitfreesklaargemaakt.Hetzaaibedmoetgoedvlakenfijnliggen.Hetmoet
vooraldaarfijnliggenwaarhetzaadterechtkomt.Directnahetzaaienmoet
degrondaangedruktwordenzodathetzaadcontactkrijgtmetdebovenlaagen
watvochtigerenstevigerblijft.Ditisnoodzakelijkvooreensnellekieming
vanhetzaad.
Bemesting
Voordatmenmetdeteeltbegintishetgoedomeenvollediggrondmonsterte
nemenvanhetperceeldatvoorbloemengebruiktwordt,zodatmeneenideeheeft
waterindegrondaanwezig is.Voorvasteplantendievoordroogbloemen
gebruiktworden,moetbijhetinzendenvanhetgrondmonstervermeldworden:
Vasteplantenvoordroog/snijbloemen.
Degewassenwordenmomenteelnogvoorhetadviesgeplaatstindelaagstbehoeftigeklassenvanvollegrondsgroenteteelten.Wordtgebruikgemaaktvaneen
bemestingsplanvoordeakkerbouw,danwordtmeestalhetadviesvoorconsumptieaardappelengehanteerd.
Dehoeveelheid stikstofdiegegevenwordtisafhankelijkvandegrondsoort.In
depraktijkwordtmetstikstofvoornamelijkbijgemest.Inhetvoorjaarwordt
geenofweinigstikstofgegeven,daardekansgrootisdathetgewastelang,
weelderigenslapgroeitmetalsgevolgdathetinelkaarzakt(legering).De
stikstofgift indeloopvanhetgroeiseizoenhangtafvandestandvanhet
gewasenaantalsneeën.Indepraktijkwordtmeestaleensnelwerkendemeststof
gebruikt.
Degiftvarieertvan1-3kgChilisalpeterper100nr-tijdenshetgroeiseizoen.
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ECHINOPS(KOGELDISTEL)
DekogeldistelbehoorttotdefamilievandeCorapositaeofsamengesteldbloemigenenisafkomstiguitMidden-enZuid-Europa.Echinopsbehoorttotdevaste
plantenenheeftstevige,witviltigestengelsmetstekeligebladeren.De
onderkantvandebladerenisgrijsachtigbehaard.Debloeiwijzeheefteen
metaal-grijsblauwekleureneenkogelrondevorm.Hetgewaswordt1tot1,50m
hoogenwordtveelgebruiktinveldboeketten.
Sortiment
Demeestgebruiktesoortenvoordesnijbloemencultuurzijn:
Echinopsbanaticus 'BlueGlobe'
Grotedonkerblauwebloeiwijze,hoogte1tot1,25m,bloeitijd juli-augustus.
Echinopsbanaticus 'TaplowBlue'
Ietslichterblauwdandevoorgaande,hoogte1tot1,50m,bloeitijd juliseptember;demeestgesteelde.
Echinopsritro 'Veitch'sBlue'
Donkerstaalblauwebloeiwijze,hoogte1tot1,25m,bloeitijdjuli-september.
Dezesoortenzijnwinterhard.
Vermenigvuldiging
Dekogeldistelkandoorzaad,doorscheurenendoorwortelstekworden
vermenigvuldigd.Dehiergenoemdesoortenzijnselecties,die-wilmenze
soortecht telen-alleendoorscheurenofeventueelwortelstekzijnte
vermeerderen.
Zaaien
Hetzaaienkangebeureninjanuarionderglasopwarmteinkistjes,waarnaer
naopkomstverspeend ennaderhand opgepotwordt.Hiernakunnenzeinmei
buitenuitgeplantworden.Hetvoordeelvanditvroegezaaienisdatzeinde
nazomerreedsbloemengeven.Nahetzaaienmoetenzeeenmaalaangegotenworden
meteenoplossingTMTDomuitvaldoorschimmelaantasting tevoorkomen.
Meestalwordterinnovember-januaribuitenopeenzaaibedgezaaid,waarna
ongeveeraugustusuitgeplantwordtalsdeplantjesvoldoendegrootzijn.1
Gramzaadbevat+60zaden.Zoalsbijdemeestevasteplantenkomtookde
kogeldistelnooitzuiveruitzaad terug.Menkrijgteenvitro-typemetvaak
fletsebloemkleuren,bloeitijdstip-verschillenenvaakeennietmooigesloten
bloeiwijze.Voordesnijbloemenproduktie ishetzaaienminderaantrekkelijk.
Scheuren
Debestemethodeisdevermeerderingdoorscheuren;ditkangebeurendirectna
debloeiofinmaart.Beidemethodenwordentoegepast,maardevoorkeurgaat
uitnaarhetvoorjaar.Bijlatebloei,eindseptember,ishetiniedergeval
betermetscheurentewachtentotmaart.Hetvoordeelvanhetscheurenin
augustusisdatmenhetjaardaaropweeropeennormaalbloeitijdstipmag
rekenen.Erwordtgescheurdopviertotzesogen.Bijscheureninmaartzullen
deplantenlaterbloeien.Somsgaatmenerbijhetscheureninmaartvanuit
datdebloemproduktiezeergeringisenscheurtmenkleineredelen:êênàtwee

lm

ogen.Hetvoordeelhiervanisdatmenmindermoerplantennodigheeftofdat
menmethetzelfdeaantalmoerplanteneengrotereoppervlaktekanbeplanten.
Bijhetscheurenishetnoodzakelijkdathetonkruid tussendeplanten
verwijderdwordt.Ditvoorkomtindeteeltveelnarigheid.
Wortelstek
Menneemtindeperiodejanuaritotenmetmaartvandewortelsstukjesvan
5-8cmlengte.Dezewortelswordenbijvoorkeurgebundeld ofeventueel
uitgezaaidenafgedektmetvochtigegrond.Afhankelijkvandetemperatuur
(5-20°C)zalzichophetbovenstesnijvlakvandeworteleenplantjeontwikkelen.Bijhetoverplantenvanwortelstekkansomsernstiguitvaloptreden.De
plantjesmoetenongestoordkunnendoorgroeien.
Grond
Kogeldistelsgroeienopbijnaallegronden,alleennattegrondenzulleninde
wintermeerkansopuitvalgeven.Opdezegrondenishetnoodzakelijkomin
hetnajaarveurenofgreppelsvooreengoedewaterafvoer tegraven.
Bemesting
Doordatdekogeldistelverschillendejarenachtereenvastblijftstaan,ishet
nodigomiedervoorjaareenofmeerderemalentebemestenmeteensamengesteldemeststof.Indepraktijkgeeftmenvaaktweemaaleengiftvan3-6kg
12+10+18per100m 2 .
Plantafstanden
Dekogeldistelwordtgeplantopeenregelafstandvan35cmeninderegeleen
plantafstandvan30cm.Debedbreedtevarieertvaaknaarhetaantalveurenof
greppelsdatmennodigheeftominhetnajaarenwinterhetovertolligewater
snelaftevoeren.Indepraktijkwordtomdetweeàdriejaarverplant.Te
dichtplantengeefteenslechteknopbezetting.
Oogsten
Erwordtgeoogstalsenkelebloemetjesopenzijn.
Ziektenenplagen
Echinops iszeergevoeligvoorallerleiziektebestrijdingsmiddelen.Erkan
vrijgemakkelijkbladverbranding ontstaan.Indiengeenervaringmetmiddelen
isopgedaandienteenproefbespuiting plaatstevinden.
Onkruidbestrijding
Nadathetgewasgeheelafgestorveniskanhetaanwezigeonkruidbestreden
wordendooreenbespuitingmetparaquat20%(b.v.Gramoxone),20-40mlper100
m 2 in6-10 literwater.
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EREMURUS(NAALDVANCLEOPATRA)
DeEremurusisafkomstiguitRusland (o.a.Turkestan),AfghanistanenIranen
behoorttotdefamilievanLiliaceae,evenalsonderandereAllium,lelieen
tulp.
Deplantheeftindegrondeenwortelstok,eenaantaldikkevlezigewortels
dierondomeenverdikte 'neus'naarallekantenuitgroeien('spinnekop').Uit
dezeneusgroeienalvroeginhetvoorjaar(maart)eenaantalvrijzachte
loofbladeren.Inhetharthiervanbevindtzichdebloemknop (nachtvorstschade
enwindschadeisgoedmogelijk).Perneusontwikkeltzichéénvrijlange
bloemstengel,afhankelijkvanhetsoortvan50-250cm,meteentrosvan
bloempjes.
Bovenopdeoudeknolontwikkelenzicheenofmeerderenieuweknollen.
DeEremuruswordtzowelvoordebloemalsvoordeknolgeteeld.
Sortiment
Eenaantalsoortenisbijzondergeschiktvoordesnijbloementeelt.
Eremurusstenophyllusspp.stenophyllus
Demeestgeteeldesoort,lichtgeelvankleurmetoranjemeeldraden.Debloei
isvanafeind juni,bloemstengels tot1,50m.
Eremurushimalaicus
Wit,bloeieindmei;devroegstbloeiende.
Eremurusrobustus
Roze,bloeieind juni.Nogaldikke,vrijstevigebloemstengelstotruim2m
hoogte;zeergroteknollen.
EremurusRuiterhybriden
Eengroepvrijnieuwecultivars,in1947ontstaanuiteenkruisingmetonder
andereisabellinus.Zewordenopnaamengemengdverhandeld.Kleuren:wit,
oranje,geel,roze,zalm.Onderlingietsverschilinbloeitijd,bloeivanaf
eindmei.
Eremurusxisabellinus(Shelfordhybride)
Koperkleurigegelebloemen,bloemstengel1-1,75m.Bloeitijd juli.
Eremurusstenophyllusspp.stenophyllusendeRuiterhybridenwordenhetmeest
geteeldvoordesnijbloemenproduktie.
Vermeerdering
Vermeerderingkanzowelviazaadalsviadeknolplaatsvinden.Vermeerdering
uitzaadgeeftvaakeenpartijmetafwijkendetypenenkleuren.Opdezemanier
zijnonderandereookverschillendepartijen"Shelford"ontstaanmetgrote
verschilleninlengtevandebloemstengels (1-2m)eninbloemkleur
(lichtgeel,lichtroze,witenkoperkleurig).Desoortrobustusdiemoeilijk
nieuweknollenvormt,moethaastweldoorzaadwordenvoortgekweekt.Eremurus
stenophyllusisdoormiddelvanzaadtevermeerderenenkomtredelijkuniform
terug.Dezaaddozenzijninaugustusrijpenwordenperstengelafgesneden.Ze
wordenluchtigenkoelbewaardtoteindseptember.Hetzaadwordtdanuitde
dozengewrevenenmeestalnietverdergeschoond.Hetzaadwordtomstreekshalf
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Oktoberbuitengezaaid,bijvoorkeuropregelsenblijftdaneenjaarvast
staan.Letwelopdeonkruidbestrijding.Naongeveervierjaarkunnende
knollen,gegroeidvanafzaad,bloeien.
Grondsoort enbemesting
Allegrondsoortenmeteengoedewaterhuishouding,zijngeschiktvoorEremurus.
Eengoededoorlatendheidvandegrond iswelvereist.Hetkanbetertedroog
zijndantenat.
Planten
Doorgaanswordtinhetnajaargedurendedemaandoktobergeplant.Omuitdrogen
vandeknollenzoveelmogelijktevoorkomen,wordtzosnelmogelijknahet
rooienweergeplant.Omdatvoornamelijkdeuitlopendespruitenvorstgevoelig
zijn,wordtomvorstschade tevoorkomenookweleensinhetvoorjaar(maart)
geplant.Uitdrogenvandeknollenmoetdanwordenvoorkomen;eengoede
bewaartemperatuuris2-5°C.Deknollenwordenmet5-8 cmgrondbovendeneus
afgedekt.Menkanze 'inploegen'.Menkanofhetgewasjaarlijksrooienofeen
jaarvastlatenstaan.Hettweedejaarisdebloeivaakbeter.Tegenwoordig
wordtvooralopzandgrond inverbandmeteenvergrotekansopallerleiziekten
(Pythiumenratelvirus)ookweljaarlijksgerooid.Indienmendeknollenniet
uitlaatdrogenendewortelszoveelmogelijkintaktlaatzalditookhet
bloeipercentage tengoedekomen.Deplanthoeveelheid isafhankelijkvande
teeltmethode,één-oftweejarig.VandesoortstenophyllusenRuiterhybriden
plantmenbij
1-jarigeteelt:+ 1000stuksper100m 2
2-jarige teelt:+ 600stuksper100m 2
Deoverigesoortendiemeergewasenbrederbladhebben,plantmenaanzienlijk
dunner,bijvoorbeeld robustus+200per100m.
Afdekken
o

Omvorstschadetevoorkomenisafdekkenmet+ 150kgstroper100m noodzakelijk.Vooralnieuwgeplanteknollenzijnwatgevoeligerdanknollendieeen
jaaroverblijvenstaan.Ditkomtonderandereomdatdezevannatureal
afgedektzijnmetoudebladresten.Bijstrengevorstishetraadzaamde
mogelijkheid tehebbenplasticfolieoverdeafgedekteknollenaantebrengen.
Inhetvoorjaarbijhetverwijderenvanhetstro,kaneengedeelteblijven
liggenenopdiemanierdienstdoenalsonkruidbestrijding.
Oogsten
Zodradeonderstebloemknopjesopenzijnkandebloemstengelwordengesneden.
Erwordtnaarlengteenintweeofdriekwaliteitengesorteerd.Debloemen
kunneneventueeltottweewekenwordenbewaard indekoelcelbij+2°C.DeE.
stenophylluskanheteerstejaartweebloemenperplantgeven.Voorandere
soortenligtdatrondéén.
Vervroegen
Eenvervroegingvanmaximaal3-4wekenisteverkrijgendoordeknollenineen
kasteplanten.Erkanbeginjanuarigeplantworden;dekastotbeginmaart
vorstvrijhoudenendaarnaeennachttemperatuurvan10-12°Ceneen
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dagtemperatuurvan15°Caanhouden.Bijfellezonmoetdekasgeschermdworden.
Hetisookmogelijkomdeknollenopeenvakvanderolkasteplantenendan
vanafbeginmaartdekaseroverheentebrengen.
Nadebloei
Afhankelijkvandeplantdikteendegezondheidstoestand kanmenhetgewasin
oktoberrooienofnogeenjaarvastlatenstaan.AlhoewelmensomsdeEremurus
meerderejarenvastlaatstaanwordtergeadviseerd omeengewasinieder
gevalnietlangerdanéénjaarvasttelatenstaan.
Hetonkruidvrijhoudenisbijeenoverjarigeteeltdebelangrijkstecultuurmaatregel.
Rooien
Deknollenwordengedurendedemaandoktobergerooid.Hetafbrekenvande
wortelsmoetzoveelmogelijkwordenvoorkomen.Menkanhetgewas 'lichten'en
deknollendanoptrekken.Indepraktijkwordtookwelgerooidmeteen
'beddenrooier'.
Opdeoudeknolbevindenzicheenofmeerderenieuweknollen(neuzen).De
restantenvandeoudeknollatenzichgemakkelijkverwijderen.
Onkruidbestrijding
Vooropkomstofopafgehardgewasvroeginhetvoorjaarspuitenmet40ml
chloorprofam40%.Indienhetgewasgeheelisafgestorvenkanwordengespoten
metparaquat.
Ziektenenplagen
Bruinebladeren
Ditiseenaantasting,waarvandeoorzaaknietbekend is.Alsgevolgvan
vorstschadekanmeneensoortgelijkbeeldverwachten.Bijernstige vorstschade
isookdebloemgeheelofgedeeltelijk 'weggevroren'.
Bladaaltjes
Dooraaltjesaangetasteknoppenlopennietofnauwelijksuit.Bijlichte
aantastingzijnvooraldebuitensteknopschubbenbruinverkleurd.
Virusziekten
Ratelvirusveroorzaaktvlekkeriggeleengestreeptebladeren.Aantastingen
uitbreidinggebeurtviaaaltjes(Xiphinema,Trichodorus)indegrond;vaak
pleksgewijs.
Wortellesieaaltjes
Wortellesieaaltjesveroorzakenslechtegroei(wortelrot).Opdewortels
kleine,zwartestreepjes.Debloemkanverdrogen.
Trips
Hetgewasisgevoeligvoortrips.
Wortelrot(Pythium)
Eenpleksgewijzeaantasting,hetgewasblijftduidelijk achteringroei,
blijfttekortenheeftbruineslappebladpunten.Dezijwortelsziener

'uitgezogen'uit.Opplekkenmeteenmindergoedestructuur(o.a.dichtgeslagengrond,waterplekken)heeftdezeschimmeldemeestekans.Kanvrij
ernstigoptredenoplichtegronden.Bijdebestrijdingdientmenrekeningte
houdenmetdevoorvrucht.
T
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ERIGERONHYBRIDEN
Erigeroniseenplantengeslachtdatmetongeveer150soortenvoorkomtinde
gematigdeklimaatgebiedenenbergstrekenvanNoord-enMidden-Amerika,Europa,
AziëenAustralië.DeErigeronrassendieinNederlandalssnijbloemworden
geteeld,zijnhoofdzakelijkontstaandoorkruisingenwaarbijdeinNoordAmerikavoorkomendeE.speciosuséénvandestamhouderswas.Hetonderscheid
tussenderassenbestaatvoornamelijkinkleurverschillenendegevuldheidvan
debloemen,veroorzaaktdoorhetverschilinaantalkransenvanlintbloemen
rondomdegelebuisbloemen.Delintbloemenzijninvergelijkingmethet
verwantegeslachtAsterergsmalendaaraandanktditgewasdeNederlandsenaam
Fijnstraal.Dehoofdbloeivalteind junienbeginjuli,maarmetenige
teeltmaatregelen isbloeispreidingmogelijk.
Hetsortimentdatwordtgeteeldbestaatuitrassendiedaterenvanv66r1950.
VooraldebekendeDuitseveredelaarsFoersterenArendshebbenbijgedragenaan
hethuidigesortiment.Demeesterassenzijnalleeninstand tehoudendoor
vegetatievevermeerdering.Bijvermeerderingdoorzaadzullendeoorspronkelijkeraseigenschappenvervagen.Methetlila-rozeras'Jewel'datweldoor
zaadwordtvermeerderd,zijnechterookgoederesultatentebehalen.Hettotale
sortimentomvatongeveervijftienrassen.Vandemeestgeschikteendaardoor
ookmeestbekenderassenzijninonderstaand overzichtenkelebelangrijke
raskenmerkenweergegeven.
OverzichtsortimentErigeronvoordeteeltalssnijbloem
Naam

Hoogte

Kleur

Bloemvorm

'DunkelsteAller'
'Strahlenmeer'
'Wuppertal'
'FoerstersLiebling'
'Jewel'(zaad)

50-60
70-80
50-60
40-50
70-80

paars-blauw
violiet-blauw
lichtviolet-blauw
paars-rood
lila-roze

enkel
halfgevuld
ietsgevuld
halfgevuld
ietsgevuld

Bloemprod./
m2(2e
jaar
150-200
200-250
200-250
150-200
150-200

Vermeerdering
Omdebeschikkingtehoudenoverzuivererassenzullendemeesterassenmoeten
wordengescheurd.Debestetijdhiervoorishetvoorjaar.Zodrainaprilde
plantengaangroeienenvooraldewortelszichweerwatbeterontwikkelen
wordendeplantengerooid.Delenvandeplantmettweeofdriescheutenen
goedewortelswordenerafgesnedenenkunnenalsplantmateriaalworden
gebruikt.Erkanookwordengescheurd injuli/augustus,directnadebloei.
Maaihetgewasnadebloeikort,geefwatereneenbijbemestingmetkalksalpeter.Denieuwescheutenlopendanuit.Alsdeze5-10cmlangzijnkunnende
plantengescheurdworden.Deplantenstaandanvoordewintervastenzullen
hetvolgendejaaraleengoedeproduktiegeven.Vanenkelerassenwordt
vermeerderd doorzaad.Inaprilofmeiwordtergezaaid ineenkoudebak.Om
100m2tebeplantenmoeter1à2gramzaadwordenuitgezaaid.Inaugustusof
septemberwordendeplantenopdebestemdeplaatsuitgeplant.

Bloeitijd
beginjuli
halfjuli
beginjuli
eindjuni
halfjuli

Planten
Erigeroniseengewasdattweeofdriejaarvastblijftstaan.Daaromiseen
goedestartvanbelang.Begindaaromopgoedgedraineerdegronddiezoveel
mogelijk,vrijisvanonkruid.Erwordtgeplantopbeddenmeteenbreedtevan1
meter.Perbedwordenvierrijengeplant.Deplantafstand opderijis25cm
(zestienplantennr-bed).Doordebetrekkelijkgeringegewashoogte(50-70cm)
bijbloeiiseenpadbreedtevan30-40cmvoldoendevooreengoedebereikbaarheid.Omtevoorkomendathetgewasjuistvoordebloeiomwaaitofverregent
ishetsomsnodigbijoverjarigegewasseneennetaantebrengen.Hetnetmoet
tijdigwordenaangebracht(beginmei)omhetmethetgewasmeeomhoogte
kunnenbrengen.Meteenmaasgroottevan17,5x20cmgeefthetnogvoldoende
steunenwordtdeoogsterminderdoorgehinderd.
Bemesting
Meestalwordtinhetvoorjaareenvoorraadbemestingvan3-5kg12-10-18
gegeven.Dezegiftwordteenmaalherhaaldnaca.vierweken.Nadebloei,als
hetgewasteruggemaaid is,wordt2-3kgkalksalpetergegevenomdeweggroeite
bevorderen.
Bloeispreiding
Debloeivangewassendievaststaanvaltineenbetrekkelijkkorteperiode
vanafhalf junitotbegin juli.Uithetoogpuntvanarbeidsspreidinug ishet
gewenstdebloeiovereenlangereperiodetespreiden,zekeralshetbeteelde
oppervlakgroterwordt.Binnenhetsortimentzijnerweinigmogelijkhedentot
bloeispreiding.Debloeivandeverschillenderassenbegintvrijwelgelijk.De
verschilleninbloeitijdkunnenontstaandoorverschillende teeltwijzen.De
vroegstebloeiindevollegrond isteverwachtenvangewassendieéênofmeer
jarenvaststaan.Doorinmaart,aprilofmeioverdezegewasseneenplastic
tunnelofeenrolkasteplaatsen,iseenbloeivervroeging vanenkeledagentot
ongeveer tweewekenmogelijk.Ookishetmogelijkom,netalsbijduizendschoon,injanuarigroteplantenoptenemenenindekasuitteplanten
(12-16planten/m-bed).Metlichtbijstokenvaltdebloeiindetweedeweek
vanjuni('Jewel').Verderemogelijkhedenvoorbloeivervroeging lijkenvoorlopignietaanwezig.Voorverlatingvandebloeizijnermeermogelijkheden..
Plantendieinhetvoorjaarzijnuitgeplant zulleninjunienjulinauwelijks
bloeien.Voordezegewassenishetbeteromdeeerstebloemstelenalvôôrde
bloeiafteknippen.Daardoorwordtdegroeigestimuleerd enzalerin
augustusenseptembereentweedebloeivolgen,waarbijbeduidendmeerstelen
vaneenbeterekwaliteitkunnenwordengeoogst.Doorhetplanttijdstipvan
aprilnaarmeiteverschuivenzalookdetweedebloeilaterbeginnen.Opdeze
wijzekanookinoktober,zolanghetweergoedblijft,wordengeoogst.Een
vergelijkbaarbloeiresultaatkanwordenbehaalddoorbijmeerjarigegewassen
nadebloeidegroeitestimulerendooreenextrakunstmestgiftenzonodigwat
extrategieten.Dehergroeiverlooptdanbeterenvanzulkegewassenkunnen
inhetnajaarnogeens60-80bloemenpermeterbedgesnedenworden.
Oogst
Degrootstearbeidsinspanningwordtgevraagdbijdeoogst.Deoogstwerkzaamhedenzijnminofmeervergelijkbaarmetgewassenalsduizendschoonen
Campanula.Bijdiegewassenvraagtdeoogst15-20uurper100m .Erigeronzal
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bijeenarbeidsprestatie vanongeveer50bossenperuur20-30uuroogstarbeid per100
ra^
vragen.Hettebetelenoppervlakzaldanookaangepastmoeten
zijnaandebeschikbarearbeid.Ditgeldtvooralookomdatdekwaliteitvande
bloemenafhangtvandesnijrijpheid endeverwerkingnahetsnijden.Teonrijp
snijdenzalmindergoedhoudbarebloemengeven.Hetbestesnijstadiumis
wanneerdeeerstebloemenjuistopenkomen.Deoogstinjulivaltvaaksamen
methogeretemperaturen.Erigeronwordtsnelslapenmoetnadeoogstmeteen
opwaterwordengezet.Hetbesteopeenkoeleplaatsofindekoelcel.Door
aanhetwaterindeemmerseensnijbloemenvoedseltoetevoegenwordtwatervervuilingenigszinstegengegaanendoordeopnamevansuikerswordtde
houdbaarheidverbeterd.
Ziektenenplagen
Erigeronkentgeenspecifiekeproblemen.Hetiswelbelangrijkomaandachtte
bestedenaanspintenmeeldauw.
Bestijding:ziehoofdstukZiektenbestrijding inhetalgemeen.
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ERYNGIUM (KRUISÜISTEL)
DeEryngium,ookwelblauwedistelgenoemdbehoorttotdefamilievande
Umbelliferae.ZezijnafkomstiguitMidden-,Zuid-enZuid-Oost-Europa,
Noord-AfrikaenKlein-Azië.Hetzijngoedesnijbloemen,terwijlzeook
geschiktzijnomtedrogenalsdroogbloem.Debloeiwijzewordtgevormddoor
eenaantalbloemhoofdjes,dietezameneenbloemschermvormen.
Sortiment
Eryngiumalpinium (Alpendistel)
Ditiseenvasteplantdie50-70cmhoogwordteninjuli-augustusbloeitmmet
zilverkleurige totstaalblauwebloemenenstengels.Dewortelbladerenzijn
hartvormigengezaagd.Destengelbladerenzijnfijningesneden.Erzijn
selectiesdiedonkerstaalblauwvankleurzijn.
Eryngiumgiganteum(Ivoordistel)
Deze tweejarigeplantenwordenongeveer1meterhoog.Debloemen,die
zilverachtig grijs-witzijn,kanmenvanjulitotaugustusoogsten.De
bladerenzijnblauw-groen,hartvormigennietingesneden.
Eryngiumplanum (Frambozendistel)
Dezevasteplantenworden70-125cmhoogenbloeieninjuni-juli.DeEryngium
planumissterkervertaktdandehiervoorbeschrevensoortenenheeftkleine
grijstotamethyst-blauwebloemen.Vandezesoortzijnmeerderecultivars
bekendzoals 'Bethlehem'metgevuldebloemen,'Fluella',donkerblauwvan
kleur. 'BlueRibbon'en 'Silverstone'zijnenkelevandejongsteaanwinsten.
Eryngiumbourgatii
DeEryngiumbourgatiiheeftstaalblauwebloemenenwordt+50cmhoog.De
bladerenzijngeaderd,maar 'stekelig'endaaromlastig teverwerken.
Eryngiumxoliverianum
Dezevasteplantenworden75-125cmhoogenbloeieninjuli-septembermet
staalblauwebloemen.Derozetbladerenzijngelobdenovaalhartvormig.Hetis
eenkruising tussenEryngiumgiganteumenEryngiumplanum.
Eryngiumamethystinum
Ditzijnvasteplanten,die40-70cmhoogkunnenworden.Zebloeienin
juli-augustus.Debloemenzijnamethyst-blauw.
Vermeerdering
Zaaien
Eryngiumgiganteum,bourgatiienalpiniumzaaitmeninoktober-decemberter
plaatseindevollegrond;hetzijnzogenaamdevorstkiemersdiepasindeloop
vanhetvoorjaarnadewinteropkomen.Deanderesoortenzaaitmenin
mei-juni.
Dezaadhoeveelhedenzijnwatafhankelijkvandesoortenwordendoorgaansdoor
dezaadleverancier opgegeven(ca.150gramper100m).Heteerstejaarworden
ernauwelijksbloemengevormd,ditgebeurtpashet tweedejaar.Alhoewel
Eryngiumindegrondeenpenwortelvormtendergelijkeplantenmoeilijkte
verplantenzijn,ishetzaaienopeenwachtbedookmogelijk.Deplantenworden
danopgerooidenopnieuwuitgeplant,hooguit intweeofdriedelen.Deplanten
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slaanmoeilijkaanenmenmoetrekeninghoudenmet10-20%uitval.
Plantdichtheid ensteunen
Bijeenmeerjarigeteeltgaatmenindepraktijkuitvaneenjaarlijksuitvalpercentagevanca.10%.Planthoeveelheid:ca.20plantenpernetto-m .Hetis
aanteradenzekerbijEryngiumplanumhetgewastesteunen.
Grond
Eryngiumisgevoeligvooreentenattegrond.Ditisdanookdereden,dater
naeennattewintervooralopslechtontwaterdegronden,veeluitval
geconstateerdmoetworden.Zorgdusvooreengoedeontwatering.Eryngium
verlangteendroge,kalkrijkegrondmeteenluchtigestructuur.Op
voedselrijkeenhumushoudendegrondenzalhetgewasveelteweligopgroeien.
Eenbemestingzalindemeestegevallenoverbodigzijn.
Oogsten
Eryngiumissnijrijp,wanneerdebloemengoedopkleurzijnendeeerste
bloemetjesopenkomen.Zewordeninbossenvantienstuksengebundeld(vijf
bosineenbundel)opdeveilingaangevoerd.
Ziektenenplagen
Eryngiumkentgeenspecifiekeziektenofplagen.
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EUPATORIUM (LEVERKRUID)
Hetverspreidingsgebied vanEupatoriumiszeergroot.Erkomensoortenvoorin
Europa,waarvanéénsoortookinNederland,eninNoord-Amerika.Hetzijnin
hetalgemeenforseplantendieinwaterrijkegebiedenvoorkomen.Zezijn
volkomenwinterhard endeplantenkunnenzichjarenlangopeenplaatshandhaven,waarbijzeeenflinkeomvangkunnenbereiken.
Sortiment
DemeestvoorkomendesoortvoordesnijbloementeeltisEupatoriumpurpureum.
DezesoortisafkomstiguitNoord-Amerikaenwordt150-180cmlang.Kenmerkend
zijndepurperrodestengelsenbloemknoppen.Integenstelling totdeplantomvangzijndebloemenklein.Debloemknoppenstaanineenschermvormigebloeiwijzebijeen.Deafzonderlijkebloemenhebbenenkeledraadvormigebloemblaadjesdielichtrozezijn.Eupatoriumcannabiumofkoninginnekruid iseeninheems
soortdieookalssnijbloemwordtgeteeld.Dezesoortheeftlichtgroenestelen
endebloemenzijnbleekroze.
Vermeerdering
Vermeerdering ismogelijkdoorzaad.VooralbijE.purpureumontstaatbij
zaaiengrotevariatieindekleurvandestengelsendebloemknoppen.Daarom
ishetbeteromplanten,dievoldoenaandekleureisen,doorscheurente
vermeerderen.Zaaienzowelalsscheurenwordtinhetvoorjaargedaan.
Zaailingenzulleninheteerstejaarnietofnauwelijksbloeien.Gedurendede
zomerendeherfstwordendeplanteninpottenopgekweekt.Inoktoberofin
hetvolgendevoorjaarkanerwordengeplant.
Teelt
Eupatoriumontwikkeltzichhetbestealsersteedsvoldoendewaterbeschikbaaristijdensdegroeiperiode.Bijzondereeisenaandegrondsoortzijnniet
bekend,maargeziendewaterbehoeftevanhetgewaskomenvochthoudende
grondsoortenhetmeestinaanmerking.Deteeltismeerjarig.Eengoedegrondbewerkingvoorafisdanookgewenst..Omhetvochthoudendvermogentevergroten
kanhetzinvolzijnvoorafhetorganischstofgehalteteverhogendoorstalmest
en/of tuinturfdoordegrond tewerken.Erwordtgeplantopbeddenvan1m
breed.Perbedkomentweeofdrierijen.Deplantafstand opderijwordtdan
respectievelijk30of40cm.Eengezondgewaskan3-5 jaargoedproduceren.
Heteersteteeltjaarkunnen25tot40stelenperm bedwordengeoogst.Inde
volgendeteeltjarenisdeproduktieverwachting 30tot50stelenperm bed.
Ondanksdegewashoogte ishetaanbrengenvansteunmateriaalnietaltijd
noodzakelijk.Bijeendichtegewasstandkanmeestalwordenvolstaanmetenkele
dradenlangsdepaden.Debloeivaltinaugustus.Dooreendeelvandeplanten
injunitetoppenopdrieàvierbladparenkandebloeienigszinsworden
gespreid.
Oogst
DeintensievekleurvandesteelendebloeiwijzevanE.purpureumgeefthet
gewasinknoptoestand alssierwaarde.Beginechterniettevroegmetoogsten.
Alsdebloeiwijzenognietvolgroeid isgaandebloemsteeltjesgemakkelijk
slap.Debloeibegintinhetmiddenvanhetscherm.Alserenkelebloemenper
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schermopenzijnkanergeoogstworden.Debloemstelenzijnmeestalvoldoende
langzodathetaanhoudenvaneenzelfdesteellengtegeenproblemengeeft.De
steeldikteenomvangvanhetschermkanechtersterkvariëren,zodatsorteren
intweeofmeerkwaliteitsklassendeuniformiteitvandebossentengoede
komt.Nadeoogstmoetendebloemenzosnelmogelijkopschoonwaterworden
gezetomslapgaantevoorkomen.
Ziektenenplagen
Tijdensdeontwikkelingenvooraltegendebloeiiserkansopeenaantasting
doorluizen.Controleerhetgewasregelmatigopdeaanwezigheidvanluizen.
Kijkdaarbijvooralgoednaardestengeljuistonderhetschermenvooralook
inhetscherm.Tegendebloeikanookeenaantastingdoormeeldauwoptreden.
Vooralinoverjarigegewassenmeteendichtegewasstand isdekansdaarop
groter.Controleerdebladerenonderinhetgewasregelmatig.
VoorbestrijdingziehethoofdstukZiektenbestrijdinginhetalgemeen.
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EUSTOMA RUSSELIANUM (LISIANTHUS)
V a n het geslacht Eustoma zijn twee soorten beschreven die in Mexico en NoordAmerika voorkomen. De veredeling van dit gewas heeft met name in Japan plaats
gevonden. Vanuit Japan is de teelt in Nederland als kasteelt geïntroduceerd,
onder de naam Lisianthus.
Het geslacht Eustoma behoort tot de familie van de Gentianaceae. De soort die
als snijbloem en potplant wordt geteeld is E . russelianum. Eustoma wordt door
de zaadfirma's op kleur (tweekleurig, w i t , roze, blauw) aangeboden. Ook worden
dubbelbloemige selecties aangeboden. Tussen de planten van een selectie, maar
ook tussen de selecties onderling zijn verschillen waarneembaar. Verschillen
in bloemkleur, bloemvorm, planthoogte, bloeitijd enz. De hoogte van het gewas
varieert van 60-80 cm. De bloemen zijn 5-8 cm groot. De belangrijkste produktiemaanden zijn juli, augustus en september.
Vermeerdering
De vermeerdering gebeurt door zaaien. Het zaad is zeer fijn. 1 Gram zaad bevat
ca. 15.000 zaden. Voor het zaaien is een goede zuivere potgrond noodzakelijk,
evenals nieuwe of goed ontsmette zaaikisten. Na het zaaien in zaaikisten wordt
de grond licht aangedrukt en afgedekt met plastic of glas om uitdrogen te
voorkomen. De beste kiemingstemperatuur is 20-25°C. Bij hogere temperaturen
bestaat de mogelijkheid dat de planten (te) lang in het rozetstadium zullen
blijven.
Na 10-14 dagen is het zaad gekiemd en kunnen de jonge planten afgehard worden.
De temperatuur wordt op 15-18°C gehouden. Het aantal weken van zaaien tot
pootbare plant is sterk afhankelijk van de zaaidatum. De opkweek varieert van
60 dagen (maart zaaien) tot 150 dagen (september zaaien). In de praktijk wordt
voornamelijk in de maanden december t/m maart gezaaid. Door een aantasting van
Pythium kan er wel veel uitval optreden. Alleen wanneer er in februari/maart
gezaaid wordt is het mogelijk direct vanuit de zaaikist in de kas te planten.
Verspenen is ca. zes weken na het zaaien mogelijk. De planten hebben dan drie
tot vier bladparen. Wanneer de planten vijf tot zes bladparen hebben, kunnen
ze in de kas worden uitgeplant.
Teeltmethode
Na het uitplanten in de k a s , moeten de planten vlot kunnen weggroeien. Bij het
planten moet wortelbeschadiging zoveel mogelijk worden voorkomen en kan men
beter niet te diep planten. Voor het slagen van de teelt moet het gewas gesteund worden. Hiervoor wordt één laag gaas met een maaswijdte van 12,5x12,5
cm gebruikt.
D e plantdichtheid bedraagt 64 planten per m bed. Het is mogelijk om ca. drie
weken na het planten, op het moment dat de stengel begint te strekken, te
toppen. Er wordt dan op twee tot vier bladparen getopt. Ook is het mogelijk om
niet te toppen. Lisianthus geeft zonder toppen één bloemsteel per plant. Door
te toppen worden er twee tot drie bloemstelen per plant gevormd. Deze takken
zijn uniform van kwaliteit, maar de bloei zal twee tot drie weken later zijn.
Voor een optimale produktie per m heeft toppen de voorkeur.
Vanaf eind januari kan Eustoma geplant worden. Door eind januari/begin
februari te planten kan bloei vanaf half mei gerealiseerd worden. Voor bloei
vanaf begin juni kan begin maart nog geplant worden. Verdere vervroeging is
onder Nederlandse omstandigheden moeilijk te realiseren. Door in april te
planten kan bloei verkregen worden in de maand juli. Oogsten in de maand
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augustuskanvaninmeigeplantegewassenofvandetweedesneevande
vroegsteplantingen.Injuniwordternietgeplantomdatdebloemtakkenbijde
oogstdanergkortzijn.Hetisdusmogelijkominhetnajaareentweedesnee
terealiseren.Deplantenmoetennadeeerstesnee,uiterlijkeind juli,weer
aandehergroeikunnenbeginnen.Detweedesneevaltachttottienwekennade
hergroeivandeplanten.Vooreennajaarssneeinseptember/oktoberkanerook
injulinogvanuitdezaaikistgeplantworden.
Deoogstperiodeisvrijlang,meestaldrietotvierweken.
Voordekasperiodevanuitplantentotoogstenismoeilijkeenrichtlijnte
geven.Dezeisafhankelijkvandeteelttemperatuurendeselectieenin
minderematevandedaglengte.
Temperatuur
Deontwikkelingssnelheid vanEustomawordtsterkbeïnvloeddoordetemperatuur.Bijeenminimalekastemperatuurvan10-12°Contwikkelendeplantenzich
ergtraag.Bijeentemperatuurvan20-25°Cisdeontwikkelingergsnel,maar
ditgaattenkostevandekwaliteit.Uitonderzoekisgeblekendateengemiddeld temperatuurniveauvan17-18°Coptimaalisvooreenvlotteontwikkelingen
eengoedekwaliteit.
Daglengte
Eustomakanalseenkwantitatievelangedag-plantwordenbeschouwd.Datwil
zeggenonderlangedag-omstandighedenzullendebloemknoppensnellerworden
aangelegddanbijkortedag.Bijkortedagtreedtookwelbloeiop,maardeze
bloeiissterkvertraagdenonregelmatig.
Doorbelichtingishetmogelijkomeenversnellingvandeontwikkelingte
krijgen.Hetmeesteeffectvanbelichtenisteverwachtenwanneerdenatuurlijkedaglengtekorterisdan12uur.Maarhetiswaarschijnlijk ookzinvol
wanneerdedaglengtenoggeen16uuris.Hetbelichtenkangebeurendoor
aanvullendaandedagtebelichtenmetgloeilampen(15W/m2)toteentotale
daglengtevan16uur.Inhetnajaarheeftmenvanbelichtenhetmeeste
profijt.Bijvoldoendehogetemperatuurzullenmeerknoppenuitgroeien.
Bemestingenwatergift
Gedurendedeteeltmoetdegrondnormaalvochtigwordengehouden.Tijdensde
oogstendenajaarssneekandegronddrogerwordengehouden.Vooreengoede
groeiisbemestingnodig.Eenzoutegrondwerktechtergroeiremmend.Laat
daaromeengrondmonsternemen.Omdegroeiinhetvoorjaartebevorderenkan
eenstikstofgiftwenselijkzijn.Vooreennajaarssneeverdientdekaligift
extraaandacht.Degrondmoethumusrijkengoeddoorlatend zijnmeteenpHvan
6à7.
Ziektenenplagen
Valsemeeldauw
DeschimmelPeronosporachloraeveroorzaaktblekevlekkenopdebovenzijde van
hetblad,aandeonderzijdeisdanvuilwittotlichtpaarsschimmelpluisaanwezig.Opdestengelsontstaannecrotischebruinestrepen.Dezeschimmelzalmet
nameonderwarme,vochtigeomstandighedenkunnentoeslaan.
Eenaantasting istevoorkomendoortezorgendathetbovengrondsegewasdroog
blijftendooreentehogeluchtvochtigheid tevermijden.Bijaantastingkan

menspuitenmet200gramFongarid 25WPper100literwater.
Fusariumavenaceum
Destengelbasisisbruinenrot(voetrot).Deplantverwelktensterftaf.
Doortezorgenvooreengoedeontwatering isditteverminderen.Uitgaanvan
ontsmetzaad.
VoordebestrijdingvanBotrytis,mineervlieg,Pythiumenbreekstelenzie
hoofdstukZiektenbestrijdinginhetalgemeen.
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GODETIA
GodetiaofzomerazaleabehoorttotdefamilievandeOnagraceaeenis
afkomstiguitZuid-EuropaenAzië.Weonderscheidenvoordesnijcultuurtwee
soorten,namelijkGodetiaamoena(kop-Godetia)enGodetiagrandiflora
(pel-Godetia).Depel-Godetiawordtca.70cmhoogenisuitsluitend rozevan
kleur.Debloemkleurenvandekop-Godetiazijnroze,helderrood enzalmoranje.
Dezesoortwordtca.40cmhoog.
Vermeerdering
Godetiaiseenéénjariggewasenwordtdoorzaadvermeerderd.Hetiséénvan
deweinigegewassendieookwelbreedwerpiggezaaidworden,mitserop
onkruidvrijlandgeteeldwordt.Hetbreedwerpigezaaienisbedoeldomde
plantenaanallekantenruimtetegeven,waardoorzeflinkuitstoelen.Ook
regelzaaiisgoedmogelijk.Regelafstand25cm.Erwordtdungezaaid,dezaadhoeveelheid bedraagt100gramvoor100m .Kop-Godetiawordtinmeigezaaiden
inderegelop20cmgedund.Debloeibegintdanhalf juli.Detakkenworden
geoogstwanneererenkelebloemenopenzijn.Pel-Godetiawordteind
april-beginmeigezaaidvoorbloeihalf juli.Inderegelwordtergedundop
15-20cm.Omdebloeivanpel-Godetia tevervroegennaarjunimoeterin
septemberalgezaaidworden.Hetzaadiswinterhard.Detakkenvanpel-Godetia
wordengeoogstwanneereenderdevandetrosopkleuris.
Vervroegen
Omtevervroegenishetmogelijkominmaart-aprilonderagryldoek tezaaien.
Hetdoekwordtdanhalfmeiweggenomen,wanneerdeplantenvoldoendeafgehard
zijn.Debloeivaltnuveertiendagenvoordebuitenteelt.Tenaanzienvan
vervroegenofverlatenondervastglaszijnnoggeenresultatenbekend.Zeker
ishetmogelijkomopeenvakvanderolkastezaaienenwellichtzotevervroegen.Eenrolkasgeeftiniedergevalbescherming tegenregenachtigweer,
daardebloemenergsmetgevoeligzijn.
Grondsoort
Godetiaverlangteengronddiearmisaanvoedingsstoffen.Opbemestegronden
groeitGodetiateveelinhetblad.Zavelofzandgrondzijndemeestgeschikte
grondsoorten.
Arbeid
Bijdepel-Godetiamoetendebloemendielangsdesteelstaanwordenopengepeld,wateentijdrovendkarweiis.Inclusiefdepelarbeid oogstmenperuur
ongeveertientottwaalfbossen.Vroegerwerdditwerkindeavondurendoor
hetgezingedaan,maardelaatstejarenisdeteeltvanpel-Godetiabijna
geheelverdwenen.

GYPSOPHILAELEGANS
GypsophilaelegansbehoorttotdefamilievandeCaryophyllaceae,waartoeook
SaponariabehoortenisafkomstiguitdeKaukasus.Ditéénjarigegipskruid
heeftvanoorsprongkleinewittebloemetjes.Bijdehuidigeselectieszijnde
bloemen1,5 cmgroot.
Sortiment
Doorkruisingenenselectieszijnuitdeoorspronkelijkevormbetereplanten
enookanderekleurenontstaan.Voordesnijbloementeelt isvooralG.elegans
'RoemvanRijnsburg'vanbelang.Ditrasheeftwittebloementot1,5 cmgroot.
Anderecultivarsdieookregelmatiggeteeldworden:G.elegans 'Carminea'met
roze-rodebloemen,G.elegans 'Rosea'metlichtrozebloemenenG.elegans
'Karmozijn'metroze-rodebloemendiedonkerderzijndanvan 'Carminea'.Het
gewaswordt40-50cmhoog.
Vermeerdering
G.eleganswordtdoorzaadvermeerderd.Erwordtterplaatsebreedwerpigofop
regelsgezaaid.Deregelafstand isdan25cm.Vooreengoedeverdelingvanhet
zaad,moethetmetzandwordenvermengd.Onderwerkenvanhetzaadisniet
nodig.
Vooreenkasteeltwordtbijwittecultivars80-100gramzaadper100m^
gebruiktenbijdeanderecultivars60-80gramzaad.
Voordebuitenteeltwordtper100m^voordewittecultivars130gramzaad
gebruiktenvoorderoze-rodecultivars100gramzaad.
HetzaadvanG.eleganskiemtsnel.Afhankelijkvandetemperatuurduurtdit
tweetotzesdagen.Vooreengoedeengelijkmatigeopkomstishetnoodzaakdat
tijdensdekiemingdegrondvochtigwordtgehoudendoornahetzaaiente
beregenen.
Buitenteelt
Voordebuitenteeltkanvanafbeginapriltothalfjuliwordengezaaid.De
teeltduurisafhankelijkvandeweersomstandigheden envarieertdaaromvan
achttottwaalfweken.Debloeivaltvanbeginjulitothalf september.Hetis
nietnodigomsteungaastegebruiken.Doorgebruikvanwindgaaswordtdekans
opbladbeschadigingverminderd.
Kasteelt
Voordeteeltonderglaskanvanafhalfjanuaritoteindjuliwordengezaaid.
Indeperiodevanbeginmeitothalfjulikanmenindekasbeternietzaaien
omdatdebloeidansamenvaltmetdebuitenteeltenhetgewasbovendienerg
slapis.Bloeionderglaskanvanhalfapriltothalfoktoberworden
gerealiseerd.Deteeltduurisafhankelijkvandezaaidatumenkanvijftot
tienwekenbedragen.Detemperatuurdieindekasaangehoudenmoetwordenis
ookafhankelijkvandezaaitijd.Bijzaaieninjanuarimoetdetemperatuurop
10-12°Cwordengehouden.Inapril/meimagdezeoplopennaar15°C.Temperaturen
bovende20°Cmoetenwordenvoorkomenomdathierdoorhetgewastelangente
slapwordt.Hetgewasmoetwelzodroogmogelijkwordengehoudeninverband
metsmettenvandebloemen.Bijdekasteelt issteunmateriaalnietnodig.Door
dedichtestandvanhetgewassteunendeplantenelkaar.
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Watergeven
G.eleganskangoeddroogteverdragen.Tijdensdekiemingmoetdegrond
vochtigwordengehouden.Naarmatehetgewasgroeit,wordterminderwater
gegeven.Tegendebloeiwordtgeenwatermeergegevenomsmettenvande
stengelendebloementevoorkomen.Bijeenteweligegroeivanhetgewas
moetookdirectgestoptwordenmetwatergeven.Zowelvoordebuitenteeltals
dekasteeltwordtmeestalnietbemest.Opvoedzamegrondontstaatsneleente
weligegroei.
Oogsten
Wanneereenderdetotdehelftvanhetaantalbloemetjespertakopenis,
wordendeplantenvoordevoetopgetrokken.Nahetbossenwordendewortels
afgesnedenendebossenzosnelmogelijkopwatergezet.

•(».*.»«>> i w i . . . . ^ . . f a , : - ^ :

„«V

-

*

'1*

"

^'t.ïAM

•?•> "

Windschermen

121

GYPSOPHILAPANICÜLATA(GIPSKRUID)
GypsophilabehoorttotdefamilievandeCaryophylaceaeenisafkomstiguit
Oost-EuropaenWest-Azië.Hetiseensteppeplantmetdikkevleesachtige
penwortels.Deplantenverdrageninvolwassenstadiumdroogtezeergoed.De
oorspronkelijkevormisenkelbloemig.Gypsophilaheeftdunne,zichvaak
vertakkendestengelsmetsmalletegenoverelkaarstaandebladerendiewelwat
weghebbenvananjerbladeren.Develekleine,witte,rozeofroze-rode
bloempjesvallenalseensluierinluchtigebijschermenoverdegeheleplant.
Plantmateriaal
Hetovergrotedeelvanhetplantmateriaalwordtalsbeworteld scheutstekuit
Israëlgeïmporteerd.Daarnawordthetinonslanddoorvermeerderingsbedrijven
opgepotennaenigetijdalsopgepotteplantafgeleverd.Afhankelijkvan
grondsoortenplanttijdstipwordendestekkengeleverdalsspeedlingof
opgepotteplantin9tot14cmpot.
Sortiment
Gypsophilapaniculata 'BristolFairy'
Heeftkleinewitte,gevuldebloemen.Wastot1984hetmeestgeteeldvoorde
snijbloementeelt,maarisdaarnaverdrongendoorde 'Perfecta'diegrotere
bloemenheeft.'BristolFairy'blijftlangdoorbloeien.
Gypsophilapaniculata'Perfecta'
Heeftgroteregevuldebloemendan 'BristolFairy'.Deproduktieisietslager
dandievan 'BristolFairy',maarwordtbeduidendbeterbetaald,zodat
momenteel+95%vandeaanvoeropdeNederlandseveilingenuitdezecultivar
bestaat.
GypsophilapaniculataRose
Diversecultivarszijngeschiktvoordesnijbloementeelt.Opdeveilingenis
dezekleurvangeringebetekenis.
UitIsraëlkomennogmeervariëteiten,maarvandezecultivarsisinNederland
overgroei,produktieendergelijkeweinigbekend.Zewordenonderverschillendenamenindehandelgebracht,maarzijnuiterstmoeilijkvanelkaarte
onderscheiden.
Buitenteelt
Gypsophilapaniculataiseenwinterhardevasteplant,maarverdraagtnattigheidindewinterslecht.Hierdoorkomterindebuitenteeltnogaleensuitval
voor.Vandaardatvaakiedervoorjaarvaneindapriltothalf juninieuwwordt
geplant.Dooriederjaarnieuwteplantenkanookdeoogstbetergespreid
worden,dooropverschillendetijdstippenteplanten.Wordtbijvoorbeeldeind
april,halfmeienhalf junigeplant,danvaltdeoogstrespectievelijkhalf
juli,beginaugustusenbeginseptember.
AlsbuitenteeltvoldoetGypsophilahetbesteopeengronddiediepis
losgemaakt,voldoendehooguithetgrondwaterisgelegeneneengoedeafwateringheeft(goedgedraineerd land).Bijdeteeltalsvasteplant,plantmenop
eenregelafstandvan1,50menopderegeltweeplantenpermeter.Debeste
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planttijd ishetvroegevoorjaarvanafeindapril,waneerdekansopnachtvorstvoorbijisendeplantenvoldoendeafgehardzijn.Delaatsteplanttijd
voorbuitenvoorhetverkrijgenvaneengoedbeschotishalf juni.Dehoofdbloeivaltindemaanden juli,augustus,septemberenoktober.Bijeenmooie
zomerishetmogelijk totdiepinoktobernoggoedetakkenteoogsten.De
opbrengstwordtsterkbeïnvloed doordeweersomstandigheden;dewitte
bloempjeszijnsnelgesmetenzodradeeersteflinkenachtvorst intreedt is
hetproduktwaardeloosvoorverdereoogst.
Hetoogsttijdstip iszeerbelangrijk,telaatoogstengeeftproblemenalssmet
ofverdroogdebloemen,terwijlooktegroenepartijennietwordengeaccepteerd.Hetisdaarom,vooralineenvochtigeperiode,aantebevelenredelijk
groenteoogsten.Doordetakkennugoedvoortebehandelenmetsuikeren
bactericideenbovendienindeschuurondereenlampbij25à30°Ctezetten
kanenerzijdssmetindebosvoorkomenenanderzijdsdebloeibevorderd
worden.
Indemaandaprilwordtbemestmet3kgsamengesteldemeststof 12-10-18per
100m .Nadatdehoofdbloeiisweggeoogst,wordtvaaknogoverbemestmet15
kgper100m 2 .
Eengrootprobleemindebuitenteeltkanonkruidzijn.Ontsmettingwordt
uitgevoerd terbestrijdingvanonkruiden,aaltjesenschimmels.Ishetperceel
nietontsmet,dankanzwartplasticindebeddenhetonkruidenigszins
afremmen.Indepadenkanwordengespoten(metspuitkap!)metbijvoorbeeld
RegloneofGrammoxone.
Kasteelt
Deteeltindekasheeftdeafgelopenjareneengrotevluchtgenomen.Terwijl
hetbuitengipszichstabiliseert,heefthetareaalindekasdelaatstejaren
eenuitbreidingondergaan.Veelinzichtenindeteeltmaatregelenveranderenen
nieuweontwikkelingenzoalsbelichting,koelingenassimilatiebelichting staan
volopindebelangstelling.
Bloeiperioden
Intheoriekanhetplantenhetgehelejaardoorgebeuren.Doortevervroegen
enteverlatenkunnenwekomentoteenproduktiestijgingmetalsvoordelen
aanvoerspreiding (risicospreiding)enarbeidspreiding.Alsbelangrijkste
plantperioden,geziendeteverwachtenbloeiperiode,zienwe:
1.deplantperiodevanjanuaritotmaart,waarbijdebloeivóórdebuitenbloei
valt (vanjunitothalfjuli)
2.deplantperiodejuni/juli,waarbijdebloeivooreenbelangrijkdeelnâde
buitenbloeivalt(naaugustus).
Ookishetmogelijkominéénjaartweebloeiperioden tecreëren,doornade
voorjaarsbloeihetgewasterugteknippenofeenjonggewasinjuni/juliaan
teplanten.Alsuitersteplantdatumgeldthierbijbeginjuliomdatdaarnahet
lichtsnelvermindertendaardoordeproduktie-bloeirijkheid-tegenvalt.
Bijdevroegeplanttijdstippen (tot10juli)voldoeteenspeedlingvaak
uitstekendalsplantmateriaal.Naarmatelatergeplantwordtzaleen9tot14
cmopgepotteplantgebruiktmoetenworden.Belangrijkbijdekeuzevanhet
plantmateriaal isookdegrondsoort.Opeenzwarekleigrond zalmeneerderdan
beginjulieenopgepotteplantmoetennemen,terwijlopeenveen-ofzavelgronddespeedlingnoguitstekendweggroeit.
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Plantdichtheid
Omdatdeplantenindebeginperiodevndegroeieenrozetvormen,lijkthet
alsofervrijdichtgeplantkanworden.Wanneerdeplantenechtereenmaalgaan
schietenenvooraltegendeoogst,blijkenzijergveelruimtenodigte
hebben.Indepraktijkblijkt1,5 à2plantenperm eenredelijkgoedte
hanterennorm.Eenveeltoegepastplantpatroonishetvolgende:tweerijenper
3,20mkapenopderijdeplanten35à50cmuitelkar(liefstietsin
verband).Dichterplantendanhieraangegevenleidtnauwelijkstotproduktieverhogingenzalhetoogstenergmoeilijkmaken.
Terugknippen
Doornadevoorjaarsbloeiterugteknippenkaneennajaarssneewordengehaald.
Deuiterstedatumhiervooris15juli.Ooknadenajaarssneewordendeplanten
teruggeknipt,namelijkindecember/januari.Hetoudegewaswordtzeerkort
afgeknipt(1à2cm),omdatanderstedunnetakkenontstaan.BijeenhogeEC
indegrondishetraadzaamnahetterugknippengoeduittespoelen.
Temperatuur
Afhankelijkvandegewenstebloeitijdkanmendetemperatuurvanafeind
januarigaanverhogen.Vooralvoordevroegbloei(vanafeindapril)ishet
noodzakelijkbijtestoken.Inditgevalzalmengedurendehetvoorjaarhet
volgendetemperatuurtrajectaanhouden:
-nahetafknippentoteind januarivorstvrij
- vaneind januaritoteindfebruari12°C
- vaneind februaritotbloei15°C
- gekoppeld aaneenlichtverhogingvan10°C
- afluchtenbij30°C
Overigens ishetookmogelijkGypsophilavolledigzonderverwarmingtetelen,
debloeivaltdanvanhalf junitothalf juli.Voordezomer-ennajaarsperiodegeldt,datervoordetemperatuurnietbehoeft tewordengestookt.Wel
ishetaanteraden,wanneerdeweersomstandigheden zodanigzijndathet
binnentevochtigwordt,watdroogtestoken.Hogetemperaturenindezomer
moetenwordenvermeden.Luchtzoruimmogelijk.Vooralvoorjongeteruggeknipteplanteninjunienjuliisditbelangrijk.Bijeenhogetemperatuur
blijftscheutvorming achterwegeengaandeplanten(te)snelbloeien.
Eventueelkanbijveelzonlichtwordengeschermd,echterniettezwaaromdat
detakkendanteslapworden.Nabeginaugustusmagerzekergeenkrijtscherm
meeraanwezigzijn!
Belichting
Hettoepassenvanbelichtingmet15W/m omtotbloeispreiding tekomen
behoorttotdereëlemogelijkhedendienogkunnenwordenuitgebuit.Uit
onderzoekisgeblekendatGypsophilapaniculataeenkritischedaglengteheeft
van16uur.Indepraktijkisveelvuldigbelichtmetwisselend resultaat,al
wassomsbloeivervroeging vantiendagenwaartenemen.Hetmeesteeffectmag
menverwachtenvaneencontinuebelichtinggedurendeminimaaltweeàdrie
wekenvanafbeginmaarttotbeginaprilen/ofvoornajaarsbloeivaneind
augustustoteindseptember.
Langdurigecontinubelichtingkanleidentoteenhogereneventueelslapper
gewas.Daarommoethetbelichtennietoverdrevenworden.Vanbeginseptember
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totbeginfebruarilijkthetvooralsnogweinigzinvolombelichting toete
passen.Delaatstejarenwordteencyclischebelichting (6minutenperhalf
uurgedurendedehelenacht)toegepastindevroegevoorjaarsteelt,beginnend
eind februariendoorgaand totaandebloei.Deresultatenzijngoed,vroeger
enlangeretakken,hoewelerminderondergewaswordtgevormd.Experimentenmet
assimilatiebelichting zijninuitvoering,maarhebbennoggeenduidelijke
resultatenopgeleverd.
Watergeven
Hetwatergevenverdientookaandacht.Vooraldirectnahetplantenmoeter
voldoendewaterwordengegeven.Ineenlaterstadiumvormendeplanten
penwortels.Wanneerdathetgevaliskunnenzijgrotedroogteverdragen.Onder
bepaaldeomstandigheden,alsbijvoorbeeldhetgewasisafgeoogst,kaneen
flinkewatergiftvoorenbelangrijkegroeistimulanszorgen.Eenregenleiding
dielaagligt,gietdarmenopdegrond,ofvooraldruppelbevloeiing gevende
mogelijkheid omlangerdoortegaanmetwatergevenbijeenvolgewas.
Schermenenenergiebesparing
Vooralvoorteeltenwaarbijmenstreeftnaarvroegebloeiisenergiebesparing
doormiddelvanschermenaantebevelen.Indepraktijkgebeurtditvaaknog
dooreenvoudigeplastictunnelsteconstruerenopongeveer50cmbovenhet
gewas.Bijdergelijkesystemenishetaantebevelendebuizendirectnaastde
plantenrijenteleggen.Schermdoekbovenindekaswordtnogweinigtoegepast.
Bijhettelenonderplastic tunnelsmoetmenerwelrekeningmeehoudendatde
temperatuurendevochtigheid indetunnelsnelkunnenoplopen,zodattijdig
eenzogenaamde"vochtkier"kanwordengetrokken.Hetverwijderenvande
tunnelsnadrietotzesweken(afhankelijkvanhetgewas)opeendonkeredag
uitvoeren.EengroteovergangnaarlageRVmoetwordenvoorkomen.Bijkassen
diezijnuitgevoerdmetschermdoekbovenindekas,kanmenindezomerperiode
hetschermdoekgebruikenalszonweringwanneerdeinstraling tegrootwordt.
Bemesting
EenvolgroeidGypsophilagewasvormtsterkepenwortelsdietotgrotediepte
kunnenkomen.Ookopzeerarmegrondengroeithetgewasgoed.Opeentehoge
voedingstoestand reageerthetgewasongunstig,hettakgewichtkandan
teruglopen.Naaraanleidingvanbemestingsproeven lijkthetgoed testreven
naardevolgendevoedingscijfers:stikstofgehalte2à3enkaligehalte 1à2
mmolperliter.
Verdere teeltmaatregelen
Wanneermenjongeplantenvoordenajaarsbloeiplant,ishetsomsaante
bevelendehoofdscheutwegtetoppen.Degroeivandezijscheutenwordt
hierdoorbevorderd.
Hetgewaskanopeenvoudigewijzewordengesteunddoorhetop50cmhoogte
spannenvanenkeledradenlangsdebedden.Opgespecialiseerdebedrijvengaat
menertoeovergroot-maziggaas(20x17cm)tespannenmeteenbedbreedtevan
viermazenincombinatiemeteendraadop75cmhoogte.Hierdoorbereiktmen
dathetgewasoptimaalgesteundwordt.
Lichtiseengroeifactordiebeslistnietmagwordenonderschat.Allemaatregelendieervoorzorgendatermeerlichtindekaskankomenzijneen
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stap(je)indegoederichting.Enkelevoorbeelden:
buizenonderindekas,schoonglasenreflectiemateriaal(styromull,wit
plastic)opdegrond.
C0„doserenisvooralvoordevroegeteelteninhetvoorjaaraantebevelen.
EenverhoogdC02-gehaltevan1000tot1500dpmzaldekwaliteitvanhetgewas
verbeteren.Ethyleenschade ismogelijk,controleerelkvoorjaarofdeketelof
de(X^-kanonnengoedzijnafgesteld eneengoedeverbrandinggeven.
Arbeid enproduktie
Methetorganiserenvandearbeid staatofvalteensuccesvolleteelt.Omdat
ersprakeisvaneenbijzondergrotearbeidspiekinhetvoorjaardientmendit
voorafgoedteorganiseren.Bijarbeidsbegrotingenkanmenrekeninghoudenmet
eenoogstprestatievanongeveer200takkenpermanuur.Deproduktievaneen
gemiddeldevoorjaarssneekanbegrootwordenop70takkenperm .Inhetnajaar
iserveelmindersprakevaneenarbeidspiek,hoewelmenmetnamebij
juni-plantingentochterdegerekeningmoethoudenmeteengrotearbeidsbehoefteindemaand september.Deproduktievaneennajaarssneekangemiddeld
begrootwordenopongeveer50takkenperm.
Snijrijpheidenverwerking
Detakkenkunnengeoogstwordenalsdehelfttottweederdevandebloemetjes
openzijn.Erkomenvijftakkenperbosenvijfbossenopeenbundel,welkeop
waterwordengezet.Deonderste10cmvandestengelontbladeren.Veeltelers
hoezendebundelsin,tervoorkomingvanvochtverliesenbeschadigingtijdens
hettransport.Terverbeteringvandehoudbaarheid ishetverplichtaanhet
watereenhoudbaarheidsmiddel toetevoegen(Florissant300,ChrysalGVB,
Bactoflor,Floron+ suiker,GS+ suiker).
Ziektenenplagen
Naastalgemeenvoorkomendeziektenenplagenmoetenwevooralrekeninghouden
metdevolgendeparasietenenschimmels.
Spint
Opdebladerenzienwegrijzevlekjesveroorzaaktdoorkleinespinachtige
diertjes.Alsbestrijdingkanmengebruikmakenvan100gramdienochloor(b.v.
Pentac),75-100mlKelthane,Gesaspint,50mlKilumalof50gramTorquePlus
per100literwater.
Trips
Langwerpigegeletotzwarteinsektenzuigenaanjongeplantdelen,waardoor
misvormingoptreedt.Bestrijdingkanmenuitvoerendoortespuitenmet25-50
mlpermethrin(b.v.Ambush)of75-100gramUndeenper100literwater.Ookkan
menstuivenmetUndeenstuif.
Bladluizen
Spuitenmet:50gramPirimor,75-100gramUndeen,60mlparathion,75ml
malathionof50mlmevinfos(b.v.Phosdrin)per100literwater.
Mineervlieg
Speciaaldientmentelettenopeeneventueleaantastingvanmineervlieg.Een
geringeaantasting zaldoordestrengekeuringopdeveilingenhetprodukt
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waardeloosmaken.Hetisdaaromnoodzaaktestrevennaareengewasdat
volledigvrijisvaneenaantastingvanmineervlieg.Zieverderhethoofdstuk
Ziektenbestrijding inhetalgemeen.
Voetrot (meestalRhizoctonia)
Voorbehoedensspuitenmet300gramThiram.Aangetasteplantenspuitenmet200
gramRizolexper100m 2 in20literwater.
Slakken
metnameinhetbeginalshetvochtigiskanslakkenvraat optreden.Deslakken
kunnenmeekomenmethetoppervlaktewater.
Bestrijding:tweeàdriewekennaafknippenvandeplanten(ofalsjezeziet)
50gramMesurolslakkenkorrelsper100m strooien.Ookonkruidverwijderen.

Gypsophila panioulata

'Bristol

Fairy'
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HELICHRYSUM(STROBLOEM)
HelichrysumbehoorttotdefamiliederCompositaeenkomtalsvasteplantin
Australiëvoor.InNederlandwordtditgewaseenjariggeteeld.Hetiszonder
twijfeldemeestbekendestro-ofdroogbloem.Totvoorenkeletientallenjaren
washetwelhaastdeenigebloemdiegedroogdwerd.
Sortiment
Deoorspronkelijkebloemkleurisgeel.Thanshebbendebloemenveletinten:
wit,oranje,zalm,helderenzilverroze,goudenzwavelgeel,donkerscharlaken
enkoperrood.Debelangrijksterassendievoordedroogbloementeeltworden
gebruiktzijn:
Helichrysumbracteatum
Zeerrijkbloeiendvanafhalfjulitotlaatindeherfst.Hoogtevanhetgewas
varieertvan80-120cm.
Helichrysum subulifolium
Bloeitijdhalf juli.GeleMargriet-achtigebloemenoponvertaktestelen.
Gewashoogtevan50-60cm.
Buitenteelt
Vooreenvlottestartengroeivanditeenjariggewaszijndevolgendepunten
vanbelang:
- goedeperceelskeuze(goedeafwatering)
- vruchtwisseling toepasseninverbandmetziektenzoalshetNoordelijkwortelknobbelaaltje(Meloidogynehapla),Sclerotinia
- bijvoorkeurlichtehumusarmegrond,weinigvoedingsstoffen
- geenstorendelagenindegrond
- vroegtijdigklaarmakenvanhetzaaibed
Zaaien
Zaaitijd:halfapril.
Erwordtdirectopregelsgezaaid.Ditgebeurtmeteenhandzaaimachineofmet
eenmechanischezaaimachine.Voordelenvaneenmechanischezaaimachineisdat
meneenregelmatigerijafstandkrijgt.Hetwerktgemakkelijkerenerkan
mechanischgeschoffeldworden.Deregelafstandvoorhetsnijdenperbosis
37,5cmenvoorbloemknoppenplukken25cm.Indepraktijkwordterniet
gedund.Dezaadhoeveelheidvoorbloemensnijdenisca.50gramper100m en
voorbloemknoppenplukken20gramper100m .Dezaadhoeveelheid perkleur
verschiltnogiets.IndepraktijkwordtvoorHelichrysumbracteatumrozeen
witietsmeerzaadgebruiktdanbijdekleurengeelenoranje.
Voorbemestingengrondbewerking:ziealgemenegedeeltebuitenteelt
droogbloemen.
Beregening
BijzekerwatgrotereoppervlakteHelichrysumbracteatum ishetvanbelangdat
erberegeningsmogelijkhedenaanwezigzijn.Allereerst ishetbelangrijkdat
tijdensdekiemingvanhetzaadvoldoendevochtaanwezigis.Ditkandoorde
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bovenlaagvandegrondaandrukkenalvoldoendebereiktzijn.Helichrysum
bracteatumheeftveelbladoppervlakteenzalbijzonnigweerophetveldveel
verdampen.Daarhetgewasnogvrijlangproduceertishetnodigdatde
watervoorziening voldoendeis.Debossendiegemaaktwordenhebbeneenlengte
vanca.45-50cmnodig.Omaandezeeisentevoldoenmoethetgewasvoldoende
lengtehebben.Inlangdurigedrogeperiodengaathetgewasinzijngroei
achteruit.Wanneermenoppervlaktewatergebruiktmoetmenoppassendathet
ijzergehalteniettehoogis,daarditverkleuringvandebloemknoppengeeft.
Oogsten
Helichrysumbracteatumkanoptweemanierengeoogstworden,namelijkbossen
makenen/ofalleenbloemknoppenplukken.DeoogstperiodevanHelichrysum
bracteatum isca.13weken,begintweedehelftjulitothalfoktober.Bijeen
slechtenazomerzaldezeperiodekorterzijn.Debloemenwordengeoogstalsze
nogindeknopzitten.Zemogennietterijpwordengeplukt,daarzeinde
drogerijnogverderuitkomen.Wachtmentelangmethetsnijdendanbestaatde
kansopzaadvorming tijdenshetdrogen.Debloembodemwordtdanzichtbaaren
debloemblaadjesvallenaf.Bijhettelenvanbloemenmetsteel(bossen)oogst
menper100 mrca.250bos.Bijhettelenvanalleenbloemknoppenoogstmen
per100m 2 ca.25.000knoppen.Degeoogsteknoppenwordendaarnaopdraad
geprikt.Menkanperuurongeveer40bossenklaarmaken.Helichrysum
subulifoliumwordt,alshetvoordedrogerijgeteeldwordt,alssikkelbloem
beschouwd.Hetgewaswordtop25cmrijafstandgezaaid.Hetheefteenzeer
korteoogstperiode.Indepraktijkmeestalmaarééndag.
Onkruidbestrijding bijHelichrysumbracteatum
Kortnahetzaaienspuitenmet:
- 70mlLeguramevloeibaar+ 15mlchloorprofam40%.
Opgrondenmetminderdan3%organischestofgeenbodemherbicidentoepassen.
Algemenewaarschuwing
Sindserookdroogbloemenwordengeteeld inakkerbouwgebieden ishetbekend
gewordendatonderandereHelichrysumbracteatumzeergevoelig isvoorDinoseb
inolie.Ditiseenonkruidbestrijdingsmiddelen/ofloofdoderdieinde
aardappelteeltmagwordentoegepast.Moetditmiddelindebuurtvaneen
perceeldroogbloemenwordentoegepast,kijkdandubbeluit.Houdinelkgeval
dewindrichting tijdenshetspuitenindegaten.Zijneraardappeleninuw
buurt,trachtdaningoedoverlegeenenanderteregelen.
Ziekten
Valsemeeldauw(Bremialactucae)
InHelichrysumbracteatumuitvalsemeeldauwzichdoorgrijswitofpaars
schimmelpluisaandeonderkantvanhetblad.Aandebovenzijdezijngele
vlekkenzichtbaarenlatersterfthetbladaf.Dezeschimmelzlektelijktwat
betreftlevenswijzeenbestrijdingopdePhytophthorainfestans
(aardappelziekte),beideschimmelskunnenbijwarme,vochtigeomstandigheden
sneltoeslaan.HetcontactmiddelZinebspuitpoeder (3kg/ha)enDaconilwerken
alleenpreventief.Doordesnellegewasgroeiisdewerkingsduurkort.Tegen
dezeschimmelmoetafhankelijkvandeweersomstandighedenhetgewasmeerdere
malenmetZinebspuitpoederofDaconilomdezevendagengespotenworden.Bij
aantastinghebbendesystemischemiddelendevoorkeur.Preventieve
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maatregelen:
- ruimzaaien
- brederwerkpadnemen,ca.50cm
- drierijenperbed
Sclerotinia (rattekeutelziekte)
KomtbijHelichrysumbracteatumensubulifoliumvoor.Maatregelentervoorkomingzijnvruchtwisseling toepasseneneenruimestandvanhetgewas.Op
jongegewassenmoetmenalvroegbeginnenmetpreventievemiddelen.Ronilan
(1,5kg/ha)heeftdevoorkeur.Hetisvanbelangdathetgewasgoedonderin
wordtgeraakt.
Verticilliumdahliae
Hierendaarkandezeverwelkingsziekte zichpleksgewijsdoorhetperceel
openbaren.
Ziektebeeld:pleksgewijsverwelkendeplanten,hetbladverdort,wordtbruin
ensterftaf.Destengelzieteropdatmomentnoggroenengezonduit.Ineen
laterstadiumkleurtdestengelblauwgrijs.Dezeziekteismoeilijkteherkennenomdatmendeverschijnselenverwartmetnormaleverouderingvande
plant.Deziekteopenbaartzichpaslaatinhetseizoen.Deverwelkingsziekte
zaleerstoplichteendrogeregrondenzichtbaarworden.Ineendroogseizoen
zalhetonderscheid tussendroogteofVerticilliumdahliaemoeilijktezien
zijn.Maatregelen:
-wisselingvandebloemenophetperceel
- tegengaanvaneensteedsnieuwebesmettingvandegrond (gewaskeuze)
-mogelijkhedenomteberegenentijdensdrogeperioden
- eventueelextrastikstofgiftgeven,groeiingewashouden
Inhoeverredeschimmelgroteschadezalgevenhangtonderandereafvande
weersinvloedenendegezondheidvanhetgewas.Eenontsmettingmet
metam-natriumheefteenmatigewerkingopVerticilliumdahliaeengeenwerking
opSclerotinia.
Aaltjes
HelichrysumiserggevoeligvoorhetNoordelijkewortelknobbelaaltje
(Meloidogynehapla).Alineenvroegstadiumwordthetwortelgestelaangetast.
Hierzittenkleineknobbels,verdikkingenop.Gevolg:onregelmatige,slechte
weggroeivanhetgewas.Ditaaltjekomtvoornamelijkopdelichtegrondenvoor
enmetnameopdedrogegedeeltenvanhetperceel.Maatregelentervoorkoming:
- perceelskeuze;bijverdachtepercelenonderzoeklatendoen
-grondontsmettingmetdichloorpropeen
- inakkerbouwgebiedeneenvruchtwisseling toepassenmetzwakofnietvermeerderendegewassen(nietwaardplanten),metnamedeeenzaadlobbigen(b.v.
mais,granen).
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HELIPTERUM (ZONNESTROBLOEM)
HelipterumbehoorttotdefamiliederCompositaeenisafkomstiguit
Australië.Hetiseenéénjariggewasdatdoorzaadwordtvermeerderd.Helipterumiszeergewildalsdroogbloem.Ook.wordtHelipterumopdeveilingaangevoerd.Vanditgeslachtzijnmeerderesoortenincultuur.Erbestaatveel
naamsverwarring.
Sortiment
Helipterumkentdrieéénjarigesoortendiegeschiktzijnomalsdroogbloemte
wordengebruikt,namelijk:
Helipterummanglesii
IndevolksmondwordtditgewaswelRodanthegenoemd.Helipterummanglesiiis
geschiktomtevervroegenonderglas.Hethuidigesortimentbestaatuit:
Helipterummaculatarosea(rozemetdonkerhart)
Helipterummaculataalba(wit)
Helipterummanglesii(roze-roodmetlichthart)
Demeestgeliefdekleurenzijnrozeenwitmeteenlichthart.Hetiseen
sierlijkgewasmetkleinebloemenopzeerdunnestengels.Hetbladheefteen
blauw-groenekleur.Gewashoogteca.30-40cm.
Helipterumroseum
IndevolksmondbeterbekendalsAcroclinium.Hethuidigesortimentbestaat
uit:
Helipterumroseum 'RedBonnie'(donkerroodmetdonkerhart)
Helipterumwit
Helipterumroseum 'RedBonnie'(roodmetgeelhart)
Demeestgeliefdekleurenzijnrozeenwitmeteengeelhart.Debloemenzijn
2à3cmgrootenzittenopvrijstevigedunnestengels.Gewashoogteca.30-40
cm.
Helipterumhumboldtianum
BeterbekendalsSanfordii.Helekleinegelebloemetjesaaneentros,5-8mm
groot.Debladerenzijnviltachtig.Ingedroogdetoestandhangendebloemtrosjessierlijknaarbeneden.Gewashoogte45cm.
Teeltonderglas
HetgewasHelipterummanglesiikanonderglasvervroegdworden.Deteeltonder
glaskanopeentweetalmanierenwordentoegepastnamelijk:
- zaaienopkistenenlateruitplanten
- directterplaatseuitzaaien
Detweedemethodewordt indepraktijkhetmeesttoegepast.Vooreenerg
vroegeteeltwordteenenkelekeerindecemberopkistengezaaid.Deopkweektemperatuuris17°C.Halfjanuarikunnendeplantjesindekasworden
uitgeplant.Terondersteuningkanéénlaagchrysantegaaswordengebruikt.Per
m 2 bedplantmenongeveer200planten.Debloeivalltvanhalf toteindmei.
Vakerwordtereind januari-beginfebruariterplaatseopregelsgezaaid.De
regelafstand is20cm(5regelsperbed).Inderegelkangedundwordenop5
cm;ditwordtechternietvaakgedaan.Per100 ml wordt100gramzaad
gebruikt.Debloeivaltdaneindmei-begin juni.Voorbloeiopgenoemdedata
moeteenkastemperatuurvan(minimaal)13-15°Cwordengerealiseerd.Bijeen
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lagerekastemperatuurvaltdebloeilater.
Helipterummanglesilisongeschiktvooreenverlateteelt (najaar).Inde
zomerperiodegroeithetgewasteweligenisereenslechteknopzetting.Het
meestgeschiktzijnniettevoedselrijkezand-enzavelgrondenmeteengoede
structuur.Bijeentehoogvoedingsniveaugroeithetgewastewelig.Eventueel
dekasgrondvoorafdoorspoelen.
Buitenteelt
Hetzaadisergpluizigendaardoormoeilijktezaaien.Doorhettevermengen
metdroogzandgaathetzaaiengemakkelijker.Hetisbekenddatbijdeteelt
vandroogbloemendeoogstaltijdvooreenarbeidspiekzorgt.Doorteschuiven
metzaaidatakandeoogstperiodewatwordenverlengd.Omdeoogstpieknogmeer
aftevlakkenishetnietaanteradenlaterdaneindmeitezaaien.Deoogst
komtdantelaatindeherfstmetveelkansopslechtweer.Verderontstaat
eenslechtereontwikkelingvanhetgewas,hetwordtzwakkerenhetaantal
ziektesneemttoe.
Dezaaitijdkannogwelwatwordenvervroegd.Beginmaartkanalgezaaid
wordenonderfolie.Bloeitijd:half juni.Indepraktijkwordthiervoor
Helipterummanglesiienroseumgebruikt.Directnahetzaaienwordtdegrond
afgedektmetagryldoekofgeperforeerd folie.Ongeveervieràvijfwekenna
hetzaaienmoethetdoekverwijderdworden.Hetbesteisdittedoenopeen
donkeredag.Doetmenditopeenzonnigedag,danisdekansopverbranding
vanhetgewaserggroot.Erkaneenvervroegingvantweeàdriewekenontstaan.Eenprobleemkanzijndathetonkruidookvrijsnelgroeitonderhet
folieofdoek.Uitpraktijkervaring blijktdatmendoorhetwerkenmetfolie
ofdoekeenregelmatigeropkomst,beterekleur,minderdoorschieterskrijgt.
Belangrijkbijwerkenmetfolieofdoekishettijdstipvanafhalen,de
weersomstandigheden endehoogtevanhetgewas.
Zaaienbuitenteelt
ZaaitijdvoorHelipterummanglesii,roseumenhumboldtianum:beginapriltot
halfmei.Bloeitijd:begin juli.BijHelipterummanglesiienroseumkanook
eindmaart,beginaprilonderfolieofagrylwordengezaaid.Bloeitijd:
half-eind juni.Erwordtdirectopregelsgezaaid.Deregelafstand is20à25
cm.Erwordtnietgedund.100Gramzaadisvoldoendevoor80m.
Bemesting
Helipterummoetopschraleendrogendegrondwordengeteeld.Zand-en
zavelgrondenzijnvoordezeteelthetmeestgeschikt.Bemesting isnietnodig.
Oogsten
IndeakkerbouwgebiedenwordtHelipterumalssikkelbloembeschouwd.Hetwordt
danmeestalzovoordevoetopgeoogst,alsdebloemengeheelopenzijn.
Deoogstperiodebegintnormaalindeeerstehelftvanjulienvarieertvaneen
éénmaligeoogsttotéénweek.Hettijdstipvanoogstenisergbelangrijk.Bij
Helipterumhumboldtianummoetenookdehelekleinebloemetjesallemaalgeopend
zijn.

132

Onkruldbestrijding
Helipterummanglesiienroseum:
Kortnahetzaaienmet:
- 70mlLeguramevloeibaar+ 15mlchloorprofam40%.
Ondergeperforeerd foliekandenormaledoseringLeguramevloeibaar+chloorprofamwordengebruikt.Dezecombinatiespuitenopvochtige,onkruidvrije
bezaktegrondeninverbandmetverdamping,nietbijtehogetemperaturen.
Algemenewaarschuwing
Helipterumisuitermategevoeligvoorhetonkruidbestrijdingsmiddelen/of
loofdoderDinosebinolie.Hetmiddelwordtgebruikt indeaardappelteelt.
Onvoorzichtigheid,bijvoorbeeldoverwaaien,kantotgroteschadeleidenbijde
droogbloemen.
Ziekten
Botrytis
Helipterumhumboldtianum inbloeikanBotrytispreciesonderhetbloemhoofdje
optreden,watresulteert ingekniktebloemhoofdjes.Preventiefca.14dagen
voordeoogstspuitenmetRonilanisgewenst.Doorhetafdekkenmetfolie
wordthetgewaswatgevoeligervoorBotrytis.
Sclerotinia
Doorhetafdekkenvandebloemenmetfoliekanhetwatgevoeligerwordenvoor
Sclerotinia.Vaakontstaattegendebloeihierendaaruitvaldoor
Sclerotinia.Preventievebespuitinglijktgewenst.
Mineervlieg
Indebuitenteeltismineervliegvanweinigbetekenis.Ingedroogdetoestand
zijnergeenproblemen.
Aaltjes
Helipterum isgevoeligvoorhetNoordelijkwortelknobbelaatje(Meloidogyne
hapla).Middeninhetveldkunnengroteaangetasteplekkenontstaan.Sterke
reductieopbrengst ishetgevolg.Bestrijding:
- perceelskeuze:verdachtepercelenlatenonderzoeken
-grondontsmettingmetdichloorpropeen
- inakkerbouwgebiedenvruchtwisseling toepassenmeteenzaadlobbigen(niet
waardplanten)
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IXIA-HYBRIDEN
Het sortimentIxiaistamelijk,groot.Erwordenookwelgemengdepartijen
gekweekt,voordebloemproduktiemoetendergelijkepartijenwordenafgeraden.
Enkelegeschiktecultivarsgerangschiktnaarbloeivolgorde indekaszijn:
'Afterglow'
-bruinrood
'Giant'
-wit
'Venus'
-paarsrood
'Titia'
-roze-rood
'Castor'
-lichtpaarsrood
'RoseEmperor'
-roze
'Hogarth'
-crème
Hetbloeitijdverschil isongeveertiendagen.'Venus'isdemeestgeteelde
cultivar.Destengellengteisongeveer50cm.Bloeibarematenzijn4en5cm.
Degrootsteknollengevenzwaarderestengelsmeteengroteaarenmeerbloempjesperaar.
Buitenteelt
AlssnijbloemvanbuitenwordtdeIxianietveelgebruikt.Debloeivalteind
juni-juli.Bijwarmweerisdebloeizomassaaldatdezenauwelijksmetoogstenisbijtehouden.Erwordtgeplantinnovemberofinfebruari-maart;per
netto-m ca.250stuks.Ixiaiszeervorstgevoelig;voordewintergeplante
knollenmoetenwordenafgedektmeteenca.10cmdikkestrolaag.Deinhet
najaargeplanteknollenbloeienongeveerdriewekeneerderdandeinhet
voorjaargeplanteknollenengeveneenietszwaardergewas.
Vervroegdeteeltonderglas
Debloeiperiodeineenverwarmdekasvalteindmaart-beginapril.Ineenkoude
kaseindapril-beginmei.Voorhetvroegstebloeitijdstipmoetendeknollen
voorhetplantenca.zeswekenwordenbewaardbij9°C.Erwordtgeplantrond
halfnovember.Voordevroegste teeltkunnenhetbestedezwaarsteknollen,5
cmenopwordengebruikt,dieafkomstigzijnvaneennajaarsteelt.Perm
plantmenca.250-300stuks.Omhetgewasvoldoendetesteunenwordtchrysantegaasgebruikt.
Kastemperatuur
Naopkomsthoudtmentothalfjanuarieentemperatuuraanvanca.10°C,daarna
13-15°C.Tegendebloeiperiodezalbijzonnigweerlichtmoetenwordengeschermd.Hetgewasisgevoeligvoorverdroogdebladpunten.Eenzoveelmogelijkconstanteluchtvochtigheid engelijkmatigluchtenkunnenditeuvel
enigszinsvoorkomen.
Rooien
Nadeoogstkunnendeknollennaenkelewekenwordengerooid.Eenkaspartijis
nietgeschiktomnogeensonderglastegebruiken.
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KNIPHOFIA(VUURPIJL)
Kniphofiaiseenvasteplantdieopkleineschaalalssnijbloemworden
geteeld.DeplantbehoorttotdefamiliederLiliaceaenisafkomstiguit
Zuid-AfrikaenMalagasy,hetvroegereMadagascar.Degroeiwijzeispolvormig
endebladerenzijnlangensmal.Uithethartvaniederescheutontwikkelt
zichindezomermaandeneenaarvormigebloemtros.Demeestgeteeldevariëteitenzijnrood,oranjeoprood-geel.AlssnijbloemverdientKniphofiadoorde
apartebloeiwijzezekereenbeperkteplaatsinhetbloemisterijpakket.
Sortiment
BijnaallecultivarsvanKniphofiazijnhybriden,veelalverkregendoor
kruisingmetKniphofiauvaria.Uitdehybridenzijnrassengeselecteerdwaarvaneenaantalgoedbruikbaarisalssnijbloem,zoals:
Kniphofia 'RoyalStandard'
Dezeheefteenoranje-geelgekleurdebloemtros.Deafzonderlijkebloemenzijn
ingeslotentoestand oranje-rood enwordengeelalsdebloemenzichopenen.De
lengtevandebloemsteelis60-80cm.Debloeibegintjuniengaatdoortot
september.
Kniphofiaxcorallina (KniphofiamacovaniixKniphofiauvaria)
Ditiseenwatlaterbloeiendehybridemetrodebloemen.Debloemsteelwordt
50-70cmlangeniswatdikkerdanbijdéhiervoorgenoemdevariëteit.Bij
bloemstelendieinoktobernoginbloeikomen,kunnendebovenstebloemen
verdrogen.
Kniphofia 'Alcazar'
Dezevariëteitheefteenslankebloemtrosmetoranje-rodebloemen.Dekleur
wordtbijhetopenkomenvandebloemenwatlichter.Debloemstelenworden
60-80cmhoogendebloeitijd isvanjunitotseptember.
Voortsisernogeenhogecultivar(100tot120cm)metoranje-rodebloemen
(Kniphofia 'TheRocket'of 'Saturnus'),diewatmindergeschiktisals
snijbloem.Indegenoemdekleurenisernogeenaantalanderecultivars.Ook
zijnergeleencrèmecultivars.
Vermeerdering
Kniphofiakanoptweemanierenvermeerderdworden:doorzaaienofscheuren.
Zaaien
Menzaaitinfebruari-maartonderglasbij15-17°C.Naongeveerdrieweken
kunnendeplantjeswordenverspeend.Nahalfmeikanerbuitenuitgeplant
worden.Uitzaadgekweekteplantenzijnnietgelijkvanplantvormenkleur.
Ookproduktieenbloeitijdstipkunnenverschillendzijn.
Scheuren
Vermeerderingvanzuiverepartijenkanuitsluitenddoorscheuren.Uitzaaisels
ishetmogelijkzelfselectiesoptebouwendoorscheuren.Devroegbloeiende
selectieswordennadebloei(vroeginhetnajaar)gescheurd.Delaat
bloeiendeselectieskunneninhetnajaarofinhetvoorjaarwordengescheurd.
Hetvoordeelvanscheurenisdatmeneenhomogenepartijhoudt.Deopbouwof
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uitbreidingvaneenpartijgaatechtertamelijklangzaam.
Uitplanten
Vuurpijlenwordenindevollegrond geteeld.Deplantenblijventweetotvier
jaarvaststaan.Indietijdgroeiteenbedvrijwelgeheeldicht.Opeenbed
van1mbreedwordentweerijenuitgeplantmeteenonderlingeafstandvan
50-60cm.Opderijisdeplantafstand40-60cm.Tussendebeddenhoudtmen
eenpadaanvan60cmbreed.
Teeltzorgen
Nadewinterishetraadzaam tebemesten.Eengiftvanca.5kg12+10+18per
100m ,eventueelaangevuldmetmagnesiumsulfaat (kieseriet),isvoldoende.
Jongeplantenzullenvoordewinterafgedektmoetenwordenmetstro.Bij
gewassendieéénofmeerdere jarenvaststaan,zorgendeafstervendebladeren
voorbeschermingenisafdekkennietnoodzakelijk.Dehoofdbloeivaltinde
maanden juli,augustusenseptember.
Oogsten
Debloemstelenkunnengesnedenwordenalserenkelebloemenindetrosopen
zijn.Dehoudbaarheid isinhetalgemeengoed.Eennadeelishetkromgroeien
vandetrosalsdestelenenigetijdliggendbewaardworden.Ditkanvoorkomen
wordendoordebloemenrechtopinemmersteverhandelen.Ookopdevaas
trekkendestelenwatkrom.
Ziektenbestrijding
Hetisbelangrijkomaandacht tebestedenaanslakkenentrips.VoorherkenningenbestrijdingziehethoofdstukZiektenbestrijding inhetalgemeen.

Kniphofia
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LATHYRUSODORATUS
Ondanksdesterkgestegenenergiekostenbijanderegewassenisdeaanvoerop
deveilingenvanLathyrus-eenweinigenergiebehoeftiggewas-maarinzeer
geringematetoegenomen.Deoorzaakdatdezeteelt,dievroegerbelangrijker
was,tegenwoordigminderwordtuitgeoefend,moetgezochtwordenindearbeid
gedurendedesnijperiode.Hieruitkanmenconcluderendatdezeteeltinfeite
alleenopkleinebedrijvenkanwordentoegepastendanvoornamelijkde
zogenaamdegezinsbedrijven.
HetsortimentbijLathyrusiszeergroot.Voordevroegeteeltonderglaszit
erechterinhetsortimentmaarweinigverandering.Eigenlijkzijnalleende
'SpencerPraecox'-rassenhiervoorgeschikt:'Attraction'-roze,'Cascade'-wit,
'Daphne'-lichtroze,'Memory'-lavendel,'Nugget'-oranje,'ShirleyTemple'helderroze,'TopHal'-donkerblauw,'Triumph'-dieplila,'SignalRed*-oranjerood.Voorzaaiennajanuarizijnookde 'MultifloraGigantea'-rassengeschikt:'Carmen'-karmijnrood,'Stella'-helderroze,'Diana'-lichtroze,
'Celeste'-zilverblauw,'Lily'-wit,'Peaches'-zalmroze,'Lussie'-diep
zalmroze,'Ramona'-donkeroranje,'Marilyn'-oranjescharlaken.Beidelaatste
rassenmoetenbijfellezonneschijnwordengeschermd.
Grondenbemesting
Lathyrusiseensnijbloemdiehogeeisensteltaandekasgrond.Degrondmoet
goedzijngedraineerd entoteendieptevan50cmwordenlosgemaakt.Vaste
lagenmogenindeze50cmdusnietvoorkomen.Naasteengoedestructuurmoet
erookvoorwordengezorgddatdezoutconcentratievandegrondlaagis.
Daaromvooralzalhetlatennemenvaneengrondmonsternoodzakelijkzijn.Het
besteslaagtdezeteeltopgronddievoorLathyrusversis.Opouderegronden
wordthetgewasgemakkelijkaangetastdoordebodemschimmelThielaviopsis
basicola.Alleendoorgrondontsmettingkanhierietsaanwordengedaan.Als
voorraadbemestingwordt1m 3 stalmestper100m^gegeven.
Opkweek
Vanafoktoberwordtervoordevroegeteeltgezaaid.Voordelatererassenkan
toteind januariwordendoorgegaan.Indienhetzaadnietisontsmet,ishet
aantebevelenditzelftedoen.Meestalwordtergezaaid inkistjes,inpersofmultipotten.Eenkilogramzaadisbijeennormaleontwikkelingvoldoende
voor350strekkendemeter.Pasnahetzaaienopvoormuizevraat,muizenkunnen
namelijkineenkorteperiodeveelschadeaanrichten.Gedurendedekieming
wordteentemperatuurvanca.15°Caangehouden.Dekiemingkaneenzeer
ongelijkverloophebbenenisafhankelijkvanhetras.Erzijnenkelerassen
diezeertraagkiemen.Nahetkiemenwordtdetemperatuurverlaagd tot10°C.
Uitplantenensteunmateriaal
Ongeveervierwekennahetzaaienkanerwordengeplant.Datbetekentdanvoor
devroegeteeltongeveerhalfnovember.Erwordtopregelsmeteenonderlinge
afstandvan1à1,20mgeplant.Opderijplantmentweeplantjesbijelkaar
opca.8cmvanelkaar.Tijdenshetplantenwordterselectietoegepast.
Alleenstevigeengezondeplantjeswordengebruikt,AangezienLathyrusgrondscheutenvormt,wordterdiepgeplant.Opdemeestebedrijvenwordthetgewas
gesteunddooropeenhoogtevan10cmbovenhetgewasenbovenindekas
ijzerdraad tespannen,datstevigwordtbevestigd.Tussendezetweehorizon-
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taledradenwordttouwgespannenmeteenonderlingeafstandvanca.15cm.
Hierlangswordthetgewasnaarbovengeleid.Doorgeregeldhorizontaledraden
tespannen,wordthetgewastegenhetsteunmateriaalaangehouden.Tegenwoordig
wordtomarbeid tebesparengebruikgemaaktvanchrysantegaas.Ookzijner
plasticnettenindehandeldieineenbreedtevan1metermetverschillende
tussenmatentot2meterbreedteverkrijgbaarzijn.
Verzorging
Lathyrusdieinnovemberwordtgeplant,maaktindeeerstegroeiperiodede
moeilijkstetijdvanhetjaardoor.Daaromtredenerdanookbijdezeteeltde
meestemoeilijkhedenop.Detemperatuurnahetuitplantenmoetbeneden10°C
gehoudenworden.Gedurendeeenvorstperiodemagdetemperatuurtotenkele
gradenbovenhetvriespuntdalen.Hogeretemperaturenwerkeneenslapgewasin
dehand.Nadrieàvierwekenbeginthetgewasgrondscheutentevormen.Bij
dezevroegeteeltisknopvalindemaandmaartêénvandegrootsteproblemen.
Indezemaandkunnenonderglasopzonnigedagengroteverschillenin
temperaturenvoorkomen.Ditisêénvandevoornaamsteoorzakenvanknopval.
Daarnaastkandooreensnellegroeiookknopvalindehandwordengewerkt.Het
isdaaromvangrootbelang teproberendeverschillentussendagennachtzo
kleinmogelijktehouden.Ditkangebeurendooropzonnigedagenoverdagiets
teluchtenengedurendedenachtietsbijtestoken.Verderisdeluchtvochtigheid indeperiodevanbloeizeerbelangrijk.Isdietehoog,danontstaat
ersmetopdebloemen.Isdetemperatuurtelaag,dankomenermoeilijkheden
indevormvanknopval.Indienerindebloeiperiodewaterwordtgegeven,Is
hetnoodzakelijkditindepadentedoenenhetgewasdroogtehouden.Bovendienmoethetwatergevenindemorgenurengebeuren,zodathetgewasdroogde
nachtingaat.Gedurendedesnijperiodemoetenkelemalenwordenbijgemestmet
stikstof.Erwordtomdedaggesneden.Debloemenmogennietteonrijpzijn.
Meestalwordenzebijhetsnijdenmeteengebost.Ditwordtechterookinde
schuurgedaan.Destelenwordenonderaangelijkgehoudenenkrommeworden
afzonderlijkofnietmeerverhandeld.Nahetbossenwordenzeopwatergezet
inlegecontainersofbakken,waarinnietmeerdaneenlaagjevan2cmwater
magstaan.Laagmateriaal isnoodzakelijk,zodatdebloemenvrijkunnenstaan
omeenaantastingvanpokken,veroorzaaktdoorBotrytis,tevoorkomen.Ookde
standplaats-wanneerzeinhetwaterstaan-iszeerbelangrijk.Maak
hiervoorgebruikvaneenluchtigedrogeplaatsenhouderrekeningmeedat
knopval,smetenpokkendemeesteschadekunnengeven.
Ziektenenplagen
Bladluizen
Groeneluizenzuigenaandebladerenenscheidenkleverigevloeistof(honingdauw)af.Voortsbrengenzevirusziektenover.Debestrijding isuittevoeren
doorhetgevenvaneenruimtebehandelingmetpirimicarb(Pirimor)ofdiazinon
(Basudine)volgensdegebruiksaanwijzing.Stuivenmetparathionstuif 2%.Voor
spuitenziehoofdstukZiektenbestrijdinginhetalgemeen.Hetiswelbelangrijktewetendataldezemiddelenschadeaandebloemenkunnenveroorzaken.
Bladvlekkenziekte(Ramulariadeusta)
Symptomen:zowelaandeonder-alsaandebovenzijdevanhetbladiets
hoekige,vaakdoornervenbegrensdevlekkendiemeteenwittothelderlichtbruinpoederbedektzijn.Hetbladverschrompelt tenslotte.Bestrijding:in
nietbloeiendgewasstuivenmetstuifzwavelofzinebstuifpoeder.
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Inbloeiendgewasmetzinebstuifpoeder.Zwavelveroorzaaktnamelijkbloembeschadiging.Vermijd teveelvochtenwarmte.
Knopval
Knoppenvalleninalleontwikkelingsstadiaaf.Hieraanvoorafgaatmeestalhet
strekkenvandebloemstelenenvergelingvandeknop.Knopvalwordtonder
andereveroorzaaktdoorongunstigeweersomstandighedenenkanbijbijvoorbeeld
sterkuitdrogendewindenoptreden.Knopvalkunnenwevoorkomendoortezorgen
vooreengelijkmatigetemperatuurenvochtigheid.Tochtvermijden,vandewind
afluchtenenbijwarmweer 'snachtsluchten.
Meeldauw
.
.
..
_
Hetbladisbedektmetwitschimmelovertrek,dateraftewrijvenis.Tocht
dientvermedenteworden.Bestrijdingkanv66rdebloeiwordenuitgevoerddoor
hetstuivenmetzwavelofvôôrentijdensdebloeitespuitenmet100gram
benomyl(Benlate)of30mlpyrazofos(Curamil).
Spint
Kliïne spinachtigediertjeszuigenvooralaandeonderkantvandebladeren,
waardoorwittevlekjesontstaan.Deaangetastebladerenvertonenhierdooreen
vaaluiterlijkenvallenveelalvroegtijdigaf.Indemeestegevallenis
spinselaanwezig.Droogteenwarmtebevorderenhetoptredenvanspint.
Bestrijding:100gramtetradifon(Tedion)of100gramdienochloor(Pentac)+
20-40mluitvloeier.Ookkanmeneenruimtebehandeling toepassenmetsulfotep
(Bladafum)ofstuivenmetdicofolstuif (Kelthane-AAstuifpoeder).
Trips
ZiehoofstukZiektenbestrijding inhetalgemeen.
Valsemeeldauw
,
,,,
Vuilwit schimmelpluisaandeonderzijdevandebladeren,dezeverschrompelen.
Bestrijding-luchtvochtigheid verlagendoorluchtenendroogstoken.Regelmatig
omdeveertiendagenstuivenmetzinebstuifpoederofspuitenmet350gram
zinebspuitpoeder.
Virusziekten
MozâïGk.
Vlekkerigheid inhetjongeblad,gevolgddoornecrotischevlekjesenstrepen
opdestengelendoorbloemkleurbreking.
E n a t i e m o z a ï e k
.-,,
* ., , ,
J N
Chlorotischevlekjesenstreepjesmetuitgroeisels(enaties)opdebladonderkant,chlorotischestrepenopdebloemzoombladeren.
Bestrijding:bladluizenbestrijdenenziekeplantenopruimen.
Wortelrot
,
, T ,
•„
WortelrottreedtvooralopindegrondwaarvorigjaarLathyrusstond.Het
gewasgroeitijluit,inenkelegevallensterfthetgewasopca.25cmhoogte
af debloemopbrengstisgering.Hetbladwordtgeel,vooralwortelhalsen
wortelszijnaangetastenbruingekleurd.Doordegrondtestomenkunnenwe
ditverschijnselvoorkomen.
Zoutschade
Tengevolgevaneentehoogzoutgehaltevandegrondkaneenslechtegroei
optreden.Opvochtigeplaatsengroeiendeplantenbeter.Wekunnendit
voorkomendoordegrondvooraftelatenonderzoeken.Verderishetgoedom
oudestalmesttegebruikenendezegoeddoordegrondtewerken.
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LIATRIS
Liatrisiseenknolgewasdattotdefamilievandesamengesteldbloemigen
(Compositae)behoortenafkomstig isuitNoord-Amerika.Nahetplantenontwikkeltzicheenrozetvanbladeren;vanuithethartontwikkeltzicheenrechtopstaandebloemstengelmeteenaarvormigebloeiwijze.Liatrisheeftpaarsblauwe
bloemenmetalsbijzonderheiddatdebloempjesvanafdetopvandebloemstengelbeginnentebloeien.Deruimemogelijkhedenomhetnormalebloeitijdstip,datindeperiodejuli-beginaugustusvalt,zoweltevervroegenalste
verlatenmaaktheteenaantrekkelijkartikelvoordesnijbloementeelt.Eris
eenbloeisprijding teverkrijgenvanhalfmeitothalfnovember.
Sortiment
Liatrisspicata
DezeLiatrisisblauw-paarsvankleurmetstengelstot70cmlengte.Hetisde
meestgeteeldesoort (ongeveer 90%).Dehierbeschrevengegevensberustendan
ookgrotendeelsopdesoortspicata.Zewordenuitzaadvermeerderd.Als
gevolghiervankanerbinneneenpartijverschilbestaaninbloeitijd,vormen
kleur.Erkomensteedsmeerzaadselectieswaarbijdezeverschillenminder
zijn,onderandere 'Picador'.Erisookeenwittevariëteit,Liatrisspicata
'Alba'.
Liatrisspicata'Callilepis'
DezeLiatriswordtvegetatiefvermeerderd enisdaaromveelmeeruniform.Dit
soortisietsdonkerdervankleurmetbloemstelentot85cm.Deperiodevan
plantentotbloeiduurtbijditsoortietslanger(1-2weken)danbijspicata.
Metdeuitersteplantdatummoethiermeerekeningwordengehouden.Deoogstperiodeisgelijkmatiger.Voorderestgeenafwijkingeninvergelijkingtot
spicata.'Callilepis'wordtweiniggeteeld.
Grondsoort enbemesting
DeLiatrissteltgeenhogeeisenaandegrondengroeitopelkegoeddoorlatendeniettedrogezand-,zavel-ofkleigrond.Alsmeerdere jarenophetzelfdeperceelLiatrisisgeteeld,verdienthetaanbeveling inverbandmetdekans
opVerticillium (eenverwelkingsziekte)degrond teontsmetten.Laateen
grondmonster stekenengeefvoorraadbemesting opadvies.Bijopkomstkomthet
gewasaltijd lichtgroenvankleurenvrijbleektevoorschijn.Menisdan
geneigd ombijtemestenmetstikstof.Meestalisditnietnodigenkrijgthet
gewasgaandeweg eendonkergroenekleur.Teveelstikstofgeefteenovermatige
bladgroeimetkansopsmeul(Botrytis).Metdehandbijmestenisnietaante
radenomdatdekorrelsinhetrozeternstigeverbrandingenkunnenveroorzaken.
Vervroegdeteeltonderglas
Erwordtindeperiodejanuari-februarionderglasgeplant.Debloeitijdis
vanafhalfmeitoteind juni.Dekastemperatuurwordttotbeginmaartop
ongeveer10°Cgehouden,daarnakaneentemperatuurvan15°Cwordenaangehouden.Eentehogetemperatuurmoetwordenvoorkomen,omdathetgewasdante
slapwordtenlichtebloemtakkenproduceert.Alsmenmoetluchtendientdit
voorzichtig tegebeuren;hetgewasisvrijzachtenbijtescherpluchtenkan
hetgemakkelijkverbranden.Wordterineenrolkasvervroegd,dankaner
eventueelinnovemberalineenbuitenvakwordengeplant,waarnadekaser
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beginfebruarioverwordtgerold.Deteeltisverderhetzelfdealsineen
vastekas.Hetgewasmoetvoortdurend overvoldoendewaterkunnenbeschikken.
InDuitseliteratuurwordtgesprokenovereennogvroegereteeltmetbehulp
vanassimilatie-belichting.DezeteeltkomtinNederlandnietvoor.Ookde
vervroegdeteeltonderglasstaatinNederlandonderdrukinverbandmet
importvanLiatrisindezeperiode.Devervroegdeteeltonderglasisdaardoor
economischgeziensteedsminderinteressant.
Normaalteeltbuiten
Inprincipekanmenplantenindeperiodenovembertothalfapril;inde
praktijkplantmendoorgaansindeperiodemaart-halfapril.Debloeitijdvalt
vanhalfjulitoteindaugustus.Menkaneventueel,wanneerdegezondheidstoestandvanhetgewasdattoelaat,eengewaswaarvanaleenkeerbloemenzijn
geoogst,eenjaarvastlatenstaan.Ermoetdanextrarekeningwordengehouden
metdeonkruidbestrijding enhetfeitdaterwelveel,maarlichteenkortere
bloemstengelswordengeoogst.Debloeivaneenoverjarigepartijvaltinde
periodeeindjuni-beginjuli.
Verlateteeltbuiten
Voorditdoelmoetengoedbewaarde(=ingevroren)niet-ingedroogdeknollen
wordengebruikt.Menplantmeestalindeperiodevanafeindmeitotinde
laatsteweekvanjuni.Vanafbeginjulikanmennietmeerbuitenplantenin
verbandmetdeafnemendelichthoeveelheid indeherfstendegrotekansopeen
ernstigeBotrytis-aantasting ineenvochtiggewas.Debloeitijd isca.10-12
wekennahetplantenenduurt2-4weken,nahalfseptemberwordtdezeperiode
watlanger.Tothalfoktoberkunnennogbloemenvanbuitenwordengeoogst.
Knollenvandezeverlateteeltkanmenbeternietnogeenjaarlatenstaan,
maarkunnenbeterwordenvernietigd.Zehebbenteweinigmogelijkhedengehad
omuittegroeien.Hetrealiserenvanbloeiindemaandenjulienaugustus
onderglasmoetwordenafgeraden.Dekwaliteit isaltijdminderin
vergelijkingmetbuiten.
Verlateteeltonderglas
Deplantperiodevaltindeperiodetussenhalfjulienongeveer10augustus.
Deoogstperiodeisvanhalfoktobertothalfnovember.Detemperatuurprobeert
meninjulienaugustuszolaagmogelijk tehoudenomeentesterkegewasontwikkeling tevoorkomen.Indiennietbeslistnoodzakelijk,moetmenniet
schermenofheelmatig.Laterinhetnajaarzalhetnodigzijn 'snachtswat
bijtestokenomhetgewasdroogtehouden.Eennachttemperatuurvan15°Cis
voldoende.Hetglasmoetindezeperiodegoedschoonzijn;bijeentekortaan
lichtkomendeplantennietinbloei.Geregeldvoorbehoedend stuivenom
Botrytistevoorkomenisaanteraden.Omdezeredenmoetmenookvoorzichtig
zijnmetwatergeven.Voordezeverlateteeltkanmenookgebruikmakenvaneen
rolkastot20,uiterlijk25juli.
Uitgangsmateriaal
Deknollendiegebruiktwordenvoorbloemproduktiemoetenbijvoorkeur
"eenjarigvanzaad"zijn.Deknollentelerzaaitinaprilenoogsthetzelfde
jaarinoktober-novemberleverbareéénjarigeknollen.Overjarigeknollendie
aleenkeervoorbloemproduktiezijngebruikt,zijnmindergeschiktvoorde
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bloementeelt.
Alvorensdeknollenuitgaanlopenmoetenzevoorhetdoorbrekenvande
rustperiodeeenkoudeperiodeondergaanvanca.achtwekenbij2-5°C.Normaal
onderNederlandseomstandighedengebeurtditvannature.Nahetrooienworden
deknollenbijca.5°Cbewaard.Zezijnvolledigwinterhard enkunnentijdens
dewinterzelfsgewoonbuitenwordenbewaard.Knollendiekoel(2-9°C)bewaard
worden,beginnenvanafapriluittelopen.Wanneerdeknollenlaterdanhalf
aprilmoetenwordengeplant,kunnenzehetbestevanaf januari-februariworden
ingevroren.
Invriezen
Deknollenwordendaartoenatgemaakt,doorgaansdoormiddelvaneendompeling
ineenontsmettingsmiddel tegenBotrytis,RhizoctoniaenSclerotinia.Nahet
uitdruipenvandeknollenwordenzeingevrorenbijongeveer-5°C.Wanneerde
knollengoed"inhetijs"zitten,wordteentemperatuurvandekoelcel
aangehoudenwaarbijdeknollenjuist"inhetijs"blijven.Deknollenworden
omuitdrogentevoorkomenverpaktinplasticfolie,perkistofeenhele
stapelwordtmetplasticfolieomwikkeld.Tweedagenvoordegeplandeplantdatumwordendeknollenuitdekoelcelgehaald.Nadatzezijnontdooidkunnen
zedirectwordengeplant.Deknollenmogennietindrogenenmoetenmeteen
ondervochtigeomstandighedenkunnengroeien.Tabel1geefteenoverzichtvan
deleverbarematen.
Tabel1.
Leverbarematenenteverwachtenaantalbloemstengels
Knolmaat
6-10cm
8-10cm
10cmop

Aantalbloemstengelsperknol
+1
±1.5
+2

Ondergunstigeteeltomstandigheden isdemaat5-6eventueeltegebruiken;deze
geeftgemiddeld éénbloemstengelperknolvaneenietslichterekwaliteit.
Tabel2.
Plantdikteenplantdiepte
Knolmaat

Buiten

Kas
vroeg

5-6cm
6-8cm
8-10cm
10cmop

128
96
80
64

laat

-

-

80
64
56

64
56
48

Deplanthoeveelhedenzijngebaseerd ophetplanteninchrysantegaas(64mazen
perm ). Ophumeuzevochtigegrond(b.v.veengrond)wordtietsminderdik
geplantinverbandmetdezwaregewasontwikkeling.Deknollenwordenzodiep
geplantdatzejuistbedektzijnmetgrond.Vaakwordenzeinlossegrond
gedrukt,waarbijbijvoorbeelduitgerold chrysantegaasalsplantmaatkan
gelden.Hetaanbrengenvansteunmateriaal (o.a.gaasofopbindenvandepaden)
enwindschermenisaanteraden.Buitenwordtdoorgaansgeensteungaas
gebruikt.Dewittecultivarsdiewatlangerenslapperuitgroeienkunnen
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daarentegenbeterwelinhetgaaswordengeplant.
Oogsten
Deoogstduuristweetotvierweken.Wanneerdebovenstecentimetervande
bloemaarvoldoendekleurtkunnenzewordengesneden.Erwordtnaarlengte
gesorteerd,aangevoerd inbossenvantienstuksengebundeld pervijfbossen.
Dekaswordterdanomstreekshalfsemptemberoverheengebracht.Debloeitijd
valtindetweedehelftvanoktober.Menmoetdezelfde temperatuuralsineen
vastekasaanhouden.Omdatdelichtomstandigheden inhetnajaarsterkafnemen
moetmenindelatekasteeltrekeninghoudenmeteenpercentageloosvanca.
ZU/o•

Onkruidbestrijding
Hoewelhetgewasvrijsneldichtgroeitenbuitenvaakopregelswordtgeplant
diegemakkelijk eenkeerdoorgeschoffeld kunnenworden,kaneenchemische
onkruidbestrijding somsnoodzakelijkzijn.Naopkomstkanopkleinonkruid
(knolmaatminimaal5/6)gespotenwordenmet70grampropachloor65%+50ml
chloorprofam40%.ErvaringenmetdetoepassingvanTenoranzijnwisselend.
Ziektenbestrijding
InLiatriskunnendevolgendeaantastingenvoorkomen:bladluizen,Botrytis
kroonrot,hartrot,Rhizoctonia,rupsen,Sclerotinia,trips,Verticillium.
InhethoofdstukZiektenbestrijding inhetalgemeenvindtmenallesoverde
herkenningenbestrijdingvandezeaantastingen.

Liatris
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LIMONIÜM (STATICE)
HetsortimentLimonium iszeeruitgebreid,erzijnzoweleenjarigealsmeerjarigesoorten.Limoniumvormtbijdegrondeenbladrozet,debloemstelen
komenuithethartomhoog.DelichtbehoeftevanLimoniumisgroot,demeeste
soortenbloeiendanookindezomerperiode.
Jaarrondbloeiisinonsklimaatnietopeconomischewijzehaalbaar,enerzijds
doorlichtgebrek indewinter,anderzijdsdoorimportvanL.sinuatumvan
goedekwaliteit.
HetgeslachtLimoniumbehoort totdePlumbaginaceaeenisafkomstiguithet
Middellandsezee-gebiedenisgoedaandroogteaangepast.Warmtewordtgoed
verdragen.
Sortiment
Limoniuwsinuatum
Ditisdemeestgeteeldeeenjarige 'Statice'.Verschillendetoeleveringsbedrijvenbiedeneigenselectiesaan.Tussenderassenisverschilinkleur,
Botrytisgevoeligheid enbloeitijd.L.sinuatumisteverkrijgenindekleuren
blauw,rozeenwit.Blauwisinhetalgemeenhetsterkstesoort.Totnutoeis
ernoggeengoedegeleL.sinuatum.VanL.sinuatumzijndebloemstelengevleugeld,hetbladrozetgroeitvrijvlakoverdegronduit.Bekenderassen
zijn:'MarketGrowersBlue','KampfsBlue','MidnightBlue'(alledriedonkerblauw), 'HeavenlyBlue'(lichtblauw),'MarketRose'(roze),en'Ijsberg'
(wit).Ookwordteenaantalselectiesondernummerverkocht.
Limoniumbonduelii
DezeeenjarigeLimonium lijktinveelopzichtenopL.sinuata,debloemkleur
isechtergeel.Verderzijndebloemstelenongevleugeld ofmindergevleugeld
enisL.bondueliigevoeligervoorBotrytis.Debloemtakkenzijnfijner,de
produktiesomswathogerenca.eenweeklaterinhetvoorjaar.Ditsoort
wordtinformulemengselsalsgeleStaticeverkocht.
Limonium'Confetti'
DegroeiwijzevandezeLimoniumlijktwatopdievanL.latifolium.Debloemtakisbladloos.DebloemlijktopeenverkleindeversievanL.sinuatum.De
bloemkleuriswitmeteengeelbinnenbloemetje.Hetrozetgroeittraagweg.
'Confetti'zouwatmindergevoeligzijnvoorBotrytis.Erisnogzeerweinig
praktijkervaringmetditras.
Limonium suworowii (staartstatice)
EenjarigeStatice-soort,beterbekendalsstaartstatice.Dezerozebloemaar
leentzichzowelvoorversealsvoorgedroogdeverwerking.Kanterplaatse
gezaaidwordenenwordtvoornamelijk buitengeteeld.Debloemstelenworden
40-50cmlang.
Limoniumperezii
HoewelditbotanischgezieneenvasteplantiskanditgewasinNederland
buitenuitsluitend eenjariggeteeldworden.L.pereziiishiernamelijkniet
winterhard.Indekasisoverwinteringvorstvrijmogelijk.Debloeiwijzelijkt
opdievanL.sinuatum,maarisgroverendekleurisintensblauw.Detakken
zijnvrijbros.Partijenuitzaadzijnvaakongelijkmatigvankleurenbloeitijd.Viaweefselkweekkanuniformmateriaalwordenverkregen.Indekas
bloeitL.pereziivanafapril/meitotoktober.
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Limonlumlatifolium
Dezevasteplantisgoedwinterhard enbloeitbuiteninaugustus/september.
Ditgewasgeeftgrotevertaktebloemtakkenmetblauwlilabloemetjes.Erzijn
enkelewittevariëteiten,maardekleurisnogniethelderwit.Buitenwordt
debloemsteelca.40cmlang,indekastot70cm.Deproduktieisinhet
eerstejaarlaag.
Limoniumcaspia(L.ferulaceum)
Eenmeerjarigesoortdieindekoudekaskanoverwinteren.Ditsoortvraagt
eenzodanigbeschermdklimaatdatalleenkascultuurmogelijk is.Indekasis
meerjarigeteeltmogelijk.Debloeiwijzeisveervormigenzeerfijnmetkleine
lilabloemetjes.Debloemstelenzijnca.70cmlang.Deselectie 'Karelde
Groot'wordtopkleineschaalgeteeld.Erisweinigervaringmee.
Goniolimontataricum(Limonium tataricum;kamstatice)
Eenmeerjarige 'Statice'diegemakkelijkvijfjaarvastkanblijvenstaan.Dit
gewaswordtvrijweluitsluitendvoordedrogerijgeteeldenisalleenals
buitenteeltgeschikt.G.tataricumisgoedwinterhard.Debloemtakkenworden
30-40cmlangenhebbenwittebloemetjes.Bloeijuli/augustus.
Vermeerdering enopkweekvanplaatmateriaal
LimoniumsinuatumenL.bondueliwordendoorzaaienvermeerderd.Voorde
buitenteeltwordtinfebruarioftothalfmaartgezaaidbij15°C.Naca.drie
wekenwordtverspeend opzaaibakken(70plantjesperbak),ofinperspotten.
Alsdeplantengoedaangeslagenzijnwordenzeineenkoudekas(vorstvrij)of
buitengezetopeenbeschutteplaatsomaftehardenenomaandekoudebehoeftetevoldoen.Vooreenvlotte,rijkebloeiisvierwekeneentemperatuur
onder10°Cnodig.Voordekasteeltwordt 10-12wekenvôôrdegeplandeplantdatumgezaaid.Voordejanuariplanting isditinseptember,voordefebruariplantinginnovemberenvoordejuniplanting infebruari.Vaakwordtookvoor
plantingeindfebruariuitgegaanvaninseptembergezaaidmateriaal.Ooknu
wordtbij15°Cgezaaid ennavierwekenverspeend.Deplantenkrijgenhunkou
indekoudekas,gedurendevierwekenofmeer.Voordejuniplantingwordtof
buitengekoeldofindekoelcelbij8-10°C.Omgeelverkleuringvanhetbladte
voorkomenwordtmetgloeilampenbelichtindecel.Tijdensdeopkweekmoet
regelmatigmetthiramgestovenwordenomBotrytisaantasting tevoorkomen.Wees
tijdensdeopkweekfasevoorzichtigmetscherperemiddelenengebruiknooit
uitvloeier.Ditkandeuitgroeivanhethartvandeplantafremmenendaardoor
debloeiverlaten.Tegenwoordigwordtookmateriaaluitweefselkweekaangeboden.Deuniformiteitisbeterdandievanpartijenuitzaad,deprijsis
echterbeduidendhoger.DeopkweekvanStaticeisvrijlangdurigenkostveel
aandacht.Meestalgebeurtditopdegespecialiseerdezaadbedrijven.
Limonium 'Confetti'wordtopditmomentgelijkbehandeldalsL.sinuatum.
Limoniumsuworowiiwordtvoordebuitenteeltmeestalterplaatsegezaaid inde
tweedehelftvanapril.Voordekasteeltwordtookweluitdezaaibakgeplant.
Erwordtdrieàvierwekentevorengezaaid.
LimoniumpereziiwordtongeveergelijkbehandeldalsL.sinuatum.Deperiode
vanplantenendusvanzaaienisechterkorter.Erisookweefselkweekmateriaaltekoop,dateengoeduniformebloeigeeft.
Limoniumlatifoliumwordtvoordebuitenteeltindecembergezaaid.Nazes
wekenwordtverspeendennaaanslaanwordenzenetalsL.sinuatumkoudgezet.
Voordekasteeltwordtinseptember/oktobergezaaid.
Limoniumcaspiawordtuitsluitend indekasgeteeld.Erwordttussenseptember
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ennovembergezaaid.
Gonlolimontataricumwordtinjanuarigezaaidennavierwekenverspeend.De
meestvoorkomendeplantperiodeismei.
Teelt
LimoniumsinuatumenL.bonduelli
a.Buitenteelt
Buitenwordtindeeerstehelftvanmeigeplant.Erwordendrieregelsperbed
geplantmeteenafstand inderegelvan30cm.Erkomendanelfplantenper
netto-m testaan,ditisca.negenperbruto-m .Steunmateriaalisbuiten
nietnodig.
Watergevenisalleennodigvooreengoedestartenbijextremedroogte.Droog
telenvoorkomttesterkebladontwikkeling enverkleintdekansopBotrytis.
Indeeerstewekenvandeteeltverkleurthetbladmeestalnaardonkerrood.
Ditiseennormaalverschijnselenverdwijntalsdetemperaturenoplopen.
Debloeivaltvanafeindjulitotinseptember.Hoelangergesnedenkan
wordenhangtsterkvandeweersomstandighedenaf.DeoogstmoetvaakafgebrokenwordendoordesterkeBotrytis-aantasting.EenwekelijksepreventievebespuitingtegenBotrytisisnoodzakelijk.Erwordtgeoogstalsdehele'kam'
goedopkleuris.Staticekomthetbesttotzijnrechtinwarmedrogezomers.
b. Kasteelt
l . v o o r j a a r s t e e l t
Voordevroegeteeltindekaswordenverspeendeenmetkoubehandeldeplanten
vanafhalf januaritoteindmaartuitgeplant.Demeestvoorkomendeplantperiodeiseindfebruari/beginmaart.Eerderplantenheeftnietveelzin.De
plantafstandbedraagt30x25cm(vierregelsperbed).Erstaantwaalfplanten
pernetto-m ,8,5 perbruto-m.
Erwordtmatigbemest,Staticemoetschraalgeteeldworden.Nahetplanten
wordtdegrondgoedvochtiggehoudentotdrieàvierwekenvoordeoogst,
daarnawordtgeenwatermeergegeven.Beregeningonderinhetgewasheeft
voorkeurbovenregenleiding bovenin.Hetgewasblijftdanbeterdroog.Wanneer
nadeeerstesneedoorgeteeldwordt,wordtnogeenmaalwatergegevenomde
hergroeitestimuleren.
Erwordtéénlaagsteunmateriaalaangebracht.HetbestvoldoetAlstroemeriagaasmetgrovemazen(20x20cm).Detemperatuurmoetvoorvroegebloeiin
januariminimaal12°Cbedragen,infebruarioplopendnaar14°Ceninmaart
naar15°C.Overdagmagdetemperatuurflinkoplopen,afhankelijkvanhet
licht.
Voordestevigheidvandebloemstengelsenomdeluchtvochtigheid laagte
houdenwordtechterindepraktijkgeluchtalsdekastemperatuuroplooptboven
20à25°C.Tegendebloeiwordtdagennachteenkiertjeluchtgezetomvocht
aftevoeren.Eentehogeluchtvochtigheid veroorzaaktBotrytisaantastingin
debloem,waardoordebloempjesomknikken(bestrijdingzieZiektenbestrijding
inhetalgemeen).
Droogstokeniszeerbelangrijk.Vaakwordt 'smorgensvoorzonsopgangeen
warmtestootgegevenomnatslaanvanhetgewastevoorkomen.Gewasverwarmingis
sterkaantebevelen.
Staticekanbloeienvanafhalf/eind april,afhankelijkvanhetras.Derozeis
hetvroegste,daarnavolgendeanderekleuren.Vroegerebloeiisnietmogelijk
omdatdelichtintensiteit dantelaagis.Dagverlengingheeftweinigeffectop
hetbloeitijdstip,welopdelengteenwordtdaaromniettoegepast.Heteffect
vandekoudebehandeling isvelemalengroter.
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Staticekanookkoudgeteeldworden,mitsvorstvrijenbloeitdanvanafjuni.
Vaneengewaskantotoktobertoedoorgeoogstworden.Deeerstesneeis
meestalhalfjuliafgeoogst.Meestalwordtechterhiernagerooid,omdatde
hiernateoogstenstelenvaakdunzijn.Ookishetgewasvaakineenmatige
conditie.Ineenmooiezomerzaldebuitenstaticeconcurrerendworden.Tot
halfjulibedraagtdeproduktievaneenvroegeteelt10-15takkenperplant.
2. n a j a a r s t e e l t
Naasthetdoortelenvaneeninhetvoorjaargeplantgewaskanvoornajaarsbloeiookopnieuwwordengeplant.Ditmoetliefstvoorhalfjunigebeuren
andersblijftdeproduktietelaag.Meteenoudeplant(februari-zaai)kantot
1juligeplantworden.
Denajaarsteeltlukthetbesteineenlichtekas.Erwordteenplantafstand
van25x30cmaangehouden,vierregelsperbed.Deproduktieisbeduidendlager
dandievandevoorjaarsteelt:vijftakkenperplant.Ookvoordenajaarsteelt
issteunmateriaalnodig.VooraldeBotrytisbestrijdingvraagtveelaandacht.
Laat *snachtsaltijdeenkiertjeluchtstaanenstookhetgewasgoeddroog.
Voornajaarsbloeizijnaparteselectiesindehandeldiespeciaalvoordeze
teeltgeschiktzijn.DekasteeltvanL.sinuatumisdoorgaansvoordeverse
aanvoeropdeveiling,vandebuitenteeltwordteengrootdeelgecontracteerd
voordedrogerij.
Limonium'Confetti'
a.Buitenteelt
Deplantafstand is30x30cm.Deweggroeiistraag.Debloeivaltvanafde
eerstehelftvanaugustus.Voorlopigwordt,bijgebrekaanvoldoendepraktijkervaring,dezelfdeteeltwijzeaangehoudenalsvoorL.sinuatum.
b.Kasteelt
Begin1987isvoorheteerstopverschillendebedrijvenL.confettiindekas
geplant(30x25cm).Deweggroeibleekvrijtraag.Devroegstebloeilijkteind
meitezijn.Steunmateriaalisnodig.Onbekendisofhetgewaskortgenoeg
blijftindekas.Ofnajaarsbloeimogelijkis,isnietbekend.Geziendetrage
weggroeilijktditnietmeteeninteressant.
Limoniumsuworowii
a.Buitenteelt
Demeestestaartstaticewordtgezaaid tussenhalfaprilenhalfmei.Erwordt
opregelsgezaaiddie25à30cmuitelkaarliggen.Uitdunnenismeestalniet
nodig.Staartstaticemoetschraalgeteeldwordeneniseentypischdrogerijartikel.Erwordtversweinigvanaangevoerd.Eind juliwordtvoordevoet
opge-bost.Deaarmoetgeheelopenbloeien,ermoetrijpwordengeoogst.
Wanneerhalfmaartonderplasticgezaaidwordtkan10-14dagenvroegerworden
geoogst.Alsbeginmaartonderfoliegezaaidwordtvaltdebloeieind
juni/beginjuli.
b.Kasteelt
Onderglaswordtvoordevervroegdeteeltterplaatsegezaaid tusseneind
januarienbeginapril.Menhoudtvierregelsperbedaan.Eventueelwordt
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voorkomen.Devroegstebloeivaltca.eindmei.Dekwaliteituitdekasis
meestalmatigomdathetgewasvrijweliggroeit.Hetgewasstrijktvrijgemakkelijk.Steunenisdusnodig.Bijzaaiennahalfmeiwordtdegroeitewelig.
Sporadischwordtnogtot15juligezaaidvoorbloeieind september.De
teeltduurisdanca.tienàelfweken.Hetgewasisnietergstevig.
Limoniumperezii
a.Buitenteelt
Limoniumpereziiisweliswaareenvasteplant,maarisinonsklimaatniet
winterhard.Buitenkandaarompasvanafmeigeplantwordenalshetgevaarvoor
nachtvorstgewekenis.Erwordentienplantenpernetto-m^geplant(30x30cm).
Debloeibeginthalfaugustusengaatdoortoteindseptember.Deproduktieis
vrijlaag:viertotvijf takkenperplant.Erwordtgesnedenalsdebloemkam
goedopenis.WekelijksmoettegenBotrytiswordengespoten.
b.Kasteelt
Indekaskantussenjanuarienmaartgeplantworden,tientottwaalfplanten
pernetto-m .DeteeltwijzeisgelijkaandievanL.sinuatum indevoorjaarsteelt,erkanechterwelietsmeerwaterwordengegeven.Deproduktieisook
indekaslaag:ca.vijf takkenperplant.Najaarsteeltisdaaromafteraden.
Limoniumlatifolium
a.Buitenteelt
Erwordt tussenbeginmaartenbeginjuligeplant.Deafstandbedraagt40x40
cm(zesàzevenplantenpernetto-m ).Heteerstejaarisergeenproduktie,
hettweedejaareenlageproduktie.Pasinhetderdejaarkaneenvoldoende
aantaltakkenwordengesneden:10-15perplant.Hetgewaskanvijftotzes
jaarachtereenvaststaan.Debloeivaltinaugustus/september.Mensnijdtals
de 'kammen'goedontwikkeld enopenzijn.L.latifolium isBotrytis-gevoelig
enmoetdusregelmatiggespotenworden.
b.Kasteelt
Dekasteeltwordtopdezelfdewijze,opgezetalsdebuitenteelt.Debloeivalt
half juli-augustus.Omdatermaarlxperjaargesnedenwordtisditeenteelt
vooroudekassen.Gaasisnodig.
Limoniumcaspia
b.Kasteelt
Tussenjanuarienaprilwordenvierrijenplantenperbedgeplant,op25à30
cminderij.Deproduktie isinheteerstejaarvrijlaag,inhettweedejaar
wisselend.Tussendeplantenonderling isgrootverschil.Vanafeindmeikan
vaneenoverjariggewasgesnedenwordentotinseptember.Vaneeneenjarig
gewaskanvanafaugustusnogwatwordengesneden.Gaasisnodig.
Goniolimontataricum
a.Buitenteelt
Ditgewaswordtvaakvolveldsgeteeldenkanvijf jaarvaststaan.Hetisgoed
winterhard.Meestalwordtinapril/meigeplantop30x30cm.Pasvanafhet
tweedejaarkangesnedenworden.Eind juli/beginaugustuswordtvoordevoet
opgeoogstalsdebloemgoedopkleuris.Demeestebloemengaannaarde
drogerlj.Erwordtnietopgebost.Detakkengaanlosinzakkenomlaterin
mengboekettenverwerkt teworden.Vaakwordteenprijsperkiloafgesproken.
GoniolimonisnietzogevoeligvoorBotrytis.
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Ziektenenplagen
Botrytis(Grauweschimmel)
Botrytiskaninallestadiavandeteeltschadeveroorzaken.Opdezaaibakken
kunnenplantjeswegvallen,maarooktijdensdeteeltkunnenheleplanten
wegvallen.Ookkunnendebloemhoofdjesaangetastwordenenomknikken.
Tijdensdeopkweekmoetvoorbehoedend elkevijfdagenmet200gramthiram
wordengestoven.Ooktijdensdeteeltmoethiermeedoorgegaanworden.Pas
wanneerresidueenbezwaargaatvormenênbijaantastingkanmet200gram
iprodion(b.v.Rovral)of50gramRonilanwordengespoten.Probeereenveelvuldiggebruikvandezemiddelentevoorkomen,anderskanresistentie
optreden.Gebruikgeen(extra)uitvloeier.
Uromyceslimoniae(roest)
Opbladerenenstelenkomenrodeblazenvoordienaverloopvantijdopenscheuren.Hierkomendanbruinesporenuit.Spuitbijaantastingmet200ml
Baycor-vloeibaar.Limoniumsinuatumverdraagtgeendichloorvos.
VoorandereziektenenplagenziehethoofdstukZiektenbestrijding inhet
algemeen.

Limonium suworowii
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LONASINODORA (GELEAGERATUM)
LonasbehoorttotdefamiliederCompositaeenisafkomstiguithetwestelijk
deelvanhetMiddelandsezee-gebied.Hetgewasisgoedbruikbaarinveldboekettenenookgeschiktomteverwerkenindroogbloemenboeketten.Hetiseeneenjariggewasdatdoorzaadwordtvermeerderd.
Sortiment
Erwordtéénsoortaangeboden,namelijkdegelebloeiendeLonasinodora.De
plantenwordenongeveer30tot50cmhoogenbloeienmeteenmassagelebloempjeszonderlintbloemen.Zestaanbijeenineenschermvormigebloeiwijze,en
lijkendaardooropAgeratum.TotophedenwordtLonasinodoraalleeninde
vollegrond buitengeteeld.
Zaaien
Erwordthalfaprildirectopregelsgezaaid.Deregelafstand is15cm.Inde
praktijkwordtnietgedund.Dezaadhoeveelheid is70gramper100m.
Bloeitijd:halfjuli.
Bemesting
Lonasmoetschraalwordengeteeld.Daaromzalhetopdemeestegrondenniet
nodigzijnomtebemesten.Wanneerhetgewasteschraalblijftis
overbemestingmeteensamengesteldemeststofmeteenlaagstikstofgehalte
gewenst.
Oogsten
Erwordtgeoogstalsdebloemhoofdjesgoedopkleurzijn.Deoogstperiode
beginteind juli.Voordedroogbloementeeltwordtervoordevoetop
weggeoogst.Deopbrengst isca.700bosper100m .Hetaantalbossendatmen
peruurkanklaarmakenis60à70(voordedroogbloementeelt).
Onkruidbestrijding
Kortnahetzaaienspuitenmet:
- 70mlLeguramevloeibaar+ 15mlchloorprofam40%.
Ziekten
Botrytis
AanheteindevandeteeltknikkendebloemhoofdjessomsomdoorBotrytis.Het
isgewenstomca.14dagenvoordeoogstpreventiefhiertegentespuiten.
VerderkomenertotophedengeenziekteninLonasinodoravoor.
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LYSIMACHIACLETHROIDES (WEDERIK,SLURFJES)
HetgeslachtLysimachiabehoorttotdefamilievandePrimulaceae.DesoortL.
clethroideswordtgebruiktvoordesnijbloemencultuurenisgoedhoudbaar.De
bloemenwordenveelalverwerktingemengdeboeketten.
Vermeerdering
Lysimachiawordtvermeerderd doorstekken.Ditstekkengebeurtinhetvoorjaar.Ondergrondseuitloperswaaraanalwortelszitten,wordenvandemoederplantafgeknipt.Zedienensnelweertewordenuitgeplantofondervochtige
omstandigheden,hetliefstineenkoelcel,tewordenopgeslagen.Uitoudere
plantopstandenkanmenookplantmateriaalverkrijgendoortescheuren.
Grond enbemesting
DegrondmoetvoordeteeltvanLysimachiavoldoendehooguithetwaterliggen
engoedvochthoudend zijn.Lysimachiaiseenvasteplantenkandusenkele
jarenachtereenopdezelfdeplaatsstaan.Indepraktijkgeeftmenvaaktweemaaleengiftvan3-5kg12-10-18per100 mz.
Plantafstand
AlsregelwordtLysimachiageteeldopbeddenmeteenpadbreedtevanminimaal
40cm.Ervanuitgaandedatmenstekkenplantmoeteropgerekendwordendat
inheteerstejaardeoogstnietzogrootisalsmenopderegeleenplantafstandvan25cmaanhoudtentussenderegelsidem.Destekkendienenondiep
geplant teworden,datwilzeggenmet4-5 cmgrondafdekken.Omeentedichte
standvanhetgewastevermijdenwaarbijdekwaliteitachteruitzougaan,moet
omdedriejaar(uitgaandevanstekken)deplantopsandwordenvernieuwd.
Steunmateriaal
Hetisgewenstomkromgroeienenomwaaientevoorkomendoorchrysantegaaste
gebruikenofopca.6metervanelkaarwindschermenteplaatsen.
Oogsten
Degebogenwittearen,hierendaar"slurfjes"genoemd,wordengeoogstals
éénderdetotdehelftvandeonderstebloemenopenstaan.Erwordtgesorteerd
naarlengteenbossenvantienstuksgemaakt.Doorvoordebloeieen deel van
hetgewastetoppenkanmendebloeiverleggennaareenlatertijdstip.
Vervroegen
Hetvervroegenonderglasismogelijk,zowelinderolkasalsondervastglas.
Onkruidbestrijding
HetgewasverdraagtSimazin.Dedoseringisafhankelijkvandegrondsoort.
Ziektenenbeschadigingen
Slakkenenrupsen,ziehoofdstukZiektenbestrijding inhetalgemeen.
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MATTHIOLAINCANA (VIOLIER)
Deviolier,Matthiolaincana,behoorttotdefamiliederkruisbloemigen.Het
geslachtMatthiolaincanaisafkomstiguithetMiddellandsezee-gebied ende
Canarischeeilanden.Deoorspronkelijkevormisnietdubbelbloemig,maar
enkelbloemig.Devioliermaakteenrozetvanbladeren,dielatermetdebloemstengelsmeeomhooggroeien.
Vermeerdering
Violierenwordendoorzaadvermeerderd,afhankelijkvandezaaitijdisca.50%
vanhetuitgezaaideplantgoedenkelbloemig.Doordeplantjesnahetontvouwen
vandekiemblaadjes tweeàdriewekenbij4-5°Ctezetten,blijvendeenkelbloemigendonkergroenenwordendedubbelbloemigenlichtgroenvankleur.Hierdoorkanmenselecterenopplantendiedubbelbloemig zijn.Gebeurtdeze
selectiegoed,danheeftmenbijdebloeibijna100%dubbelbloemigen.Het
zaaienenselecterengebeurtmeestalopspecialebedrijven,dievaakeigen
selectieshebben.Nahetselecterenwordendezaaikistjeszonderteverspenen
bijdetelerafgeleverd.Degeheleopkweekduurtongeveerzeswekenalvorens
menkangaanplanten.
Sortimentvoordesnijbloementeelt
Het100%-dubbelbloemigesortimentbestaatuittweehoofdtypen,namelijkde
vroegeendemiddelvroegeselectie.Devroegeselectiezouvooralgeschikt
zijnvoordehelevroegeplantdata,bijvoorbeeldbeginnovember.Deervaring
leertechterdatdevroegeselectieteweinigbladafsplitstentesnelmetde
bloemaanlegbegint,waardoorkwalitatief eenzéérslechtproduktontstaat.
Daaromkanbeterdemiddelvroegeselectiegebruiktworden,ookbijeenzéér
vroegeplantdatum.Dekansbestaatweldatdebloemaanlegnietvolledigzal
zijndooreentekortaanlichtindemaanddecember.Inhetalgemeengroeitde
middelvroegeselectiezwaarderuitdandevroegeselectie.Violierenworden
meestalopkleurgeleverd.Dekleurenzijn:wit,crème,geel,roze,rooden
blauw.Witisechterdebelangrijkstekleur.
Grondsoort
Hogeeisenaandegrondsoortwordenbijdeteeltvanviolierennietgesteld.
Voorwaardenzijnechter:
- degrondgoedendiepbewortelbaar
- devoedingselementen involdoendematebeschikbaar
- vooralopdrachtigegrondenmoetengoedgedraineerd zijn,omdekansopeen
aantastingdoorschimmelsteverkleinen
Bemesting
Hetisindeeersteplaatsbelangrijkomdegrondvooraf telatenonderzoeken
opvoedingstoestand,maarvooralopzoutgehalte,wantdeviolierisgevoelig
vooreentehoogzoutgehalte.Indemeestegevallenwordtgeenorganischemest
gebruikt,ookeenzwarevoorraadbemestingmoetvermedenworden.Meestalbevat
degrond indekasvoldoendevoedingselementen omdeviolierenteelt tedoen
slagen.Welishetsomsaantebevelennadewintereenextrastikstofbemestingtegevenomeendonkerdergroenekleurophetgewastekrijgen,bijvoorbeeldmet2-3kgkalksalpeterper100m .Echterwanneerdedubbelbloemige
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violierengaanbloeienwordendeplantenookdonkerdervankleur.
Planttijd
Erzijngrofwegdrieplanttijdenteonderscheiden:
- indevoorjaarsteeltwordtgeplantvandecembertotmaart,debloeitijd
treedtdanopvanapriltotjuni.
- bijdezomerteeltwordtgeplantinmeienjuni,waardoordebloeidanin
julienaugustusoptreedt.Echterwanneerdegemiddeldedagtemperatuur inde
kasboven20°Cuitkomt,kunnenerproblemenoptredenmetdebloei.
-voordeherfstteeltwordttotongeveer20juligeplant.Dezetijdvanhet
jaarbrengtmetzichmeedatdetemperatuurerghoogkanoplopen,waardoor
debloemaanleggeheelofgedeeltelijkachterwegekanblijven.Vaakisaande
opbouwvandebloeiwijzetezien,namelijkdoordeonregelmatigebloemzetting,inwelkeperiodedekastemperatuurtehoogisgeweest.
Planten
Erwordtdirectuitdezaaikistengeplant.Hetverdientaanbevelingkleine
plantjestepoten,omdatgeblekenisdatdezebeterweggroeieneneen
uniformergewasgeven.Alssteunmateriaalwordtchrysantegaasgebruikt de
plantafstandwordtopdezemanier12,5x12,5cm.Derandrijenkunnendubbel
geplantworden,inplaatsvan64plantenperm wordtdeplantdichtheid80
plantenperm 2 bed.Erwordtnietdiepergeplantdanhalverwegehetsteeltje
waarbijhethartvandeplantvrijvandegrondblijft;hetisbelangrijkom'
luchtig teplanten.Alsergevaarontstaatdatdeplantenkunnenomvallen,
wordthetgaaszodanigopgehaalddaternietteveelbladonderhetgaaskomt.
Ditgeeftandersbeschadigingentijdenshetoogsten.
Kastemperatuur
Direct nahetuitplantenishetbelangrijkomdegroeivandejongeplantente
bevorderendoordekastemperatuurop15à16Ctehouden.Zijndeplanten
eenmaalaandegroei,natweetotdrieweken,dankandetemperatuurlangzaam
zakkentot10-13°C.Bijzonnigweermagdetemperatuurweloplopentot
16-18°C.Lageretemperaturenzijnnietschadelijk,maarvertragenweldeteelt
enverhogendekansopschimmelziekten.Hetgewasmoetwelvorstvrijgehouden
worden.Vanafhetplantengerekendisdetotaleteeltduurzo'ndrietotvier
maanden,afhankelijkvandeaangehoudentemperatuur.
Watergeven
Hetwatergevenbijvioliereniseenbelangrijkonderdeelvandeteelt.Voor
hetplantenmoetdegrondvoldoendenatzijn,zodatdirectnahetplantenniet
zosnelwatergegevenhoeftteworden.Wanneerdeplantenongeveer10cmhoog
zijnenelkaarnognetnietraken,isdekansopomvallenvrijgrootalser
gegotenwordtmetderegenleiding.Eengewasmoetaltijdvôôrdenachtdroog
zijn,desnoodsdoortestokenenteluchten.Ookisergevaaropeenaantastingvanvalsemeeldauw,'twit,doorhettelangnatblijvenvanhetgewas.
Hetgietenviatweeafgedektegietdarmenperbedonderhetgewasbiedtdan
goedemogelijkhedenomtotaandebloeigoedtekunnenblijvengieten.Ophei
eindvandeteeltishetookbelangrijkomdoorteluchtendetemperatuurzo
laagmogelijktehouden.
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Oogsten
Alserachtàtienbloemenperstengelgeopendzijnwordtergeoogst,rauwer
oogstenbeïnvloedtdehoudbaarheidnadelig.Deplantenwordenmetwortelenal
uitgetrokkenenpervijfoftienstuksgebost.Nahetopbossenwordende
wortelsmeestalafgeknipt.Openkeleveilingenishetafknippenvanaante
leverenbossenvoorschrift,omhetvervuilenvandebloementevoorkomen.Als
hetoogstenbijwarmweergebeurt,ishetnoodzakelijkomdebloemen,nahet
ontdoenvandeondersteblaadjes,opwatertezetten,omdatdebloemenanders
snelslapworden.Debossenmoetengoedrechtopgezetworden,anderstrekken
zekrom.Bijscherpweerkunnendekleurenroze,roodenblauwmakkelijkverbleken.Dooreenlichtkrijtschermaantebrengenwordtdittegengegaan.
Hierdoorzaltesterkeuitdrogingvandegrondookwordenvoorkomen,watde
kwaliteit tengoedekomt.
CO2~toediening
OverheteffectvanCO2~toedieningisnietveelbekend,maarhetwordtinde
praktijkweltoegepastomeenstevigerendonkerdergroeneplanttekrijgen,
hetheeftechtergeenzinomhogerdan1.000dpmtedoseren.Zekerinhet
beginvandeteeltzouditdekansopschadeaanhetbladverhogen.
Ziekten
Violier isgevoeligvoordevolgendeschimmelziekten:
Rhizoctonia solani(omvalziekte)
Deplantensmeulendoordezeziektenahetuitplantenweg.Hetaangetaste
weefselwordtzwartensnoertin.Voorbehoedendkanmendirectnahet
uitplantenstuivenmetthiram-stuifpoeder.Zodraeenaantastingiswaargenomen
moetmendeplantenovervloedig spuitenmetbijvoorbeeld iprodion(b.v.
Rovral)ofeenbenzimidazoolfungicide (o.a.Benlate).
Pythium (kiemplantenziekte)
Dezeziektekomtvooralinhetzaaikistenstadiumvoor,deplantjeskrijgeneen
glazigepoot.Voorbehoedendkanmenstuivenmetthiram-stuifpoeder.Bijeen
aantastingkanmendeplekkenaangietenmet100mlpropamocarb(b.v.Previcur
N)in100literwaterper100m 2 .
Sclerotiniasclerotiorum
Bijeenaantastingvandezeschimmelvertonendeplantenrotteplekkenopde
steel,waaropzichwitschimmelpluisontwikkelt.Latervormeninditpluis
zichzwarteslecrotiën(rattenkeutels).Bijeenaantastingmoetenzieke
plantenwordenverwijderd endeaangetasteplekkenmoetenmetbijvoorbeeld
vinchlozolin (b.v.Ronilan)wordengespoten.
Valsemeeldauwof 'tWit(Peronosporamatthiola)
Ditisdemeestgevreesdeziekteindeviolierenteelt.Eenaantastingkan
ontstaanwanneerdeplantentelangnatblijven.Bijeenaantastingkrijgende
bladerengeleplekkenaandebovenzijde,aandeonderzijdegroeitdanvuil-wit
schimmelpluis.Bijeennatgewasbreidtdeschimmelsneluitenkanhetgewas
waardeloosworden.Voorbehoedend kanmentijdensdeteeltenkelemalenspuiten
met100mlpropamocarbof100mlfuralaxyl(o.a.Fongarid25WP)per100liter
water.Bijeenaantastingmoetmentweemaalomdeweekspuitenmet200ml
furalaxylper100literwater,daarnakanmenweerovergaanophetvoorbehoedendeschema.
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MONARDA(BERGAMOTPLANT)
DeapartekleurenendekarakteristiekebloeiwijzegevenMonardawaardeals
snijbloem.Eenanderbelangrijkkenmerkisdesterkearomatischegeurdiehet
gewasverspreidbijaanraking.DitvanoorsprongAmerikaansegewasisin
Nederlandvolkomenwinterhardenlevert,zijhetopbeperkteschaal,eenbijdrageaandegrotevariatievanhetzomerbloemen-assortiment.
Sortiment
Hetsortimentbestaatinhoofdzaakuithybridendieontstaanzijnuithet
kruisenvantweesoorten.Dehybride-rassenwordenomderaszuiverheid te
waarborgenvegetatiefvermeerderd.Debelangrijksterassendievoordesnijbloementeeltgebruiktwordenzijn:
Monarda 'Adam'
Ditishetvroegsterasmeteenhogeproduktie.Debloeivaltinjuli/
augustus.Debloemenzijnrood.
Monarda 'CroftwayPink'
Zoalsdenaamalaangeeftisdateenrozebloeiendehybridemeteenlagere
bloemproduktiedandeoverigerassen.Debloeiisbeginaugustus.
Monarda'Mahogany'
Eenpaars-rodehybridemeteengoedebloemproduktie.Debloeiisinaugustus.
Monarda'Prairienacht'
Ditishetlaatstbloeienderasmetviolet-kleurigebloemeneneengoedebloemproduktie.
Deuitzaadvermeerderdepartijenzijnweinighomogeenendaaromminder
geschiktvoordesnijbloementeelt.
Vermeerdering
Omuniformeraszuiverepartijentebehoudenmoetvegetatiefvermeerderd
worden.Inhetvoorjaarwordengezondegroeikrachtigeuitlopers,dieaande
buitenzijdevandepottenvoorkomen,gebruiktvoordevermeerdering.Deoude
delenvandeplantenkunnenbeternietgebruiktworden.
Teelt
DeteeltvanMonardavindtnoguitsluitend indevollegrond plaats.Meestal
blijfteengewastweetotdriejaarstaan.Doordathetgewassterkwoekert,en
deuitlopersindepadengaangroeienishetdannoodzakelijkomopnieuwte
planten.Perbedvan1mbreedwordendrierijengeplant.Deplantafstandop
derijenis30cm.Monardavraagteenniettezwaregronddievoldoendevochthoudendis.DebewortelingvanMonardaistamelijkondiep.Indrogeperioden
kunnendanookgroeiproblemenontstaanalsdewateraanvoervanuitdegrondof
dooreengietsysteemnietgoedverzorgd is.Destevigheidvandebloemstelen
isinhetalgemeenvoldoende.Bijeendichtegewasstand inoverjarigegewassen
ishetaanbrengenvansteunmateriaalgewenst.Inheteersteteeltjaarkan
gerekendwordenopeenbloemproduktievan40-60stelenperm 2 bed.Inde
volgendejarenkunnen80-120stelenperm bedwordengeoogst.Bloeispreiding
doorteeltmaatregelenisnauwelijksmogelijk.Plantendieinhetvoorjaar
geplantzijnbloeienietslaterdanmeerjarigegewassen.Doorsteedseendeel.
vanhetbestand tevernieuwenkanaldusenigebloeispreidingwordenbereikt.
Debeschikbarerassenbloeiennietallemaaltegelijk.Hiervankaneveneens
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gebruikgemaaktwordenomdebloeitespreiden.
Oogst
DebloemenvanMonardaontwikkelenzichvanuiteenofenkelekransenaanhet
eindevandebloemsteel.Zodraenkelebloemeninhetmiddenvaneenkransopen
komenkangeoogstworden.Degeoogstebloemenwordeninbossenvantienstelen
gebundeld.Voorkomdatdebloemenslapwordendoorzezosnelmogelijkop
watertezettenenineenkoeleschuurofkoelcelteplaatsen.
Ziektenenplagen
Monarda isgevoeligvoormeeldauw.Vooralinoverjarigegewassenisdeinfectiekansgroter,mededoordedichtegewasstand.Preventief spuitenisdebeste
methodeomhetgewasgezond tehouden.Begindaarmeeinmei-junienherhaalde
bespuitingnatweeàdrieweken.
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MOLUCCELLALAEVIS(KLOKKENVANIERLAND)
MoluccellabehoorttotdeLabiataeoflipbloemigen.Moluccellawordtookonder
denaamklokkenvanIerlandgeteeld.Deslerwaardegaatuitvandelichtgroen
gekleurdekelkendienaverwijderingvandebladereneensierlijkebloeiwijze
opleveren.Zowelvoordeteeltonderglasalsindevollegrond buitenzijner
mogelijkheden.Ookmetgebruikmakingvanrolkassenkunnengoederesultaten
wordenbereikt.
Aanvoer
DeNederlandseMoluccellawordthoofdzakelijkinjuli,augustusenseptember
aangevoerd.Dooreensterkeimportisdeverdelingvandeaanvoeroverhet
jaargunstig.Momenteelwordtruim40%vandetotaleaanvoergeïmporteerd.
Zaaien
Hetplantmateriaalwordtuitzaadverkregen.Erwordtzowelbreedwerpigalsin
zaaikistjesgezaaid.Dekiemkrachtvanhetzaadkannogaleenstegenvallen.
Hoevroegermenzaait,hoeonregelmatigerdeopkomstis.Alserinfebruarimaartwordtgezaaid,verdienthetzaaienopkistjesdevoorkeurbovenbreedwerpigzaaien.Voorbreedwerpigofoprijenzaaienis50-70gramzaadper100
m 2 nodig.Omeengoedeverdelingvandeplantentebereikenzalerzonodig
gedundmoetenworden.Tussenzaaienenopkomstiseentemperatuurvan
tenminste20°Caantebevelen.Vooreengoedekiemingmoethetzaadvoldoende
vochtigblijven.
Buitenteelt
Voorhetplanteninbeginmeiwordtervanafmaartopkistjesgezaaid.De
plantdichtheid bedraagtca.40plantenperm .Buitenkanerookvanafeind
april/beginmeiopregelswordengezaaid.Meestalkomenervierregelsperbed
(afstand25-30cm).Totuiterlijkbeginjunikanerbuitenwordengezaaid.De
oogstbegintongeveer80-100dagennadevollegrondszaai.Afhankelijkvande
zaaitijd isbloeimogelijkvanafhalfaugustustotseptember/oktober.
Kasteelt
Voordekaskanmenmetzaaienvanafeindjanuaribeginnenendoorgaantot
halfjuni.Bloeitreedtopvanbeginjunitotoktober.Vooreengoede
ontwikkelingbedraagtderegelafstand25-30cmenopderegelisüeafstand10
cm.Alsdeplantendichteropeenstaanzalalleendehoofdsteelzichgoed
ontwikkelenenkunnenerweinigzijtakkenwordengesneden.Wanneerhet
materiaalwordtgeplant,isbijdegetopteteeltdeplantdichtheid ca.35
plantenperm2.Erwordentakkenvangelijkmatigekwaliteitgesneden.De
laatstekasplanting iseindjulivoorbloeiinseptember/oktober.Indezomer
eninhetnajaarkaneenrolkasuitkomstbieden.Erkaninderolkasworden
gezaaid (meitothalf juni),zodatdetemperatuurvoordekieminghooggenoeg
kanzijn.Alsdeplantenenkeleblaadjeshebben,kandekasereventueelaf.
Tegendeoogstwordtdekaserdanweeropgebracht.Hierdooriseenmindere
kwaliteitvanwegeslechteweersomstandigheden tevoorkomen.
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Teeltmaatregelen
Omeenweligegroeitevoorkomenmoetdegrondnietteveelvoedingsstoffen
bevatten.Methetgevenvanvoorraadbemestingofbijmestenmoetmendanook
spaarzaamzijn.Bijdekasteeltenbuitenteeltwordtgebruikgemaaktvangaas.
Debestedagtemperatuur indekasis15-17°C.Lichtbijstoken,vooralinhet
najaar,voorkomtaantastingvanBotrytis.Alshetgewasdichtkomttestaan,
spaarzaamwatergeven.Zorgdathetgewasdroogdenachtingaat.Omstevigheid
vandestelentebehouden,wordtergeluchtbovende20-22°C.
Oogsten
Voorhettijdstipvanoogsteniseigenlijkgeenmaatstaf tegeven.Inieder
bladoksel(behalvedeonderstedrie)komteenkransvankelkenmetiniedere
kelkeenkleinbloemetje.Hetoogsttijdstipwordtechternietbepaalddoorhet
alofnietbloeienvandebloemetjes,maardoordesteellengtediemenwenst.
Hetveilingklaarmakeniseentijdrovendebezigheid.Omdeoptimalesierwaarde
tebereiken,moetendebladerenwordenverwijderd.Debladerenbovenaande
steelzullenafgekniptofafgetrokkenmoetenworden.Permanuurkunnener
15-20bossenvanvijftakkenwordengemaakt.Nahetopbossenmoetendebossen
rechtopwordengezetomkromgroeientevoorkomen.
Ziektenbestrijding
Moluccellakentgeenspecifiekeziekten.BotrytisenSclerotiniakunneninhet
gewasvoorkomen.
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NIGELLADAMASCENA (JUFFERTJEIN'TGROEN)
NigellabehoorttotdefamiliederRanunculaceaeenisafkomstiguitZuidEuropa.Hetiseenwatmerkwaardigeplant.Deblaadjeszijnragfijnmetdaartussenbloemenwaaruitopgeblazenkokervruchtjesontstaan.Dezezijnvaak
gesierdmeteenpaarsachtigestreeperoverheen.DezaaddozenvanNigella
kunnenwordengedroogdenzijnbijzonderdecoratief.Hetiseenéénjariggewas
datdoorzaadwordtvermeerderd.
Sortiment
Hetmeestbekendesortimentbestaatuit:
Nigelladamascena 'MissJekyllalba'(wit).
Nigelladamascena 'MissJekyll'(blauw)
DeblauwbloeiendeNigellaisgeschiktomalsdroogbloem tewordengeteeld.
Hetgewaswordt40-60cmhoog.
Zaaien
Zaaitijd:halfapril/halfmei.Bloeitijd:halfaugustus.Vervroegenonder
agryldoek:halfmaartzaaien.Bloeitijd:halfjuni.Erwordtdirectopregels
gezaaid.Regelafstand is25cm.Indepraktijkwordtnietgedund.Dezaadhoeveelheid is75gramper100m .Eenwatruimerestandvanhetgewasbevordert
devertakkingenengeefteenwatrijkerebloei.
Bemesting
Nigellagroeitsnelenismetweinigvoeding tevreden.Voorzichtigheidis
gebodenmethetgevenvanstikstof.Hetgewaskandangaanlegeren.Inde
praktijkwordtalleenafhankelijkvangewashoogteaanheteindevandeteelt
ietsstikstofgegeven(snelwerkendemeststof).Wanneereraandedrogerij
geleverdwordt,moethetgewaseenbepaaldelengtebehalen.Somskaneen
regenbuiineendrogeperiodeookdegewenstelengtegeven.Nigelladamascena
isbroomgevoelig.
Oogsten
Alservoordebloemwordtgeteeld,oogstmenalserenkelebloemenopenzijn.
Voordezaaddozenwordterlatergeoogst.Deperiodevanbloemtotzaaddoosis
ca.drieàvierweken.Zaaddozenkunnenwordengeoogstalszeenigszinshard
aanvoelenenvangroennaareenpaarsachtigekleurbeginnenteverkleuren.Het
aantal teoogstenbossenper100m isca.600bos.Menkanvoordedrogerij
peruurca.60bossenklaarmaken.Alserbeginmeigezaaidwordtkunneneind
augustusdezaaddozenvanNigellawordengeoogst.Gemiddeld begintde
oogstperiodevanzaaddozentweedehelftaugustus.
Ziekten
Botrytis
AanheteindevandeteeltkandehoofdknopsomsdoodgaandoorBotrytis.Er
ontstaanbruinachtige,slijmerigenatteknoppen.Ineenlaterstadiumkomener
duidelijkeschimmelsporenopdeknoppen.Alsdehoofdknopdoodis,gaathet
gewasopnieuwzijtakkenmaken.Noodzakelijklijkthetomonderandereinde
periodejulihetgewasregelmatigtecontroleren.Ofeenbespuitinguitgevoerd
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moe twordenhangtafvandematevanBotrytisophetgewas.
Aaltjes
NigelladamascenaisgevoeligvoorhetNoordelijkwortelknobbelaaltje
(Meloidogynehapla).Hetgewasblijftvaakpleksgewijsachter(valplekken).
Aandewortelszittenkleineknobbels.Afhankelijkvandeomstandigheden(o.a.
deduurvaneenteelt)kunnentweeàdriegeneratiesperjaarvoorkomen.Bij
driegeneratiesisdevermeerdering+100keerperjaar.Bijsterkeaantasting
wordendekiemplantjesgeelenvallenweg.
Bestrijding:
- vruchtwisseling toepassenmetniet-waardplanten(o.a.eenzaadlobbigen)
- perceelskeuze;bijverdachtepercelenonderzoeklatendoen
-grondontsmetting toepassenmetdichloorpropeen.
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ORNITHOGALÜMTHYRSOIDES
Ornithogalurathyrsoides(fam.Liliaceae),ookwelZuidenwind-lelieofKaapse
vogelmelkgenoemd,isafkomstiguitZuid-Afrika.Alssnijbloemwordtdeze
crème-witteOrnithogalummetzijnbladlozestengelvoornamelijkgeteeld
vanwegedegoedehoudbaarheid.Demeestebollenwordenjaarlijksvanuit
Zuid-Afrikageïmporteerd.BolleninNederlandgeteeldzijnalleennaeen
temperatuurbehandelingweergeschiktomtebloeien.Debollenzijnniet
winterhard.
Grondenbemesting
Ornithogalum thyrsoidesdoethetzeergoedopeengoedbewerkte,doorlatende,
humusrijkegrond.Ookopgoedezand-enzavelgronden,dieaandezeeisen
voldoenisdeteeltgoedmogelijk.Dedrainagemoetinordezijn.Ornithogalum
vraagteenzonnigestandplaats.Voordeteeltwordtgeenofslechtseenlichte
voorraadbemestinggegeven.Ophumusarmegrondenkanhetaanbevelingverdienen
vooraforganischmateriaaldoordegrond tewerken.Nadathetgewasgoedis
opgekomen,wordtveelaleenoverbemestinggegeven.Afhankelijkvangrondsoort
eneventuelevoorraadbemestingwordtweltot5kg12-10-18per100m 2gegeven.
Planttijd enplantdichtheid
Vooreennormalebuitenteeltkanvanafhalfmaarttoteindaprilbuitenworden
geplant.Debloeikandaninjulibeginnenenafhankelijkvangewasenweersomstandighedendoorgaantotdiepinhetnajaar.Wordtinmeigeplant,danzal
deeerstehoofdbloeilaterbeginnen,namelijkinaugustus.Deplantdichtheid
hangtafvandegebruiktebolmaat.Perm bedwordenweldeintabel1
genoemdeaantallenaangehouden.Tevensishetaantalbloemenaangegevendat
menperbolmagverwachtenbijeennormalebuitenteelt.Ofdezeaantallen
gehaaldwordenissterkafhankelijkvandegroeiomstandighedenenverzorging
vanhetgewas.Opgrondenwaareenweligegroeiverwachtwordt,wordenwelwat
kleinereaantallengeplant.Hetplantengebeurtweldoordebollenindelosse
grond tedrukkenofdoorhetzogenaamdeoverschietenvanbedden.Erkomt4à5
cmopdebol.
Tabel1.Aantalbollenpernetto-m2bedenaantalbloemenperbol
Bolmaat
8-10
6-8
5-6
4-5

Aantalper m
80
90
100
110

bed

Aantalbloemenperbol
4
3
2
1,5

Overbemestingenonkruidbestrijding
Ornithogalumverlangtvrijveelwater.Hetverdientdaaromaanbevelingervoor
tezorgendatberegendkanworden.Vooralindroge,warmezomersisdit
beslistnoodzakelijkvoorhetwelslagenvandeteelt.Vooraldetweedeen
eventueelvolgendebloeiishiervansterkafhankelijk.Geefregelmatigwater
alsditnodigis.Hetisvrijalgemeengebruikelijkdatnadeoogstvande
eerstebloemeneenoverbemestingwordtgegeven.Hiervoorgebruiktmen
12-10-18,maarookwelkalisalpeter,beidetotca.3kgper100m2*Nade
overbemestinggoednaregenenomverbrandinginhetgewastevoorkomen.Worden
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degewassenergbleekvankleur,watmeestalwijstopgebrekaanvoedingsstoffen,dankanheteerdernoodzakelijkzijneenoverbemesting tegeven.Ineen
goedgroeiendgewasOrnithogalumkannaopkomstopkleinonkruidonkruidbestrijdingwordenuitgevoerdmet50gramTenoranper10literwaterop100m.
Bespuiting tegendeavonduitvoerenenhetgewasdevolgendemorgennabroezen.
VooropkomstvanhetgewaskaneventueelgespotenwordenmetGramoxone.Zodra
erenigeopkomstisabsoluutgeenGramoxonemeergebruiken.Letbijelke
bestrijdinggoedopdegebruiksvoorschriften.
Oogst
DebloemenvanOrnithogalum zijnoogstbaaralsdeeerstebloemenaande
stengelgoedgeopendzijn.Zewordenzonodigoplengtegesorteerd enin
bosjesvantienstuksaangevoerd.Daardekopneigingheeftkromtegroeien,
kanhetbestrechtopstaand incontainerswordenbewaardenaangevoerd.Nade
oogstvandebloemenwordendegewassenmeestalgerooidenvernietigd.Vooral
bijaantastingdoorFusariumoxysporumdientditmetzorgtegebeuren.Buiten
laatmendegezondegewassennogweleensstaanenwordenzenadegrondbewerkingwelvollediggedooddoorbehandelingvandegrondmetmethylbromide.
Bewarenbollen
Erbestaateenmogelijkheid debollentebewarenenzehetvolgend jaar
opnieuwtegebruiken.Deresultatenzijnwisselend.Nahetrooienmoetende
bollensnelgedroogdendeeerstezeswekenbij30°Cbewaardworden.Daarna
totvierwekenvoorhetplantenbewarenbij23°C.Delaatstevierwekenvoor
hetplanten17°Caanhouden.Hetbewarenvankralenenkleinebolletjeszalhet
gemakkelijkstzijn.Bijplaatsing ineenbehandelingsruimtekunnendebollen
bijvoorbeeld bestovenwordenmetTMTDomschimmelaantasting tegentegaan.Ook
dompelenineenoplossingvaneenbenzimidazoolfungicide (o.a.Benlate,Topsin
M)endaarnaterugdrogeniseenmogelijkheid.
Vervroegdeteelt
Het isgoedmogelijkOrnithogalum thyrsoidesonderglastevervroegen,zowel
inverwarmdealsinkoudekassen.Onderplastictunnelszalhetookwel
mogelijkzijn.Deoogstvandebloemenkanafhankelijkvandemaniervan
vervroegentotruimeenmaandwordenvervroegd.
Grond
Debollenmoetenevenalsbuiten,geplantwordenopgoedbewerkteendoorlatendegrond.Indekasmoetdegrondzonodigeerstgoedwordendoorgespoeld.
Ornithogalum isalsveelgewassenerggevoeligvoorzout.Bijeengrondmet
normalevoedingscijferswordtvoorafgeenbemestinggegeven.
Bolmaatenplantdichtheid
Voordeteeltonderglaswordenbijvoorkeurbollenindematen5-6 of6-8
gebruikt.Vandemaat5-6wordener100envandemaat6-8wordener90per
netto-m bedgeplant.Verwachtmeneenweligegroei,danwordenerweleens
ietsmindergeplant.
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Plant en
Inkassenwaarbijverwarmd kanwordenkanvanafhalffebruariwordengeplant.
Inkoudekassenwachtmentotbeginofhalfmaart.Plantenkanveelalgebeuren
doorindrukkenvandebolletjesindelossegrond,zodatzeca.4cmonderde
grondkomen.Degrondwordtmetdeharkofbezemweergesloten.
Combinatiemettulpen
Ornithogalumwordtinverwarmdeofkoudekassenwelgeteeld incombinatiemet
tulpen.Voordathettulpegewasgeslotenis,wordendebolletjesingeduimd.Bil
hettrekkenvandetulpenstaatdeOrnithogalumerdandikwijlsalflinkuit
Alsdebolletjesdiepzijningeduimd,zullenzeweiniggroeiremmingondervindenvanhetwegtrekkenvandetulpen.Zijndetulpenweg,daneenkeer
flinkwatergeven.
Temperatuur
Indemaandfebruariwordtindenachtzomogelijkeentemperatuurvan10°C
aangehouden.Indemaandenmaartenaprilmagditgeleidelijkoplopennaar
15°C.Dedagtemperatuurliefstbeneden20°Chouden.Bijzeerwarmweer
trachtendoorveelluchteneneventueelschermenbeneden25°Cteblijven.
Vooralinverbandmethetoptredenvanbacterierot,watindekassomsernstig
kanzijn,veelluchtenenzorgenvoorgoedeluchtcirculatie.Inkoudekassen
goeddedagtemperatuur indegatenhoudenentijdiggaanluchten.
Overbemesting
Alshetgewasgoedbovendegrondstaatkaneenovermestingwordengegevenmet
bijvoorbeeld 5kg12-10-18ofeenmeststofvanongeveerdezelfdeverhouding
viaderegenleiding.Hetkannodigzijnlaternogeenswattegeven.Viade
regenleidingwordtdanookwelkalisalpetergegeven.Grondonderzoekkaneen
inzichtgevenindevoedingstoestand.
Watergeven
Ornithogalum iseenechteliefhebbervanwater.Daarommoetregelmatigwater
wordengegeven.Liefst 'smorgensvroegwatergevenenopdrogenvanhetgewas
bevorderen,desnoodsdoorextraluchten.
Onkruidbestrijding
IndiennodigkaneenonkruidbestrijdingmetTenoranwordentoegepast.Degrond
eerstvochtigmakenendeanderedaghetgewasafbroezen.Grassenwordenmet
Tenorannietgedood.
Oogst
Indevroegstekassenkandezedeeerstehelftvanjunibeginnen.Bijeen
gezond,goedgroeiendgewaskanditvrijlangdoorgaan.Inzeerwarmezomers
duurtdeoogstmeestalaanmerkelijkkorter.Geoogstkanwordenalsdeeerste
bloempjesopenzijn.Nahetbeëindigenvandebloemenoogstwordthetgewas
zorgvuldiggerooidenvernietigd.
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Verlateteelt
Voorverlateteeltonderglaskannogeindmei,beginjuniwordengeplant.In
dezomermaandenwordtdetemperatuurdanzolaagmogelijkgehouden.In
septemberenlatereennachttemperatuurvanminstens10°Chandhaven.Deze
teeltvraagtverderdezelfdecultuurzorgenalsdevervroegdeteelt.
Ziektenenplagen
Bacterieziekte
Bacterieziektekomtvooralbijdeteeltonderglasvoor.Deziekteuitzich
doorslechtgevormdebloemknoppen.Inernstigegevallentreedtverslijmingvan
hetgroeipuntop.Bestrijding:tijdenszonnigedagenflinkluchten.Steeds
voorvoldoendeventilatiezorgen.Temperatuurliefstniethogerdanmaximaal
25°Clatenoplopen.Zorgvoorsnelopdrogenvanhetgewasnahetwatergeven.
Botrytis
Bijongunstigeweersomstandighedenkunnendegroeneschutblaadjes rondde
bloemknopjesvergelenengedeeltelijkafsterven.Hieropkanzichgemakkelijk
Botrytisontwikkelen.Bestrijding:bespuitenmet100gramvaneenbenzimidazool-fungicide(Benlate,Derosal,TopsinM,enz.)of50gramRonilan+30ml
uitvloeier (b.v.AgralLN)per100literwater.
Wortelrot(Fusariumoxysporum)
Degroeistagneertendeplantverwelkt,wortelsenbolverrotten.Plantenop
verseofgoedontsmettegrond(methylbromidezalnietafdoendezijn).Bollen
dompelenineenoplossingvan200-300gramvaneenbenzimidazool-fungicide.
Trips
Regelmatigwordentrips-aantastingenwaargenomen;somsinernstigemate.De
bloemknoppenzienermisvormduit,openkomendebloemenzijnbeschadigd.
Tijdig,eventueelvoorbehoedend,spuitenmet25-40mlpermethrin(b.v.
Ambush),100gramUndeenof100mldiazinonper100literwater.Aan100liter
spuitvloeistof 30mlAgralLNtoevoegen.Indekaskangebruikwordengemaakt
vandichloorvos-spuitbussen ofvandepulsfogmetdedaarvoorgeëigende
middelen.Letgoedopdegebruiksaanwijzing.
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PAEONIA (PIOENROOS)
DepioenenbehorentotdefamiliederRanunculaceaeenzijnafkomstiguit
China,Midden-enOost-AziëenZuid-Europa.Depioenheeftgrote,enkele half
dubbeleofdubbeleoprozenlijkendebloemenindiversekleurschakeringen.
Mitsdepioeninhetjuiste,nietterauwestadiumwordtgesneden,isheteen
snijbloemdieopwatergoedopenbloeit.Hetzijnvasteplantendieeenaantal
jarenvastkunnenblijvenstaanenbehoudensdeoogstperiodeweinigarbeid
vragen.Erwordenookveelpioenengekweektvoorplantmateriaal,dat
voornamelijkvoorexportbestemdis.Deplantenwordendandoorgaanselkjaar
opgerooid enverkochtals 'twee-endrie-neuzen',datwilzeggenmet tweeen
driegroeipunten.
Sortiment
Eriseengrootaantalrasenindehandeldielangnietallemaalevengeschikt
zijnalssnijbloem.Voordesnijbloemenkomendevolgendeinaanmerking.
Paeoniaofficinalis(boerenpioenofvroegepioen)
Deboerenpioenheeftgrote,zwaredubbelebloemenindiversekleuren.De
plantenzijn40-50cmhoog.Debloemsteelisietsaandeslappekant.Bijhet
snijdenmoetdebloemknopgoedgesprongenzijn.Debloeitijd valtgedurendede
tweedehelftvanmei.
'Albaplena' -wit
'Roseaplena' -roza
'Rubraplena' -rood
Paeonialactiflora-hybriden(Paeoniasinensis-hybriden)
'Dr.AlexanderFleming'
-donkerroze
(V)
BunkerHill'
-bloedrood
(V/M)
DuchessedeNemours'
-crèmewit
(V)
FelixCrousse'
-karmijnrood
(M/L)
FestivaMaxima'
-witmetrodevlek(V)
GeneralMacMahon'
-rood
(M)
KarlRosenfield'
-donkerrood
(M)
Mons.JulesElie'
-lilaroze
(V)
SarahBernhardt'
-roze
(L)
ShirleyTemple*
-zachtroze
(V)
Debloeitijdvandeze 'latepioenen'valtindeeerstehelftvanjuni.Binnen
hetsortimentisooknogenigebloeispreiding:
V=vroeg
M=midden
L=laat(rondhalfjuni)
Demeestgeteeldeis'SarahBernhardt'.Dezecultivarheefteengoede
bloemproduktie,kanredelijkgoedinopgezwollenknopwordenaangevoerden
komtdanopwaternoggoedopen.
Grondsoort
Depioenverlangteenvoedzame,vochthoudendegrondmeteengoedestructuuren
drainage.Zegroeitopvrijweliederegronddiehieraanvoldoet.Eenkleigrond
voldoetheelgoed.Geefeenbemestingvolgenshetadviesvaneenberaestings-
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adviesbureau.Laatnatweeàdriejaarweereenmonsternemen.Tijdensde
teeltinmaart/apriliseenoverbemestingvanca.3kg12+10+18per100m aan
tebevelen.Nadeoogstvandebloemeniseenzelfdeoverbemestingnogeens
noodzakelijk.
Vermeerdering
Scheuren(snijden)isdeaangewezenmaniervanvermeerdering.Zaaiengebeurt
alleenmaarvoorhetverkrijgenvannieuwigheden.Indetweedehelftvan
augustuseninseptemberwordendeplantenopgenomenenmeestaldoormiddel
vansnijdeninstukkengedeeld.Voordehandelwordenmeestaltwee-en
drie-neuzenafgeleverd.Voordebloementeeltmoetmenminstensuitgaanvan
plantenmetdrieneuzen.Tijdensdegroei,voorhetafsterven,moetenalle
afwijkendeplanten(o.a.virus)wordenverwijderd.Hetuitgangsmateriaalmoet
zogezondmogelijkzijn.Ditisvangrootbelang,zekervooreenteeltdiewel
totzevenjaarvastkanblijvenstaan.Hetplantmateriaalmagnooituitdrogen.
Planten
Directnahetrooienenscheurenkunnendeplantenontsmetwordenenweer
wordenuitgeplant.Erwordtgeplantopeenafstandvan50x50cm.Somsookwel
ietsnauwerwanneermenzenietzolangvastwillatenstaan.Eengoede
methodeisookomzeop25x25cmteplantenendanenigszinsafhankelijkvan
deontwikkelinghetgewasnaêénàtweejaaruittedunnenop50x50cm.Op
dezemanierheeftmengeregeldeen 'verse'aanplant.
Pluizen
Bijeenaantalcultivars(b.v.'BunkerHill')ishetaanteradenomineen
vroegstadiumeenaantalzijknoppenvandehoofdstengelaftebreken.De
hoofdbloemkomtdanbetertotzijnrecht,terwijldekansopverdrogenvande
bloeraooknietzogrootis.Bij'SarahBernhardt'zalpluizenbijnanooit
nodigzijn.
Bloei
Heteerstejaarnahetplantenzullenzeerweinigbloemengeoogstworden.
Vanafhetderdejaarheeftmeneengoedebloemproduktie.Depioenkanvijftot
zevenjaarvastblijvenstaan.Bijeengezondgoedgroeiendgewaskande
bloemproduktieafhankelijkvandecultivaroplopentotachtàtienbloemstengelsperplant.Wordtdegroeienbloeiminder,danzalmendeplanten
moetenrooienenscheuren.Nahetontsmettenkunnenzeweerdirectworden
uitgeplantopgoedklaargemaakteenontsmettegrond.
Oogsten
Depioen kanwordengesnedenwanneerdeknopietsgesprongenis;debloemknop
moet 'los'zijn.Tussendecultivarsonderlingbestaanverschilleninsnijrijpheid.Depioenmoetaltijd zogesnedenwordendatzeopwatergoed
openbloeit.Menmoetzosnijdendaterzoveelmogelijkbladwordtgespaard.Na
debloeivindtdegrootstegroeiplaats,voldoendebladiseenvandewaarborgenvooreengoedegroei.Heteerstejaarkanmenbeternietoogsten.Alshet
welwordtgedaan,danzokortmogelijksnijden.Pioenenwordeninbossenvan
tienstukspervijfbosgebundeld,opdeveilingaangevoerd.
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Vervroegen
Hetismogelijkdebloeienigewekentevervroegendoordepioenenineenvak
vanderolkasteplantenendekaseromstreekshalfmaartoverheenterollen.
Omslappestengelstevoorkomenmoetdedagtemperatuurbijvoorkeurnietde
15-17°Coverschrijdenenmoetdenachttemperatuurmaximaal13°Czijn.
Vervroegenintunnelsisookmogelijkmitsergoedgeluchtkanworden.
Opknappenoudgewas
Hetoudegewasmoetindeherfstwordenopgeruimd.Deoudebloemstengels
moetenzodiepmogelijkwordenweggenomenomhaardenvoorBotrytispaeoniaeen
Botrytiscinereazoveelmogelijkopteruimen.Meteendraaiendebewegingkan
menvrijwelalleswegtrekken;diepafsnijdenisookmogelijk.Afvalgoed
opruimen(b.v.verbranden).Wanneereengewasmindergaatproducerenishet
beteromtegaanvervangen.
Onkruidbestrijding
Inbeperktematekangebruikwordengemaaktvanchemischeonkruidbestrijdingsmiddelen.Indeherfst,kortnahetplantenoponkruidvrijegrondspuitenmet
40mlchloorprofam40%(chloorIPC)per100m .Inhetvoorjaarvooropkomst
oponkruidvrijegrondspuitenmet10-20gramSimazin50%per100m 2 (10gram
ophumusarmetot20gramophumusrijkegronden).Menmoetwelrekeninghouden
metgroeiremmingdoorSimazin.Hetkannuttigzijnomvoorhetspuitendichtgeslemptegrondenwatopentemakendoorbijvoorbeeld teschoffelen.Verder
kaninhetvroegevoorjaarv66ropkomstgespotenwordenmet75gprofam50%en
40mlchloorprofam40%.
Ziektenenplagen
Bladaaltjes
Zwaaraangetasteneuzenlopennietofnauwelijksuit.Lichtaangetasteneuzen
lopenweluit,maarbladerenensomsbloemenzijnmisvormd.Bijlaterebladaantastingontstaandoornervenbegrensde,zwartebladgedeelten.
Bladluizen
Bladluizenwordenregelmatiginpioenwaargenomen.
Grauweschimmel(Botrytispaeoniae,Botrytiscinerea)
Wanneerdestengelsbovendegrondkomen,isdevoetvandestengelbij
aantastingbruinverkleurd.Ookbladstekkenenbloemknoppenkunnenwegrotten
en/ofverdrogen.Tervoorkominginhetnajaardestengelsenbladerenzokort
mogelijkafsnijdenenverwijderen.
Stengelrot(Phytophthorapaeonia)
Bijeenaantastingontstaanbruinetotzwarterotteplekkenopdestengels.
Bijeenernstigeaantastingwordtditgevolgddoorafsterven.
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Verwelkingsziekte(Verticillium)
Bladerenenstengelsverwelkenenstervenaf.Destengelisuiterlijkgaaf,
inwendigzijndevaatbundelsbruinverkleurd.
Virus
Opdebladerenzienwegroen-geletotgelekringvormigevlekken.Degroeivan
virusziekeplantenblijftachterbijgezondeexemplaren.Dezeplantengeven
geenbloemenofbloemenvaneenslechtekwaliteit.
Wortelboorder
Delarvenvretenaandeondergrondsedelenvandeplant.Inaprilgaandeze
larvenzichverpoppen.Voordatzezichgaanverpoppen,makenzeeersteen
gangetjenaardeoppervlaktevandegrond,waardoordepoplateromhoogkan
kruipenalshijhetstadiumvanvlindergaatbereiken.Bijeenernstige
aantastingzietmeninapril-meivelekleinegaatjesindegrondvaneenhoek
pioenen.Bijeenernstigeaantastingvallenheleplekkenwegofblijven
duidelijkachteringroeienbloeienookminder.
Wortelknobbelaaltjes
Wortelknobbelaaltjesveroorzakenplaatselijkeverdikkingenaanhetwortelstelsel.Daarnaast treedtvaakrottingopvanhetwortelstelsel.Hierdoorstagnerendeplanteningroei.Ingevalvanzeerernstigeaantastingtreedt
verwelkingenafstervenvandeplantop.

Regenleiding
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-in het gewas

PHLOX
PhloxbehoorttotdefamilievandePolemoniaceaeenkomtoorspronkelijk,uit
Noord-Amerika.Binnenhetsortimentiseengrootaantalgeschiktals
snijbloem.Erisvariatie,zowelinbloeitijdalsinkleur.Erzijnéénjarige
soortenenvastesoorten.
Sortiment
Naam
a.Éénjarig:
Phloxdrummondii
b.Vasteplanten:
Phloxmaculata 'Alpha'
'Omega'
'Rosalinde'
Phloxpaniculata 'Amethyst'
'BrightEyes'
'Europa'
'Kirmesländer'
'MiesCopijn'
'Rembrandt'
'Rijnstroom'
'Spitfire'
'Starfire'
'Tenor'
'WhiteAdmiral'

Bloemkleur

Lengteincm

div.

30-40

paars
witmet
rozeoog
karmijnroze
lila
rozemet
roodoog
witmet
roodoog
witmet
roodoog
roze
wit
roze
zalmroze
scharlakenrood
rood
wit

70
70
80
80
70
10(
80
70
80
80
80
80
80

Demeestecultivarsbloeienindetweedehelftvanjuli. 'Rembrandt'ende
beidemaculata-cultivarsbloeienéénâtweewekeneerder.VanP.maculatais
'Alpha'hetsterkste.Dezeismindervorstgevoeligenhiervankomtookde
groeienproduktievlotteropgang.Nietteminisook 'Omega'goedgeschiktals
snijbloem.
TEELTVANEENJARIGEPHLOX(Phloxdrummondii)
DeteeltvandezePhloxvindtopbescheidenschaalplaats.Debloeiwijzeis
openenenkelbloemig.Hetgewaswordtopregelsuitgezaaid indeeerstehelft
vanapril.Wordtvroegerdanhalfmaartgezaaid,dankanhetzaaiselsoms
mislukkenofslechtopkomen.Wanneernahalfaprilgezaaidwordtvaltdeprijs
vaaktegen,omdatdebloeidanvaltinjulialsereengroteaanvoervan
bloemenis.Voorkasteelt isdezePhloxnietgeschikt (slap).Hetgewaswordt
snelslap.Dehoudbaarheid is,mitsvoldoenderijpgesneden,vijftotzeven
dagen.Erzijnzowelhelderealspasteltintenverkrijgbaar.Meestalwordt
gemengdgeteeld.
Oogst
Phloxdrummondiiwordtvoordevoetopmetdesikkelgeoogstendirectgebost.
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Aanvoeropwater.
TEELTVANOVERJARIGEPHLOX (PhloxpaniculataenP.maculata)
Vermeerdering
BeidePhloxsoortenwordenvegetatiefvermeerderd.Hiervoorzijnverschillende
mogelijkheden:
Kopstek
Vangoedgroeiendescheutenkaninhetvoorjaarendezomerkopstekgenomen
worden.Ditwordtopkistjesuitgezetonderplasticofwaternevel.Debewortelingsduurisca.tweeàdrieweken.Hetresultaatkansomstegenvallen.
Uitplantengebeurtinaugustus.Voordebloemtelerisdezemethodeminder
geschikt.
Hielstek
Hierbijtrektmenscheutjesvanuitgelopenplantenaf,waarbijeenverhout
ondereindjemetéênofenkeleworteltjes('hieltje')wordtmeegetrokken.De
stekkenworden,alsinmaart/aprilgestektwordt,meteenbuitenuitgeplant.
Heteerstejaarsnijdtmenweinigbloemenvanditmateriaal.
Wortelstek
Stukjeswortelvan8-10cmlengtewordeninfebruari/maartinkistjes
uitgestrooid.Deogenopdewortelslopendanvanzelfuit.Bijeentemperatuur
van10à12°Czijninmeialkleineplantjesontwikkeld.Ookwordendewortelstukjeswelbuitenineenuitgeschotenbeduitgestrooid.Hetuitlopenverloopt
danergonregelmatig.Inhetnajaarwordendeplantjesgerooidenopnormale
afstanduitgeplant.
Scheuren
Heleplantenkunnengescheurdwordenvanfebruarit/mapril.Voordebloementeeltmoetendegescheurdeplantendrietotvijfscheutenhebben.Gebruikhet
verhoutemiddelstegedeeltevandeplantennietalsvermeerderingsmateriaal.
Heteerstejaarisdeproduktievrijlaagenzijndetakkenkort.Ookkanna
debloeiinaugustuswordengescheurd.Letdanwelextraopdewatervoorzieningnahetuitplanten.Deplantenmoetenvoordewintergoedbeworteldzijn,
anders treedtsnelvorstschadeop.
Grondsoortenbemesting
Phloxverlangteengoedontwaterdegrond.Phloxisgoedwinterhard,maarzeer
gevoeligvoorwateroverlast.Opoverjarigegewassenwordtinhetvoorjaar3-5
kgper100m 12-10-18gegevenomdeweggroeitebevorderen.Dezegiftwordt
eenmaalherhaald.Tijdensdeteeltwordtsomsnogenkelemalenbijgemestmet
kalksalpeter(ofkalisalpeter).Laatzonodigeenbijmestmonsternemen.Nade
bloeienhetafmaaienvanhetgewaswordtberegendenbijgemestmetkalksalpeteromdegroeivandegrondscheutentebevorderen.Vooreengoedeteeltvan
Phloxiseenberegeninstallatienodig.
Steunmateriaal
IndebuitenteeltvanPhloxiswindgaasnodig.Hetbladisvrijzwakenkwetsbaarenkansnelbeschadigen.Erontstaandanzwartevlekkenopdebladeren
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,.
-, ro.itiocaantastingdoendenken.Zetomdevijfàzesbedden
dieaansmeulofaaltjesaantabLj.uguuci ,, , „ ,
-,
* .
n
gaasneerensteunditelke2metermetvoldoendestevigepalen.Overjarige
gewassenmoetenzowelbuitenalsonderglasinhetgaasgeteeldworden.
Buitenteelt
»,inBmpntPPlt
buiten
worden
inhet
voorjaar
(maart/april)
Voordesnijbloementeelt
buiten
worden
inhet
voorjaar
(maart/april)
gescheurdeofgestekteplantenuitgeplant.Deplantafstandvarieertmet^
groottevandeplanten,maarookmetdeteverwachtenteeltduur.Voorplanten
metdrietotvijfneuzenisdenormaleafstand30x30cm.Heteerstejaarisde
oroduktieniethoog.Phloxmaculatageefttochnogongeveerdehelftvanhet
W m a ï e ' aantalbfoemen.Detakkenzijnmeestalvrijkort.Inhettweede
teeltjaarisdeproduktievolop.Depaniculata-typengeveneensnee e
-,..._._._ „ ft«„ cr,OPbloemeneninhetnajaarnogeenredelijk

de

normaalzijn.^ « « ^ " ^ ^ " c e n ^ ï e » bovendegrond.Naopruimen
wordt
hetS ^enY
f f X t e rgegeveu.
«e«ven.D e pollen
lopendanopnieuwuit.
wordtwater
kalksalpeter
v
Teeltinderolkas
j VI„„J uarvroeedworden.Ditishetmeestinteressantvoor
Metderolkaskande"oeivervroegdw
. Remb randt'.Opeen
P
devroegerboeiendecultivars^oals^
^ ^ ^ ^ ^
Eventueel wordt
overjariggewaswordtinfebru
( n a c h t t e m p e r a t u u r 8 -10°C).Overdagmagde
lichtbijgestooktvanafeindmaa i
^^ ^ ^ ^
^ ^ gelucht#
temperatuuroplopen,^nneer
b e u r e n . T e snelopenenvanderamen
verorr:LkVrbrCdS v rbLlding'ilsgdeeerstebloeivroeggenoegis(eind
veroorzaaktDiaapmL
nogmaalsbloeien,eventueelweerinderolkas.
juni)kaneenoverjarigJ « « " n ^ a d e l l j k m e t .Rembrandt'.Ookdanmoet
DitluktgoedmetPhloxmaculataenieu<= j
afgemaaid beregendenbemestworden.Eenjarigegewassenbloeiendooren
argemaaia,oe^gcuu
worden.Alsdemeestetakkenvandeeerstesnee
kunnendaarom^ e t afg^aai
Soortendieéénmaalbloeienkunnen
tot'naïrrf IZÎ junïafg^malidwürdenvoorbloeiinseptember.Dekwaliteit
iswelwatdunner.
Teeltondervastglas
Aovastekaswordengeteeld.Hetmoetenwelsoortenzijn
Phloxenkunnenookin ae v
a n d e r s i s h e t economischniethaalbaar.Hoewel
dietweemaalperjaar bloe
*niet z e e r ultgebreid zijniswelbekenddat
deervaringenmetd e , £ " " , , z i c h hiervoorlenen.Beidemaculata'sgeven
'Alpha','Omega en Rejwa ^ ^ ^
D e eersteb l o e iv a U eind m e j / b e g i n
eengoedetweedebloeii
D e b l o e m t r o s s e n z i j n welwatkleinerd*nin
juniendetweedein seJ>
^ »Rembrandt'luktalleengoedalsdeeerste
hetvoorjaar.Det w e ^
d u s l i c h t s t o k e n .D e tweedesneevaltdanin
optijdweg is.Ditvragb l o e m t r o s s e n k l e i n . I n k o u d e kassenvaltdebloei
oktober.Ookhierziji
b l o e i n i e t m e e r t o t z ' n r e c ht.Alsgestooktwordt
beginjulienkomtdeuw
bloeiendecultivarsproducerenonder
valtdebloeiind e / a a n f . ^ n d a a r o m n i e t zogeschiktvoordevastekas.De
uitbrfidînrvînTetPlantmateriaalisindekaszeersterk.Natweeofdrie
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keer snijdenwordthetaantaltakkenzogrootendekwaliteitzodundatde
plantengescheurdmoetenwordeneneventueelteruggeplant.Laatdetescheuren
planteneerstopnieuwwatuitlopenvoordatzeopgerooidworden.Descheuten
moetenca.5-10 cmlangzijn.Overjarigegewassenbloeienca.eenweekeerder
daneenjarige.Hetisookgoedmogelijkominfebruari/maart indekaste
plantenenvanP.maculatainhetzelfdejaartweemaalbloementesnijden.De
produktieisdantochredelijk.
Ziektenenplagen
Naastdeveelvoorkomendeplagenenschimmelsinzomerbloemen,zoalsbladluis,
spint,rupsen,trips,Botrytisetc.(ziehoofdstukZiektenbestrijding inhet
algemeen)moetbijPhloxextraaandachtbesteedwordenaan:
Aaltjes
Phloxkanzoweldoorwortelaaltjeswordenaangetastalsdoorstengel-en
bladaaltjes.Bladaaltjesveroorzakenscherpdoordenervenbegrensdegeletot
zwartbruinevlekkenophetblad.Bestrijdingdoortespuitenmet:120ml
parathionper100literwaterof200mlVydateLper100literwater(alleen
onderglas)ofdoor900gramTemik10Gper100m testrooieneninte
werken.Stengelaaltjesveroorzakenvergroeiingenaandestengelsendebladeren.Bestrijdingalsbladaaltjes.Wortelaaltjesgevenkleineroodbruine
vlekjesopdewortelsenpleksgewijsachterblijveningroei.Bestrijding:600
à900gTemik10Gper100m .Ditinwerkenennadrieàvierwekenherhalen
met300à400gramTemik10Gper100m 2 .
Meeldauw
Opdeboven-enonderzijdevanhetbladontstaanwitteschimmelplekken.Ter
bestrijding spuitenmetéénvandevolgendemiddelen:
40mlCuramil,200mlBaycor-vloeibaar,150mlFunginex,40mlRubigan.
RubiganisopsommigePhloxrassenagressief,vooralwanneererreedsmeeldauwaantastingaanwezigis(o.a. 'Rembrandt').SpuitdaaromlievermetCuramil,
elke14dagenvanafeindmei.
Verwelkingsziekte (Verticillium)
Heleplantenofscheutenverwelkenvrijplotseling,vaakbijhogeretemperaturenensomséénzijdigbeginnend.Devaatbundelszijnsomsbruinverkleurd.
Bestrijding isnietechtmogelijk.Verbeterenvandestructuurofdeontwateringvandegrondverbetertdesituatiesoms.Stomenmetonderdrukisookeen
mogelijkheid.Ruimziekeplantenopengebruikzenietalsvermeerderingsmateriaal.Pasopaangetastegrondvruchtwisseling toemetniet-Verticilliumgevoeligegewassen.
Virus
InPhloxiseenaantalmalenratelvirusaangetroffen.Descheutenzijnmisvormdeningroeigeremd.Opdebladerenkomenzwartevlekkenvoor.Deaantastingverdwijntsomslater,enzitsomsinéénscheutvaneenverdergezonde
plant.HetratelviruswordtdoorTrichodorusaaltjesverspreid (vrijlevende
aaltjes).Verwijder inhetgewasdeaangetasteplantenenvoorkomuitbreiding
doordeaaltjesdebestrijden.Indekaskangestoomdworden.
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PHYSOSTEGIA (SCHARNIERPLANT)
Physostegiavirginianabehoortmetzijnvierkante,stevigestengeltotde
familievandelipbloemigenofLabiatae.Zekomenoorspronkelijkvoorin
Noord-Amerikaopietsvochtigegronden.Scharnierplantduidtopdeeigenschap
datdeafzonderlijkebloempjes 'scharnieren'langsdestengel.Indegrond
vormenzichtalrijkekruipendewortelswaaropzichogenbevindendiemakkelijk
uitlopen.
Sortiment
Demeestbekendesoortenzijn:

'BouquetRose'
'Summersnow'
'Summerspire'
'Vivid'

Kleur
violetrood
wit
donkerroze
violetrood

Bloeitijd
aug
juli
juli
juli

Hoogteincm
80
70
90
60

'Vivid'wordtnauwelijksnoggeteeld;ditsoortzoumeervorstgevoeligzijn
dandeandere.
Grondsoortenbemesting
Devoorkeurgaatuitnaarzand-,zavel-enveengrondmeteengoedewaterhuishouding.Deplantiserggevoeligvoorgroeistoornissen (tenat,tedroog,
dichtgeslagengrond);hetdirectegevolgzalaltijdeenachterblijveningroei
zijneneenongelijkgewas.Alsbemestingwordtinhetvoorjaar5-7kg
12-10-18gestrooidenafhankelijkvanontwikkelingenkleurvanhetgewasêën
totenkelemalenca.1kgkalksalpeterper100m.
Uitgangsmateriaal enplantdichtheid
Deplantmaaktondergrondsuitloperswaaropzichogenbevindendieuitlopenen
bovendegrondkomen.Nadebloeikunnendeplantenopgerooid engedeeld
worden.Dewortelsmoetenweerdirectgeplantworden,zemogeningeengeval
uitdrogen.Inhetvoorjaar,maart-april,kunnendebovengrondseuitlopersals
stekjesopgetrokkenwordenenookzospoedigmogelijkweeruitgeplantworden.
Alsplantdichtheid houdtmenbijgedeeldeplanten12-16stukspernetto-m2aan
enbijstekken25-50stuks.Deplantdichtheid issterkafhankelijkvanhet
feithoelangmendeplantenvastlaatstaan.Gebruikelijk ishetgewastwee,
somsdriejaaropdezelfdeplaatstelatenstaan.
Overige teeltmaatregelen
Heteerstejaarblijfthetgewastekortenisvaaksterkvertakt.Toppenvan
hetgewaswaardoordezijtakkenuitlopen,isdanaanteraden.Detakkenzijn
vanzelfsprekend lichtervankwaliteit.Inhettweedeteeltjaarwordteen
optimaleoogstbereikt.Hetgewasstaatdanzovoldatsteunendoormiddelvan
zekerêénlaaggaasnoodzakelijk is.Eengewasdatnadebloeiisverplant,zal
hetdaaropvolgende jaareenvolwaardigeoogstgeven.
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Bloeispreiding
Metbehulpvaneenkas,rolkasofplastictunneliseenbloeivervroegingvan
tweetotvierwekenteverwezenlijken.Eenrolkasofplastictunnelkanover
eentweejariggewasaangebrachtworden.Deplantengroeienaltijd ietsslapper
enlangerop;hetgewassteunenmettweelagengaasisnoodzakelijk.Ineen
kaskanmeneindfebruari-beginmaartstekkenuitplanten,64stuksper
netto-m .Zodradeplantenvaststaankanalgetoptworden,zodanigdaterzich
nietmeerdandriescheutenperplantontwikkelen.Alskastemperatuurinmaart
8-10°Caanhoudeneninapril10-12°C.Erkanzichinhetnajaar,tweedehelft
oktober,nogeentweedesneeontwikkelen.Nahetoogstenvandebloemenmoet
hetgewastotbijdegrondwordenteruggesnoeid enzalmendooreenstikstofgiftvanca.1kgkalksalpeterenwatergevendegroeiweermoeten
activeren.Metdecultivar 'Summersnow'zalhetresultaathetmeestbevredigendzijn.Deoverigesoortengaannauwelijksvoordetweedemaalbloeien.
Indienhetgewasindekasvastblijftstaanvoorhettweedejaar,staathet
vaaktezwaarwaardoorveeldunnetakkenwordengeoogst.Oprooienvanhet
materiaalnadeeersteoogsteneventueelbuitenopnieuwplantenisdoorgaans
debesteoplossing.
Ziektenenonkruidbestijding
IneendichtgewasisdekansopeenBotrytis-aantasting altijdgroter;voor
hetgewasgeheeldichtgroeit isenkelemalenspuitenmeteenvuurbestrijdingsmiddelaantebevelen.OngunstigegroeiomstandighedenkunneneenPythiumaantastingindehandwerken.Hetwortelrotveroorzaakteenongelijkenslechtbloeiendgewas.
Alsonkruidbestrijding isSimazineenmogelijkheid.
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SCABIOSA
De teelt vanScabiosa als snijbloemvindt hoofdzakelijk plaats als vollegrondsteelt.De belangstelling gaatdaarbijvooral uit naar devaste planten
diemet hun overwegend blauwe bloemen eenaparte plaats inhet zomerbln * ™ ^
sortiment innemen.

en

Sortiment
Scabiosa atropurpurea (Duifkruid)
Deze Scabiosa wordt gemengd geteeld.De kleurschakering loopt van wit-roze
naar rood enverschillende tintenblauw.
a.Grootbloemig 'ImperialGiant'gemengd; wordt tot ca.90 cm hoog.
b.Halfhoge dubbele,gemengd; hoogte totca.60cm.
Scabiosa caucasica (Schürftkruid)
Dit is een overblijvende Scabiosa,diedoor zaaien of scheuren vermenigvuldig
8
wordt. Wekennen ze indekleurenwit enblauw.
Uit zaad geteelde cultivars
Scabiosa caucasica 'Alba';wit
Scabiosa caucasica 'Perfecta';lichtblauw-violet
Scabiosa caucasica 'Goldingensis'; diepblauw
Cultivars die door delen vermeerderd worden
Scabiosa caucasica 'CliveGreeves'; lichtblauw
Scabiosa caucasica 'Stäfa'; donkerblauw
Scabiosa caucasica 'MissWillmott';wit
Vermeerdering
Zaaien
Er kan vanmaart totmeiwordengezaaid. Erwordt onder glas gezaaid waarna
de planten vanuit dezaaikistjes inmei-juniwordenuitgeplant.VanS
tropurpurea wordt inhetzelfde jaargeoogst. S.caucasica zal in de herfstnojg
enkele bloemen kunnen geven.VanS. tropurpurea mogen ca.50 planten pergram
zaad verwacht worden envan S.caucasica ca.25 planten per gram.
Scheuren
S. caucasica wordtmeestal door scheuren vermeerderd. Dit gebeurt inhet
voorjaar.Zorg ervoor dat bijhet opnemen endelen van de planten deze niet
veel beschadigd worden en plant zo snelmogelijk omuitdrogen van de planten
tevoorkomen.Er kan direct indevollegrond worden geplant.Het isook
mogelijk de planten in8 cm-pottenop tekweken.Na het plantenmoet regelmatig gegotenworden totde planten goed geworteld zijn.
Teelt
S. atropurpurea
De plantenworden inmei buitenuitgeplant.Teelt onderglas isminder aantrekkelijk omdat de bloemstelendunner blijvenen slapworden.De plantafst
is20x25 cm.Het gewaswordt uiteindelijk 80-100 cmhoog.Het verdient aanb"""
veling om steungaas aan tebrengen.
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S.caucasica
Erwordtgeplantop30x30cm.Scheurenendirectuitplantengebeurtinapril/
mei.Plantendieinpottenzijnopgekweektwordeninjuli/augustusuitgeplant.
Doordirectuitteplantenkannogeenherfstsneeverwachtwordenvan40-60
bloemenperm .HoewelScabiosawinterhard iskanhetaanbrengenvaneenlicht
winterdekeengoedebescherminggevenaandevrijwelbovengrondsoverwinterendeplanten.
Debloeiinhettweedeteeltjaarbegintinjuni/juli.Nadezomerbloeikan
doorhetwegnemenvanrestantenvanbloemstelendeherfstbloeiworden
gestimuleerd.Debloemenontwikkelenzichnogbijtemperaturentotca.5°C,
zodattotzeerlaatinhetnajaargeoogstkanworden.Voorteeltonderglas
lijktScabiosaongeschikt tezijn.Bloeivervroegingdoorgebruikvanrolkasof
folietunnelsbehoort totdemogelijkheden.
Grondenbemesting
Scabiosazaloverhetalgemeenopelkegrondsoortmeteengoedestructuuren
goedeontwateringkunnengroeien.Devoorkeurgaattochweluitnaarhumusrijkezavelofzandgrond.Eennormalevoedingstoestand isvoldoende.Voorde
Scabiosacaucasicakanbijvoorbeeld eenbemestingmetoudestalmestgoedzijn
omdatdezeeenpaarjaarkunnenblijvenstaan.Nadevoorjaarsbloeiwordteen
extrabemestinggegevenomdehergroei tebevorderen.Hetkandanooknodig
zijnenkelekerentegieten.
Oogstenverwerking
Scabiosaisoogstrijpalsdebloemenjuistopenkomen.Naoogstenenopbossen
moetendebloemenzosnelmogelijkopschoonwatergezetwordenomslapgaan
tevoorkomen.Erwordtaangevoerd inbossenvantienstuks.Ombeschadiging
vandebloemenzoveelmogelijktevoorkomenwordtdirectbijhetsnijden
gebostenwordtopemmersaangevoerd.
Ziektenenplagen
Botrytiskanoptredennahetscheuren,waardoorplantenwegvallen.Tijdensde
bloeikanBotrytisoptedenopdebloemenenbloemknoppen.Ditvoorkomtvooral
voor tijdensvochtigezomersenbijdetweedesneeinseptember/oktober.
Meeldauwkanvooralinmeerjarigegewasseneenernstigeaantastingvanhet
bladgeven.Voorbehoedend wordtvanafhalfmeigespotenmetRubigan.Omzware
spintaantastingen tevoorkomenmoetregelmatighetgewaswordengecontroleerd.
Bijeenaantasting spuitenmetonderanderedicofol(alleenindezomer)of
dienochloor.Incidenteelkunnenluis-enspuugbeestjesvooreenaantasting
zorgen.
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SOLIDAGOENSOLIDASTER
VanoorsprongkomtSolidagovoorinEuropa,AziëenNoord-Amerika.Dankzij
veredelingenbastaarderingzijnhybridenontstaandieeengoedegebruikswaardehebben.Alssnijbloem,zowelversalsgedroogd,isSolidagoeenwaardevolleaanvullingvanhetpakketzomerbloemen.Metenigekennisvanhet
sortimentendeteeltzijnermetditgewasmogelijkhedenvoorbloeivanmei
t/mnovember.Inhoogte,bloeiwijzeenbloeitijdiseenaantalcultivarsgoed
vanelkaarteonderscheiden.Inbloemkleurishetonderscheidgering.Er
treedtechterverwarringopbijdeopnaamstellingvanSolidago'Leraft'
Solidago 'Lemore',Solidago 'Super'enSolidaster.Intabel1zijnvaneen
aantalcultivarsdebelangrijkstekenmerkenweergegeven.Decultivarsdie
tweemaalonderglasbloeienwordengeschiktgeachtalskasteelt.
Tabel1.Sortiment

S.virgaurea'Praecox'
S. 'GoldenMosa'
S. 'GoldenShower'
S.'GoldenWings'
S.'Junizon'
S.'Strahlenkrone'
S.'Leraft'
S.'Goldchleier'
S.'Super'
S.'Lemore'
Solidasterluteus

hoogte
(cm)
50-60
60
80
130-150
50-60
30-40
80-90
80-90
80-90
80-90
80-90

bloeitijd
buitenvaneen
overjariggewas
juni/julisept/okt
(juli)aug
juli(aug)
juli
juni/juli
juli/aug
aug/sept
aug/sept
aug/sept
aug/sept
aug/sept

geschiktin
kas

de
.

+
—

+
—

+
+
+
—

+
+
+

Buitenteelt
Solidagosteltgeenbijzondereeisenaandegrondsoort.Omeengoedgroeiend
gewastehoudenishetzinvolregelmatighetgewasteverjongen.Degewassen
staantweetotvierjaarvast.Debestetijdvoorvermeerdering isaugustus/
september.Deplantenwordendrieàvierwekennadebloeigerooid.Aande
basisvandestelendiehebbengebloeid,komenjongescheutentotontwikkeling.Elkesteelmetnieuwescheutenkanalsjongeplantwordengebruikt.Het
bestekunnenhiervoorplantenwordengebruiktdieéénkeerhebbengebloeid.
Zulkeplantenlatenzichgemakkelijkerscheurendanplantendielangetijdop
dezelfdeplekhebbengestaan.
Deplantdichtheid bedraagtongeveer16plantenperm.Omtevoorkomendathet
gewasomvaltwordtergaasaangebracht.VooralbijdeSolidasterwordterin
hetvoorjaarnogaleensstekgeplant.Omeentezwaargewastevoorkomenis
toppenaantebevelen.Indienernietwordtgetopt,ishetnoodzakelijkomde
zwarescheutoptesplitsentoteenbos.Dekwaliteitenuniformiteitgaaner
hierdooropachteruit.Éénmaalhoogtoppenofmeerderemalendieptoppenkomt
degewasopbouwtengoede.
Kasteelt
Voorjaarsteelt
Bijdevoorjaarsteeltwordtuitgegaanvandeplanttijdindecember-maart.De
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plantdichtheldbijdegescheurdeplantenvarieertmetdegroottevanhet
plantmateriaal,tussende20-32plantenperm .Kleineplantengevenkwalitatiefgezieneenbeterekwaliteitbijdetweedesnede.
Debloeiwijzeisdanvaakzwaarder.Hetuitgangsmateriaalheeftinvloedophet
bloeitijdstipbijdevoorjaarsteelt.Plantendievanbuitenkomen,enduskou
enmeerrusthebbengehad,bloeieneerderdanplantendieuitdekaskomen.
Stekmateriaal istragerdangescheurdmateriaal.Bijeengemiddelde
temperatuurvan10-20°Cbloeit 'Praecox*inmei/juni,'Strahlenkrone'injuni
endehogerekassoorteninjuni/juli.Nadesneewordthetgewasschoongemaakt
envooreengoedehergroeiiseengoedewater-enmestgiftwenselijk.
Solidasterheeftalskasteeltbeslist tweelagengaasnodig.
Vervroeging
Voorextravervroeging isnaasteengoedetemperatuurôôkdedaglengtevanbelang.Hoeweldeervaringenzeerbeperktzijn,liggenerenigemogelijkheden
metbelichtinginhetverschiet.Doorvroeginhetseizoendagverlengingtot
16uurtoetepassen,wordtdestrekkingsgroeivandejongescheutenbevorderd.HoewelerteweinigoverdeachtergrondvandebloeibijSolidagoen
Solidasterbekend is,vindtdeknopaanleg 66kbijlangedagplaats.Bloeivervroegingisterealiserendoorhetgewasvanuithetrozettebelichtentothet
momentdatervoldoendelengteisbereikténhetmomentdatdeeerstebloemknoppenzijngevormd.Devormingvandebloeiwijzeendeuitgroeivande
knoppenwordenversnelddoorkortedag-omstandigheden.Hetisdusvanbelangom
reedsinmaart/aprilvoldoendelengteenknoptehebben,daarandersde
kortedag-reactie nietalszodanigdoordeplantwordtgezien.
Denatuurlijkedaglengtebedraagtindeperiodeal12-14uur.Alsdebelichtinginmeiwordtgestopt,zalernauwelijksvervroeging optreden.Deuitgroei
vandebloeiwijzezaltraagverlopen,daardedaglengtede16uuroverschrijdt.Verduistering tot13-14uurzaldeknopontwikkeling versnellen.Een
daglengtebovende16uurtijdensdevormingvandebloeiwijzevertraagtde
generatieveontwikkeling endushetbloeitijdstip.BijSolidasterisbloeiin
meiterealiseren.Debelichtingservaringen zijnvooralsnoggebaseerdop
Solidaster,maarwellichtliggenervoordeoverigeSolidago'sookmogelijkheden.
Samengevatgeldtdus:
+ 12uurrozetvorming
12-16uurvegetatievegroeienknopaanleg
13-14uurversneldeuitgroeibloeiwijze
> 16uurvertraginguitgroeibloeiwijze.
Najaarsteelt
Nahetbeëindigenvandezomerbloeiwordthetgewasschoongemaaktentot
hergroeigebracht.Detweedesneevaltbij'Praecox'injuliendederdein
september/oktober.Doordetweedesneeaftemaaieniseenderdesneein
septembermogelijk. 'Strahlenkrone'endeoverigehogesoortengevendetweede
sneeinseptember/oktober.Solidastergeeftzekergeentweedesneealsergeen
belichtingwordtgegeven.Hetgewasblijftinhetrozetzitten.Ofbelichting
totscheutstrekking entotnajaarsbloeikanleidenvaltnogtebezien.
Verlating
Enerzijdsisverlatingmogelijkdoordagverlenging tegevenophetmomentdat
deknopaanlegheeftplaatsgevonden.Doordelangedagwordtdeuitgroeivande
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bloeiwijzevertraagd.Doordecompactebloeiwijzevan 'Strahlenkrone'heeft
dezeteeltbehandelinggeennadeliggevolgvoordeopbouw.Bijdehogere
soortenkanditwelhetgevalzijn,dusenigevoorzichtigheid isopzijn
plaats.Deaanvullendedagverlenging tot16uurbegintvanafbeginseptember.
Eenanderemethodeomtotbloeiverlating tekomenisdezomerplanting.Vooral
SolidasterenSolidago 'Lemore'wordengebruiktmaarmisschienzijnerook
mogelijkhedenmetdeanderesoorten,metnameSolidago 'Super'.Uiterlijkhalf
juliwordthetstekgeplant.Nahetaanslaanwordtergetopt.Bijhetéénmalig
toppenishoogtoppenaantebevelen.Bijeenjunistekplantkanermeerdere
malenwordengetopttotbeginaugustus.Deknopaanlegvindtplaatsbijlange
dag,maardeuitgroeivandebloeiwijzeismetdagverlenginguittestellen.
Doorvanafeindaugustus/beginseptembertebelichtenisdelengtegroeite
stimulerendoorremmingvandegeneratieveontwikkeling.Denatuurlijke
daglengteenlichtintensiteitnemeninhetnajaarsnelaf.Ombloemknopverdrogingofonvoldoendeknopaanlegtevoorkomenishetraadzaamomniettelang
doortegaanmetbelichten.Zodradeuitgroeivandebloemwijzebegint,moet
ergestoptworden.Bloeispreiding binneneenplantingisooktebewerkstelligendooropverschillendemomentendebelichtingtebeëindigen.Bloeiin
november (endecember)behoorttotdemogelijkheden.
Snijrijpheid
Degebruikswaardealssnijbloemissterkafhankelijkvanderijpheidbijde
oogst.Onrijpgeoogstestelenkomennauwelijksopdevaastotontwikkeling.De
bestesnijrijpheid isalsongeveereenderdevandebloemenopenis.
Ziekten
Hetisbelangrijkomextraaandachttebestedenaanechtemeeldauwenschuimbeestjes.
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TRACHELIUMCAERULEUM
TracheliumiseensnijbloemdietotdefamilievandeCampanulaceaebehoort.
Hetbelangrijkstesoort,Tracheliumcaeruleumwordtnormaal60-100cmhoog.De
violet-blauwebloemendie2-4mmgrootzijn,staanbijeenineenschermvormige
bloeiwijzedie10-15cmindoorsnedekanzijn.Vandezeblauwesoortzijn
selectiesindehandel.Deverschillenberustenvoornamelijk opgroeikracht,
hetgeentotuitingkomtinhetmomentvanknopaanleg,steellengteenbloeitijdstip.Tevenszijnverschillengeconstateerd inschermgrootteenbloemkleur.Decrème-kleurigevariëteit 'Album'wordtbeperktgebruikt.Hetgewas
mistdesteellengteendestevigheidvandeblauwesoort.Bovendienrijpende
bloemetjessnelaf,waardoordesmetgevoeligheid toeneemtenhetbloemscherm
snelbruinlijkt.
Opkweek
Trachelium iseengewasdatvoornamelijkdoorzaadwordtvermeerderd.Bijeen
kastemperatuurvan15-20°Czalhetzaadintweewekenzijngekiemd.Hetzaad
isergfijn(+80.000zadenpergram)enwordtvooreengoedeverdelingmet
droogzilverzandvermengd.Nahetuitzaaienwordthetzaadlichtaangedrukt.
Omuitdroging tevoorkomen,wordendezaaikistjesafgedektmetglasof
plastic.Verspeneninkistjesofopperspottenkanviertotzeswekennahet
uitzaaien.Alsdeplantenachttottienbladerenhebben,kanerworden
geplant.Voorvroegeplantingen(december/januari)gaatmenuitvaneen
augustus/september-zaaisel.Dezaaitijdlooptvoordelaatsteplantingendoor
totdetweedehelftvanmei.Deinvloedvandeplantleeftijdopproduktieen
vroegheid isonvoldoendebekend.
Grond,waterenbemesting
Hetgewassteltnaasteengoededoorlatendheid geenspecialeeisenaande
grondsoort.Grondontsmetting isaantebeveleninverbandmetvoetziekten.Bij
stomenkanermangaanovermaat inhetgewasoptreden.Alvorensdeteeltopte
startenishetraadzaamomeengrondmonster tenemenomdatTrachelium
zoutgevoelig is.Groeireductieeneenongelijkgroeiendgewasisvaakhet
gevolg.Tijdensdeteeltkaninhetvegetatievestadiumregelmatigkalksalpeterwordenmeegegevenomdesteellengte tebevorderen.Zodraknopvorming
heeftplaatsgevonden,kankaliumdestevigheidvanhetgewasverbeteren.Na
hetbemestenoverhetgewasnagietenomverbrandingvanhetzachtebladte
voorkomen(2-3mm).Tracheliumvraagtbeslisteengoede,regelmatigewatervoorziening.Tedroogtelenveroorzaaktgroeireductieengeeftklein,donker
enstugblad.Demogelijkheidvanboven-énonderdoorwatergevenisgewenst.
Vanafhetbeginstadium totdathetgewasdichtstaat,wordterbovendoorwatergegeven.Dewaterverdelingmoetgedurendehetheleteeltseizoengoedzijn.Om
tezorgendatdebuitenzijdenvandeplantbeddennietingroeiachterblijven,
kunnendepadenvantijdtottijdvolgezetworden.Wanneerdeknoptoteen
schermbegintuittegroeien,wordtdewatergiftverminderd.Groeistimulansen
moetenvanafdatmomentvoorkomenworden,omdatditdeschermopbouwnietten
goedekomt.Bijvroegeplantingen,vooralbijdeharttakteelt isdoorwasen
eenonregelmatig schermvaakhetgevolg.Bijdelatereplantingentreedt
veelaleenonregelmatigeschermopbouwop.
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Buitenteelt
Bijdebloemenproduktievanbuitengeteelde Trachelium blijvendebloemstelen
vaak kort enisdesmetgevoeligheid groot.Omdat de planten vooreengoede
eroei dooreaans niet voor 15meibuitenworden geplant, treedt onder invloed
vandenatuurlijke daglengtealsnel bloemknopvorming op Debloeiperiode valt
in augustus e n d e steellengte blijft vaak beperkt tot30-40cm.
Kasteelt
D, " n f
tk k e f v S nature heel makkelijk.Hetuitlopenvandezijscheutenwordt door toppen versterkt.Toppen beïnvloedt de totale produktie ende
u n i c i t e i t duspositief,maar verlaat debloeiwelmet « « P " ' ^ ; r o . .
Als denlanten aangeslagen zijnwordt ergetopt optweeadrie goed volgroeide
tiadparen Toppenvôôrhetplanten gaat tenkostevandebeschotvorming Enige
tÏjd'na het toppenkanhetgewas eventueel opvijf totzesscheuten worden
gezet™ » «nifoïiteits- enkwaliteitverbetering teJcrijgen.
Bijeengetopte teelt wordt uitgegaanvan - 3 ( n
r«;" J
_

ïï^'^iïz

SAÏS«ie
d
n tot *„*.
ie

;„**«.en

lichtere takken.
, , r m i n d e r zijscheuten totontwikkeling komen
0n g et 0
e
g
naarm:te e r d ?chter word t geplant.Alsmeneeneenmalige ongetopte teeltwil
Tellen
all geefteenplantdichtheidvan64plantenperm* de beste resultazetten, aangeeit
*,
plantdichtheid aangehoudenmetalsdoeleen
ten. Soms wordt ereenlagere r i a
.,,.,.,,,,.„,.„,„„„„,.„.
u C J ^ V OT,vprvokens veel lichte zijtakken teoogsten,
vroegehoofdtak envervolgens^ t e e l t r a e t h o d e n i e t a a n t e b e v e l e n .D e k e u z e v a n
Uit kwalitatief oogp
fih t p i a n t e n worden gemaakt enaandeze keuze
aldanniet toppenkanbeter voor nei.F " « . „ • , , . ° J + „ „ „ K , ..,.Q„Q„„„*.
f \ ., „ i - p p r d . Deongetopte teelt wordt veelal toegepast
isdeplantdichtheid 8 « £ £ j £ \ ^ r d o S r kwaliteitmetvroegheid gepaard
bijdedecember-januariplanting wa
t o e g e p a s t bijdeoverige plantgaat.Deze teeltwijze wordt niet
duseen ^ ^
tijden.Dekeuzevanplantdichtneiaen
voorkwaliteitenvroegheidtegenoverproduktie.
Temperatuur
-,„„,.„„kunnenlagetemperaturengoeddoorstaanmaarze
ZoweljongealsoudeP - «
\ ^ e n d e P p l a n t e n b l j5-8°Cnogiets
zijnnietwinterhard.In
teffiperatuurhogerzijn.Debloeiwordtvoor
groeien,maar^ " ^ S d o o r detemperatuur.Bij15/16°Cisdebloei
eenbelangrijkdeelbeïnvloeddoor
P i2/lO°C.Hethandhavenvaneen
S f g e M d l e l d e ' e m ^ r f t ^ ^ s ^ L s t dagverlengingvanbelangombijde
hogegenioaeiaei F
de
e n s t e v r o e g h e i d tekomen. Indieneen
december/januari-plantingt
^ ^ g a a t w o r d e n h e e f t e e n f e bruaritemperatuurniveauvani
sbloeitijdstipweinig uiteenloopt metde januplanting de ^ ' f ^ ^ n d e licht heeft bijdeze temperatuur minder effect.
ari-planting. ne
u on ndiede dagtemperatuur vaakwelgerealiseerd, zodat
Inhetnajaar wordtdebenod8
^ .^ B e l a n g r l j k l s o m i n d i e t i j d v a n h e t
de vegetatieve ontwiklceiig
^ h o u d e n .Hetgewas ontwikkelt zichinde
jaardenachttemperatuuT °vJ
,.„ t r a g e r doordeafnemendedaglengteen
maand september/oktober^ t e m p e r a t u u r (15-16°C)indezemaanden
lichtintensiteit. ^
^
J
L
k o m t uiteindelijk detotale produktie
versnelt degenera e
o v e m b e r teneinde omdatdebloemknoppen verdrogen
ten goede.Deteelt komt m nuvc
.,
onder invloed vandelage lichtintensiteit.
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Licht
WanneerTracheliumondernatuurlijkeomstandighedengroeittreedtbloeiin
juliop,ongeachtdeplanttijd inhetvoorjaar.Delengteverschillen
daarentegenzullengrootzijn.
Belangrijkbijbloeispreiding isdedaglengtegevoeligheid.Deplantengaanpas
bloeiennadatzeenigetijdbijeendaglengtevan15-16uurhebbengestaan.De
invloedvandedagverlenging isechterookbijlageretemperatuurduidelijk
merkbaar.Onbelichteplantenbloeienookbijhogeretemperatuurpasin
juni/juli.Voordevroegebloeimoetdusineersteinstantiededaglengtegoed
zijn.Daarnaastgaatdeontwikkeling snelleralsdetemperatuurhoogis.
Doordagverlengingmetgloeilampentoetepassen,iseensterkebloeivervroegingmogelijk.Aanvullendecontinubelichtingtot16uurofcyclischebelichtinggedurendedehelenachtgevenhetgewensteeffect.Inhetvoorjaarzijn
zelfsgoederesultatenbehaaldmetgroepsgewijzeregelingvandecyclische
belichting.Uitgaandevanéénstrengperkapwordtereengroepvanvier
strengengeregeld perhalfuur.Naeenhalfuurhebbendestrengenachtereenvolgensieder7,5minuutgebrand.Deoptimalebelichtingsmethode isniet
preciesaantegeven,daardeachtergrondenvandebloemaanlegbijTrachelium
onvoldoendebekendzijn.
Debelichtingwordtindewintereninhetvoorjaarongeveerdriewekennahet
plantenoftoppengestart (viertotzesforsebladeren)engaatdoortotde
bloeioftothetmomentdatdenatuurlijkedaglengteruim15-16uuris.Vooral
bijdevroegeplantingenisbelichting totdebloeivanbelangomdatde
hoofdknopeerderwordtaangelegddandezijknoppen.Voortijdigbeëindigenvan
debelichtingvergrootdekansopdoorwaseneenonregelmatig scherm.Voor
bloeirealisatie inhetnajaarwordterbelichtvanafeindaugustus/begin
septembertotheteindevandeteelt.Dedagverlenging isontoereikendvoor
bloeiinnovember.Demogelijkhedenmetassimilatiebelichting indezeperiode
moetennogwordenbezien.
Plant-enoogstperioden
Erwordtvooralindeperiodevandecember totmaartgeplant.Dedecemberjanuari-plantingengevenbloeiinapril-mei,mitsereengemiddeldetemperatuurvanca.15°Cendagverlengingwordt toegepast.Februari-plantingen
gevenbloeiinmei-junibijdezelfdeomstandigheden.Eenmaart-planting
schuiftopnaarbloeiinjuni-juli.Bijdezeplantingisbelichtingnietmeer
nodig.Belichtinggeeftdaneenvervroegingvanongeveeréénweek.Eindmaartplantingenvragenalextraaandachtvoorvoldoendesteellengtebijdeoogst.
Denatuurlijkedaglengteisindieperiodevanhetjaaral12-13uurenneemt
indekomendewekensneltoe.Hetlengteprobleemkanwordenondervangendoor
hetgewasindevegetatievegroeiextrawaterenstikstofhoudendemeststoffen
meetegevenenlicht tekrijten.April-enmei-plantingenkomenondernatuurlijkedagomstandighedenvrijwelnietvoor,omdatdeknopvormingspoedig
optreedtmetalsgevolgeenbeperktegewashoogte.Ditprobleem isondanksdik
krijtenenovervloedigewater-enmestgiftnietgoed teondervangen.Erzijn
echterwelgoedeteeltmogelijkhedenalsergebruikwordtgemaaktvaneen
verduisteringsdoek.Doordedaglengteterugtebrengennaarca.12uurisde
knopaanleggoeduittestellen.Naastdaglengteheefttemperatuurookinvloed
opdeknopaanleg.Hogetemperaturenwerkenknopvorming indehand,duseen
gematigd temperatuurregimeisgewenst.Alshetgewaszichvoldoendevegetatief
(ca.40cm)heeftontwikkeld,kanhetverduisterenwordengestopt.Nadeknopaanlegrekthetgewasnogbehoorlijk.Bloeitreedt,afhankelijkvanplanttijd
enbeëindigenvandekortedagperiodeopinjuli/augustus/september.Juni-
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plantingenhebbenook.metvoortijdigeknopvorraingtekampen.Hetlengteprobleemisdaarentegenbeterteondervangen,zekeralserwordtuitgegaanvan
eenplantinguiterlijk indetweedehelftvanjuni.Dedaglengteendelichtintensiteitnemenna21juniaf,hetgeeneengunstigeinvloedheeftopde
vegetatieveontwikkeling.Dikkrijten,voldoendewaterenmeststoffenblijven
echtervangrootbelang.Deeerstebloemenwordeneindaugustus/beginseptembergesnedenenoverhetalgemeenzijndezevrijkort.Afhankelijkvande
weersomstandigheden endegewashoogtewordthetkrijtuiterlijkeindaugustus
verwijderd.Hetgewasrektindekomendeperiodesterkopdoordeafnemende
daglengteenlichtintensiteit.Vanafbeginseptemberwordterweerbegonnen
metbelichting.Indedaaropvolgendemaandenwordenscheutengesnedenvan
goedelengte.Zoalsgezegd treedtervanwegedelagelichtintensiteitbloemknopverdrogingopinnovember.
Tweedesnee
InprincipeisTacheliumalseenvasteplanttebeschouwen.Doortelenisbij
degetoptedecember t/mmaart-plantingmogelijk.Nadeeerstesneewordthet
gewasmeestalteruggekniptvoordezomer-ofnajaarssnee.Bijdevroegste
plantingendieinmei-junizijnafgeoogst,kanhetgewasintweekeernaarde
gewenstesnoeihoogtewordengebracht.IneersteInstantiewordthetgewasop
30cmgezet,zodatdeterugslagindegroeiniettegrootis.Hetuitvalpercentageverlaagthierdoor.Inoudereopstandenmoetinverbandmetdenajaarsproduktieuiterlijkbeginjuliwordenteruggeknipt.Inmoderneopstandenkan
erindetweedehelftvanjulinogwordenteruggeknipt.
Bijdejuni-juliafgeoogstegewassenwordthetgewasdirectopdegewenste
snoeihoogtevan3-10 cmteruggeknipt.Veelalstaaneraljongescheuten,maar
dieblijvenkortomdatdebloemknopjesreedsgevormdzijn.Deop3cmafgesnoeideplantenvormenmindervandezekortescheutjesdanplantendieop10
cmzijngesnoeid.Hetuitvalspercentage isdaarentegenwelgroter.Omhet
risicovanuitvalteverkleinenishetiniedergevalvanbelangomterugte
knippenbijdonkerweerofineengoedgekrijtekas.Hetgewasgroeitonregelmatigerdanbijdeeerstesnee,waardoordeoogstperiodelangerwordt.De
kwaliteitvandegeoogstetakkenisnietgelijkmatigennaaststevigetakken
zullenerookslappetakkenwordengeoogst.Zomerplantingendieinhetnajaar
zijnafgeoogst,kunnenblijvenstaanvoorhetvolgendeseizoen.Zemoetenwel
vorstvrijoverwinterenenwordenveelalindecember/januariafgekniptvoorde
tweedesnoei.Ookhiertreedtvaakuitvalop,onderanderedoortezoutegrond
endehergroeiisonregelmatig,hetgeentotuitingkomtindekwaliteit.
Oogst
DebloeiwijzevanTracheliumiseenschermdatuitenkelehonderdenbloempjes
bestaat.Hetbesteoogsttijdstipisals3/4deelvandebloempjesopenis.De
nogaanwezigeknoppenzullendanvooreengrootdeelopenkomen.Inafgesneden
toestandwordendebladerenenlaterookdebloemengauwslap.Plaatsde
geoogstebloemendaaropzosnelmogelijkinwaterofeenkoeleplaatsofinde
koelcel.Omtegroteverdampingindeafzetfasetevoorkomenoftebeperken
kunnendebossenafzonderlijkwordeningehoesd.Debloemenbeschadigenminder,
maardoorcondensvormingvertonendebloempjesdieincontactstaanmetde
hoesbruinverkleuring.Voorbehandeling isnietnodig,dehoudbaarheidbedraagt
zeventottiendagen.
Ziektenenplagen
Gedurendedeteeltennahetterugknippenvanhetgewaskunnenplanten
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wegvallendoorRhizoctoniaofSclerotinia.Beschermdeplantenalineenjong
stadiumdoortespuitenmetbijvoorbeeld 300gramthiramper100literwater.
BijaantastingspuitenmetRizolexofeenbenzimidazoolfungicide.VoorzichtigheidisgebodenmetRovral,omdatditmiddelgroeiremmingkanveroorzaken.
BotrytisenAlternaria zijntevoorkomendoortezorgendathetgewasdroogde
nachtingaaten'snachtsvoldoendeluchtingaanwezig is.Debladvlekkenziekte
Alternariauitzichinonregelmatige,kleineasgrauweplekjesmeteendonker
schimmelpluisinhetcentrum.Bijvochtigeomstandigheidenzijndezeplekjes
bedektdoordonkeresporen.
Spint,mineervlieg enbladluiszijndemeestvoorkomendeinsekten.Zezijn
goed tebestrijdenmetdealgemeenbruikbaremiddelen.Eenanderprobleemdat
zichvoorkandoenisdeaanwezigheidvanbijen.Vooralbijdevoorjaars-en
zomerbloeilevertditproblemenopvanwegedeexplosievebloeiperiode.Doorde
bestuivingenbevruchtingvandebloemetjesverkleurendezespoedigbruin.Het
kanondervangenwordendoordebloemennietrijptelatenworden.Inhet
najaarverloopthetbloeiprocesaanmerkelijk tragerwaardoordebruinverkleuringvrijgoed tevoorkomenis.Eengrootaantalbijenisteverwachten
alserbinneneenstraalvan10kilometer bijenhouderszijngevestigd.
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TROLLIUS
DeteeltvanTrolliusvindtinhoofdzaak,indevollegrond plaats.Ditinhet
Europeesbergland inheemsegewasvoeltzichgoedthuisbijgematigdetemperaturen.Alskassnijbloemzijndemogelijkhedenbeperkttotrolkassen.
Sortiment
Hetgrootstedeelvanhetsortimentbestaatuithybridendieverwantschap
hebbenmetTrolliuseuropeus.Voordeteeltalssnijbloemzijndevroegste
Trolliushybride 'EarliestofAll'enTrolliushybride 'OrangePrincess'het
meestgeschiktomdatzeeengoedebloemproduktieeneengoedgevuldebloem
hebben.Debloeiiseindmei/beginjuni.Troliuschihengisbloeitvanafhalf
juni.Hetiseenwatforseregroeierdandeeerstgenoemderassen.Debloemen
zijnechtmindergevuldenkleiner.
Vermeerdering
Trolliuswordtvoordesnijbloementeelthoofdzakelijkvermeerderddoor
scheuren.Daarmeewordtbereiktdatmendebeschikkinghoudtoverraszuivere
partijen.Hetgunstigstetijdstipvoorvermeerdering isdirectnadebloei.
Scheureninhetvoorjaarlevertproduktieverliesenbloeiverlating op.Doorin
juni/juli,enkelewekennadebloei,tescheurenenteverplantenwordt
bereiktdatdeplanteninhetresterendegroeiseizoenvoldoendewortelsen
scheutenontwikkelenomdewintergoed tekunnendoorstaaneninhetvolgende
teeltjaareennormalebloeitijdenbloemproduktie terealiseren.Bijscheuren
enverplantenindezomermoetzorgbesteedwordenaandewatervoorzieningom
uitdrogenvandeplantentevoorkomen.
Teelt
Trolliusverlangtvooreengoedeontwikkelingeenluchtigegronddievoldoende
waterkanbevatten,maarwaaropindewintergeenwateroverlastkanontstaan.
Veelvandeuitvalproblemenontstaanvaakdoordatdeplantenlangetijdtenat
staan.Opgrondsoortenmeteengeringwaterhoudend vermogenkanhetinhet
voorjaarnodigzijnomextrategieten.Eengezondgewaskanenkelejarenin
produktieblijven.Daardoorwordteenplantafstand van30x25cmaangehouden.
Heteerstejaarisdeproduktiedanweliswaarwatlager:30-40bloemenperm2.
Indedaaropvolgendeteeltjarenkaneenbloemproduktievan40-80bloemenper
m 2 wordengerealiseerd.Behalveinhetsortimentzijnerbetrekkelijkweinig
mogelijkhedenomdebloeitespreiden.Bloeivervroeging ismogelijkdoor
gebruik temakenvanrolkassen.Daarbijbestaathetgevardatdoortehoge
temperaturendeontwikkeling tesnelgaat.Debloemstelen,dievannatureerg
kruidigzijnzullendanteslapworden.Controleopdetemperatuurenluchten
bijzonnigweerisgeboden.
Oogst
Erwordtgeoogstalsdehoofdknopvangroennaargeelbegintteverkleurenen
losbeginttekomen.Debloemstelenzijnophetmomentvanoogstennog
kruidachtig,waardoorzesnelslapgaan.Nadeoogstmoetendebloemendanook
snelopwaterwordengezet.Tothettransportnaardeveilingkunnende
bloemenhetbesteineenkoelcelwordenbewaardomdeontwikkelingzoveel
mogelijktevertragen.
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VACCARIAHISPANICA (SAPONARIA)
Vaccaria isinNederland bekendonderdenaamSaponaria,diealgemeeningeburgerdis.Vaccariabehoort totdefamilievandeCaryophyllaceae (evenals
Gypsophilaelegans).SommigeVaccaria-soortenkomeninonslandinhetwild
voor.DebloemenlijkenveelopdewitteGypsophilaelegans.VanVaccaria
wordenwitteenrozecultivarsgeteeld.Dehoogtevanhetgewasis70-100cm.
Vermeerdering
Vaccariawordtvermeerderd doorzaad.Erwordtzowelopzaaikistenvoorde
vroegstekasteeltalsterplaatseopregelsgezaaid.Bijterplaatsezaaienis
deregelafstand20-25cm.Wanneerdeplantenergdikstaanwordtergedundop
5-6 cmafstand inderegel.Per100m 2 isongeveer 120gramzaadnodig.
Buitenteelt
Bijdebuitenteeltwordtalleenopregelsgezaaid.Deteeltduuris,
afhankelijkvanhetzaaitijdstip,achttotdertienweken.Voorbloeibegin
julikanhalfaprilwordengezaaid.Menkanzaaientothalf juli.Hetgewas
zaldaneind septemberbloeien.Bloeivervroeging buitenisterealiserendoor
halfmaartonderfolietezaaien.Debloeivaltdaneindjuni.
Kasteelt
Voordevroegstekasteelt(januari/februariplanten)wordtvaakuitgegaanvan
plantmateriaal.Daarvoorwordtindecemberopkistengezaaid.Vanuitde
zaaikistenwordendeplantengeplant.Hetplantenkanoptweemanieren
gebeuren,namelijk:1.inchrysantegaas
2.opregels(zondersteungaas)
Bijbeideplantmethodenplantmencirca80plantenpernetto-m bed.Gedurende
deteeltisvooreenvlotteontwikkelingvanhetgewaseentemperatuurvan
10-13°Cvereist.Debloeiisdanvanafbeginmei.Voorlaterekasteeltenwordt
meestalterplaatsegezaaid.Eenteeltonderglasvindtalleenplaatsomhet
gewastevervroegen.Erkantotbeginmaartonderglasgezaaidwordenvoor
bloeibeginjuni.Deteeltduuronderglasiszeventottienweken.
Watergift enbemesting
Tijdensdeteeltwordtweinigofgeenwatergegeven.Vlaknahetplantenwordt
éénofmeerderemalenwatergegeven,afhankelijkvandegrondsoort.Bijscherp
zonnigweerzullendeplantenoverdagslaphangen.Indeavond-ennachturen
wordthetvochttekortweeraangevuld.Opnattegrondengroeithetgewaste
langdoor,waardoordeteeltduurlangerwordteneenteslapgewasontstaat.
Ditgebeurtookwanneerdegrondergvoeldselrijk is.TeelVaccariadaaromop
eenschralegrond.
Oogst
Bijdevroegstekasteeltwordteenenkelekeereerstdehoofdtakgeoogst,
waarnalaterdezij-takkengeoogstworden.Bijdezeoogstmethodeisdeoogstduurdrietotvierweken.Wanneerhetgewasvoordevoetopwordtgeoogst,is
deoogstperiodeviertotzevendagen.Ongeveeréénderdetotdehelftvande
bloemenmoetdangeopend zijn.Zetdetakkennadeoogstsnelopschoonwater.
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VERONICA
Sortiment
VeronicabehoorttotdefamilievandeScrophulariaceae.Binnenhetsortiment
vandezevasteplantzijnereenaantalgeschiktalssnijbloem.Demeest
geteeldeisV.longifolia 'Blauriesin'.V.spicatalijktmindergeschiktals
snijbloem.Inonderstaandetabelstaathetsortimentweergegeven.
Sortiment
V.longifolia'Blauriesin'
V.longifolia 'Schneeriesin'
V.virginica
V.virginica'Alba'

Kleur
donkerblauw
wit
lichtblauw
wit

Bloeitijd
juli-aug
juli-aug
aug-sept
aug-sept

Hoogte
75
75
125
125

Vermeerdering
Debovengenoemdesoortenencultivarszijntevermeerderendoormiddelvan
zaadenwordenalszodanigaangeboden.Deuniformiteitvanhetgewaslaatdan
tewensenover.VooruniformengelijkwaardigplantmateriaalmoetVeronica
vegetatiefwordenvermeerderd.Daarvoorzijnerdevolgendemogelijkheden.
Scheuren
Heleplantenwordeninstukkengescheurd.Debesteperiodedaarvoorishet
voorjaarofnadebloei,inseptember.Gebruikwelgezondeplanten(delen)en
plantendievrijvanonkruidzijn.Bijdezemethodeligtdevermeerderingsfactorniethoog.Opdegescheurdepollenzijnveelogenaanwezig,waardoorde
bloemproduktieinheteerstejaarhogerzalzijninvergelijkingmetstekplanten.
Kopstek
Hierbijwordtvangoedgroeiendescheuteninhetvoorjaarofinseptemberstek
geplukt.Ditstekwordtdanopkistjesbeworteldenkandaarnabuitenworden
uitgeplant.Stekdatinseptemberisgeplukt,moetindewintermaandenworden
overgehoudenenkanvanafhalfaprilwordenuitgeplant.
Hielstek
Vanuitgelopenplantenwordeninhetvoorjaarendezomerscheutjesafgetrokken.Daarbijwordteenverhoutondereindjemetéénofmeerdereworteltjes(=
hieltje)meegetrokken.Dezestekkenkunnendirectbuitenwordenuitgeplant.
Dezemethodekostminderarbeiddandevermeerderingdoorkopstek.
Grondenbemesting
VeronicaverlangteengoedontwaterdevoedzamegrondmeteenpHvan3-6.Voor
hetplantenmoeterwordenbemest.Laatvooreenjuistadvieseenbijtnestmonsternemen.Nadateengewasteruggekniptenschoongemaaktisvooreenvolgende
sneemoeterextrabemestenwatergegevenworden.Debemesting ismeestaL1à
•2 Ditwordtgedaanomdeplantentotnieuwe
2kgkalksalpeterper100m
scheutvorming testimuleren.
Windgaasensteunmateriaal
Indebuitenteelt ishetnodigomwindgaastegebruikenomzodoendewindschade

187

schimmelinfecties.Hetgewasmoetverderookgoedgesteundworden.Eênlaag
gaasperbedisvoldoende.
Buitenteelt
Voordebuitenteeltkanervanafhalfaprilwordenuitgeplant.Deplantdichtheidbedraagt 16-20plantenpernetto-m .Ditgeldtzowelvoorgescheurde
plantenalsstek.Ishetuitgangsmateriaalbeworteld stek,dankunnende
planteneenmaalgetoptwordenterbevorderingvandescheutproduktie.De
buitenbloeivaltvanafhalfjuni.
Kasteelt
Bijeenkasteeltkanookvaneenplantdichtheidvan16-20plantenpernetto-m^
kaswordenuitgegaan.Erkanzowelinhetnajaar(november)alsinhet
voorjaar (maart)indekaswordengeplant.Deproduktievaneenmaartplanting
valtlaterenisminderhoogdanvaneennovemberplanting,maardekasperiode
isca.viermaandenkorter.Meteenrolkasofeenvastekaskandebloei
enkelewekenwordenvervroegd.Bijeenonverwarmdekasteeltvaltdebloei
vanafhalf juni.Wordtdetemperatuurinhetvoorjaar,vanafhalf/eindmaart
naar10-12°Cverhoogd,danishetmogelijkomvanafeindmeibloeiterealiseren.Nadeeerstesneekunnendeplantendiepteruggekniptworden,waardoorer
naeenextramest-enwatergift eentweedebloeigerealiseerd kanworden.
Materiaaldatineenrolkasgeplantiskanbuitennogeentweedesneegeven,
mitsdeeerstesneeeind juniafgelopenis.Nadeeerstebloeiwordthetgewas
afgemaaid,bemestenberegendendekaserafgerold.Indezomerperiodevalt
detweedesneenaongeveerzestotachtweken.
Oogst enverwerking
Detakkenkunnenwordengeoogstwanneerdehoofdaargoedopkleurisende
onderstekransenvanbloemetjesopenzijn.Detakkenwordensnelslapen
moetendaaromdirectnahetoogstenopwaterwordengezet.
Ziekten
Veronicaisgevoeligvoorzwarteluis,spint,echtemeeldauwenSclerotinia
(rattenkeutel).ZievoordebestrijdinghethoofdstukZiektenbesrijding inhet
algemeen.
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XERANTHEMUMANNUUM(PAPIERBLOEM)
XeranthemumannuumbehoorttotdefamiliederCompositae.Dezesoortis
inheemsinZuid-enOost-EuropaeninKlein-Azië.Hetiseentypischedroogbloem,deNederlandsenaamzegtdatal.DeXeranthemumiseenéénjariggewas
datdoorzaadwordtvermeerderd.
Sortiment
Erzijnenkeleendubbelevormenindekleurenzilverwit,roze,purper-violet.
Dedubbelevormendiehetmeestwordengeteeld,wordenondertoevoeging
"plenum"aangeboden.Debloemenlijkenenigszinsopkorenbloemen,staanop
dunnestevigerechtestengelsmetzijdeachtigesmalle,grijzebladeren.
Gewashoogteca.50-60cm.
Buitenteelt
Zewordt totnutoealleenindebuitenteeltgebruikt.Voorhetvervroegen
onderglasisditgewasongeschiktgebleken,omdatdebloemennietgoed
openkomen.Daardoorisdezeteeltwijzenietaantebevelen.Xeranthemumwordt
gezaaidopregels.Deregelafstand is25cm.Voordesnijbloementeeltkaner
op10-20cmwordengedund.Deplantenstoelenmeeruitengevenzwaardere
takken.Voordedroogbloementeeltwordterindepraktijknietgedund.Het
gewasgroeitdaarbijtegenelkaarop,wordtdaardoorwatlangerendestengels
blijvenietsdunner.Deregelafstand is15cm.
Zaaien
Dezaaitijdiseindapril.Dezaadhoeveelheid isca.100gramper100m 2 .De
bloeibeginthalfjuli.
Bemesting
NetalsdemeestgeteeldedroogbloemenheeftdeXeranthemumweinigtotgeen
bemestingnodig.Erwordtvoornamelijkoplichtezand-endalgrondengeteeld.
Oogsten
Bijdedroogbloementeeltwordtdezebloemals"sikkelbloem"beschouwd.Dit
betekentdatervoordevoetopweggeoogstwordt.Debloemenmoetendirectin
hetbeginvandebloeiperiodegeoogstworden,daarzezeersnelbruinvan
kleurworden.Wanneerereindaprilgezaaidwordtbegintdeoogstperiodebegin
augustus.Opbrengstper100m isca.800bos.
Onkruidbestrijding
Kortnahetzaaienspuitenmet:
- 70mlLeguramevloeibaar+ 15mlchloorprofam40%.
Ziekten
Indepraktijkkomenerinditgewasnauwelijksziektenvoor.Bijzeerslechte
weersomstandighedenkunnendebloemenenbloemknoppenbruinworden.Hierdoor
wordthetgewasgevoeligervooronderandereBotrytis.
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Aaltjes
Xeranthum iszeer gevoelig voorhetNoordelijk wortelknobbelaaltje
(Meloidogyne hapla). Planten wordenalinhetkiemstadium aangetast.Dekiemplantjes worden geel, ophetwortelgestel komen kleineknobbels.
Bestrijding:-vruchtwisseling toepassenmetniet-waardplanten
(eenzaadlobbigen)
- perceelskeuze;bijverdachte percelen onderzoek laten doen
- grondontsmetting metdichloorpropeen.
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ZINNIAELEGANS
DeéénjarigeZinniaisafkomstiguitMexicoenbehoorttotdefamilievande
Compositae.Debloemenzijndecoratiefenkenneneengroterijkdomaanvormen
enkleuren.
Sortiment
Hetsortimentisonderverdeeld ineenaantalgroepenwaarinverschillende
rassenenkleurenkunnenvoorkomen.Deeigenschappenvanzo'ngroepzijnongeveergelijk.
Dahliabloemigereuzen
Croteendubbelebloemen.Hoogteca.90cm.
Californischereuzen
Dubbelebloemenmeteenbloemdiametervanca.10cm.Hoogteca.85cm.
Lilliput
Kleinbloemigmeteenbloemdiametervan3-4cm.Hoogte:60-70cm.Dezesoortis
geschiktvoorkascultuur.
Uniflora
Grootbloemig,maarvertaktslecht.Hoogte:ca.100cm.Tevensgeschiktvoor
kascultuur.
RufflesFl-hybriden
Dubbelebloemenmeteenbloemdiametervan8-9 cm.Hoogteca.60cm.Ditzijn
Fl-hybriden.
Buitenteelt
Zinniakanvanafhalfmeibuitenopregelswordengezaaid.Debenodigdezaadhoeveelheid is100gramvoor140m z .Harkhetzaadoppervlakkig inofdrukhet
grondoppervlaklichtaanomeenbetereengelijkmatigeropkomstteverkrijgen.
Degronddroogtdannamelijkminderuit.Wanneernaopkomstdeplantjeste
dichtstaan,zalergedundmoetenworden.Debloeivalt,afhankelijkvande
soort,injuli-augustus.
Bloeivervroegingbuitenteelt
Ombuitenbloeivervroeging tekrijgenkanmeninmei,wanneerdekansop
nachtvorstvoorbijis,opgepotteplantjesuitplanten.Daarvoorwordtinmaart
opkistjesopwarmte(temperatuurca.15C)gezaaid.Deplantjeswordendan
eenmaalverspeend,opgepotendaarnaafgehard.Erwordtop20x20cm
uitgeplant.Debloeivalttweetotdriewekeneerderdanbijeennormale
buitenteelt.
Kasteelt
Voorbloeivanafhalfjunikanmenvanafbeginmaartuitzaaienopkistjesbij
eenkastemperatuurvan20°C.Voor1000plantenisongeveer20gramzaadnodig.
Tweewekennahetzaaienwordendeplantjesverspeend enhalfaprilkunnenze
indekaswordenuitgeplant.Erworden64plantenperm bedinchrysantegaas
geplant.HetisookmogelijkomZinniaopregelsindekastezaaien.De

191

hoeveelheid zaaddiedanper100m uitgezaaidwordt,bedraagtca.100gram.
Wanneernaopkomstdeplantjes tedichtstaan,moetergedundworden.Debloei
valttweewekenlaterdanwanneeruitgeplant is,maarnogvoordebuitenbloei.
(Kas)Klimaat
Zinniakaneenvrijhogetemperatuurgoedverdragen.Schermenisdaaromniet
nodig.Bijeentehogeluchtvochtigheid zalergemakkelijkBotrytisopkunnen
treden.Daarommoetertijdigenvoldoendewordengelucht.Ditisook
noodzakelijkombladverbranding tevoorkomen.Bovendienmoetmenervoorzorgen
dathetgewasnaeengietbeurtvoordenachtweerdroogis.Hetbestisom
onderdoorwatertegeven.Teveelgietenisoverbodigomdathetgewasniet
zoveelwatervraagt.Welmoetdegrondgoeddoorlatend envoldoendevochtig
zijn.Hogechloorcijfersmoetenvermedenworden,wantZinniaisietszoutgevoelig.
Oogst
Zinniaisoogstbaaralsdebloemhelemaalopenis.Bijhetoogstenwordteerst
eenhoofdtakmetenkelezijscheutengesneden.Deonderstezijscheutenzullen
laterookbloeienengeoogstkunnenworden.Debloemstelenzijnholenkunnen
daardoorvrijgemakkelijkvlakonderdebloemknikken.Tijdensoogst,verwerkingentransportmoetendebloemenvoorzichtigwordenbehandeld.Debloemen
kunnenhetbestezovlugmogelijknadeoogstinpapiergeroldworden,vijf
bossenineenbundel,enopdeveilingaangevoerdworden.
Ziektenenplagen
InZinniakomendevolgendeziektenenplagenregelmatigvoor:bladaaltjes,
bladluizen,sclerotiënrot,trips.
VoorbestrijdingziehoofdstukZiektenbestrijdinginhetalgemeen.

Z-inn-ia
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ZONNEBLOEMEN
Inhetaangebodenpakketzomerbloemenbevindenzichgewassendieinuiterlijk
enigeovereenkomstmetelkaarvertonenendoordeoppervlakkigebeschouwertot
decategoriezonnebloemenwordengerekend.Indeveilingstatistiekenzijn
HelianthusenRudbeckiaopgenomenalsbelangrijkstevertegenwoordigersuit
dezegroepgewassen.Vooreennaderekennismakingzijnvandetweebovengenoemdegeslachtenenvanvieranderegeslachtenenkelesoortenofcultivars
genoemd,welkegoedeeigenschappenhebbenvoorteeltengebruikalssnijbloem.
Sortiment
DegewassenhebbenmetelkaargemeendatzebehorentotdesamengesteldbloemigenofCompositaeenvaakherkenbaarzijnaanéénofmeerkransenvanlintbloemenrondomdesomsdonkergekleurdebuisbloemen.Ineenaantalgevallenis
hetaantalbuisbloemengeringofhelemaalafwezigenkangesprokenwordenover
"dubbelebloemen".Debloemkleurisoverwegendgeel.Bijsommigevariëteiten
kandegelegrondkleurverlopenvanokergeeltotbruinrood.Debloeitijdvan
deafzonderlijkegewassenofrassenisvaakkort,maardoorhetverschilin
bloeitijd tussendegewassenisbloeivanjunitotoktobermogelijk.Dekeuze
vanhetsortimentzalondermeersamenhangenmetdegewenstebloeitijd.Inhet
sortimentsoverzicht Isvandebesprokengewasseneenaantalbijzonderheden
gegeven.
Vermeerdering
Veelvandegenoemdegewassenkunnendoorzaadwordenvermeerderd.Debeste
zaaitijd isfebruari-maart.Erwordtgezaaidinkoudebakofinkoudekas.In
meiofjuniwordendeplantenopdebestemdeplaatsuitgeplant.Inenkele
gevallenkan,mitservroeggezaaidwordt,noginhetzelfdejaarbloeiworden
verwacht.Enkelegewassenzijnmoeilijkdoorzaadtevermeerderen.Devermeerderinggaatdandoorscheurenofstekken.Selectiesdiegemaaktzijnuitdoor
zaadvermeerderdeplantenmoetengescheurdwordenomdegoedeeigenschappente
behouden.Debestetijdvoordevermeerderingdoorscheurenofstekkenis
maartofapril.Inhetsortimentsoverzicht isaangegevenwelkegewassen
vermeerderdwordendoorstekkenofscheuren.
COREOPSIS (Meisjesogen)
DebloemenvanCoreopsisgrandiflorazijnokergeelenhalfgevuld.Debloerostelenontwikkelenzichuitderozetvormigeplanten.Ditgewaskangemakkelijk
uitzaadwordengeteeld.Alserinfebruarionderglasgezaaidwordt,kanin
hetzelfde jaarnogbloeiwordenverwacht.Debloeiinhettweedejaaris
rijkerdaninheteerstejaar.Debloeivanplantendieéénofmeerjaarvaststaan,begintinjuli.Jongeplanten,uitzaadofdoorscheurenverkregen,
beginnenmeestalpasinaugustustebloeien.Deplantenkunnensnelgroeien.
Natweejaarkaneengewasvolledigdichtgegroeid zijn.Hetisraadzaamomna
driejaardeplantentevervangen.Bijvoorkeurgroeitditgewasopeen
lichte zandigegronddiegoedontwaterd is.Deplantafstand Is30x30cm.De
belangrijkstebelagersvanCoreopsiszijnbladluizen.Onderongunstigeomstandighedenkanmeeldauwoptreden.
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GAILLARDIA(Kokardebloem)
Eengemakkelijkdoorzaadtevermeerderengewas.Tussendeplantenonderling
kunnenverschilleninbloemkleurengroottezijn.Omverbeteringendoorselectieaantebrengenmoetenafzonderlijkeplantenvegetatiefwordenvermeerderd.
Datkandoorscheureninmaartraprilofdoorstekkeninmei.Stekkenworden
afgebrokenenzijnnadrieàvierwekenbeworteld.Wortelstekgeeftgoedevermeerderingsresultaten.Omgoede,gezondeplantentehoudenwordendeplanten
natweejaarvervangen.Deplantafstand is25-30cm.Debloemenvande
verschillendehybridenzijn6-8 cmgrootenhebbeneendonkerhart.Zezijnin
geletintenofbruin/roodmetgelepunten.Debloeivanplantendievaststaan
begintinjuni.Bladluizenenschuimbeestje»kunneninGaillardiavoorkomen.
Hetgewasisgevoeligvoorvalsemeeldauwenbladvlekkenziekte.
HELENIUM
DemeesteHelenium-cultivars zijnhybriden,waarvanerenkelegoedgeschikt
zijnalssnijbloem.Omraszuivereplantentehoudenmoetgescheurd ofgestekt
worden.Devermeerderingkanalvroegbeginnenalsdeplanteninhetnajaar
onderglas(koudebak)wordengebracht.Infebruarigestekteofgescheurde
plantenwordeneerstgoedbeworteldenkunneninhetzelfdejaaralgoed
bloeien.Debloemenonderscheidenzichdooreenlange,kalesteel.De
buisbloemenstaanineenbolvormbijeenenzijnvaakbruingekleurd.De
lintbloemenstaanenigszinsschuinnaarbenedengericht.Doorinjuni,juist
vôordebloeihetgewasvooreendeelterugtesnijdenwordtdebloeica.drie
wekenverlaat.Deplantenwordenopbeddengeteeld.Deplantafstand is30x30
cm.Heleniumkanaangetastwordendoormeeldauwenbladvlekkenziekte.Planten
dieaangetastzijndoorbladvlekkenziektekunnenhetbestewordenverwijderd.
HELIANTHUS(Zonnebloem)
Dezonnebloemenkenmerkenzichdoorhunforsegroeiwijze.Medehierdoorworden
zevaakgebruiktalswindkering tussenanderegewassen.Zewordendanoprijen
geteeld.Hoewelhetgewaszelfstevigis,ishetnodigdeplantentesteunen
doorerdradenlangstetrekken.Jaarlijkskanernieuwgeplantworden.Omde
grond tebewerkenkunnendeplanteninhetnajaaropgerooidwordenen
opgekuild overwinteren.Inhetvoorjaarkaneropdebestemdeplaatsweer
wordenuitgeplant.Plantenkunnenvoorgetrokkenworden,waarnadescheuten
gestektworden.Erwordthalfaprilgestekt.Nadriewekenkanerworden
uitgeplant.Degewashoogtekanenigszinswordenbeperktdoordehoofdtakken
drieàvierwekenv66rdebloeitetoppen.Dezijtakkenzullenzichdanwat
lagerontwikkelen.Debloeiwordtdaardoorwelmetenkelewekenverlaat.
Helanthiuskanaangetastwordendoormeeldauw.TegendebloeizijndebloemknoppengevoeligvoorBotrytis.
HELIOPSIS
DeteeltvanHeliopsisdiedoorscheurenofstekkenvermeerderdworden,is
zoalsbijHelianthusenRudbeckiaoprijen,zodatgebruikalswindkering
mogelijkis.Zondertussengewasisderijafstand 120-140cm.Deplantenkunnen
tweeofdriejaarvastblijvenstaan.Scheurenofstekkengebeurtinmaartof
april.Inmeiwordtopdebestemdeplaatsuitgeplant.Dedoorzaadvermeerderdecultivarswordeninmaartonderglasgezaaideninmeiuitgeplantinde
vollegrond.HoewelHeliopsistotdevroegstebloeiersindezegroepvangewas-
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senbehoort,kanhetnodigzijndebloeitespreiden.Enkelewekenvoorde
bloeiwordendehoofdscheutenafgesneden,zodatdeeerstebloeiachterwege
blijft.Dezescheutenkomendrieàvierwekenlaterinbloei.Debelangrijkste
belagersvanHeliopsiszijnschuimbeestjes.
RUDBECKIA
BijRudbeckiamoetvoordeteeltalssnijbloemonderscheid gemaaktwordenin
hogeenlagevormen.ZoalsbijdeHelianthuswordendehogevormenoprijen
geteeld.VooralvoorR.nitidaiseengoedeondersteuningnoodzakelijk.Inde
situatiewaarhetalleengaatvoordeteeltvansnijbloemenenhetgewasniet
alswindkeringdient,wordendeplantenoprijengeteeldmeteenonderlinge
rijafstand van120-140cm.Deplantafstandopderijis30-40cm.DevermeerderingvanR.nitidaisdoorscheuren.Hetgewasisgevoeligvooraaltjes.
Gebruikvoordevermeerderinguitsluitend gezondeplanten(markeren)enteel
nietmeerderejarenopdezelfdeplaats.Delagevormen,waarvanR.purpurea
(Echinaceapurpurea)metdepaarsrodebloemendebekendsteis,wordenopbeddengeteeld.Deplantafstand is50x40cm(vijfplantenperm 2 bed).Hetgewas
isvoldoendestevig,zodatsteunenmeestalnietnodigis.Devermeerderingis
doorzaad.Erwordtgezaaidinmaartonderglas.Naverspenenwordtinmei
buitenopdeplaatsvanbestemminguitgeplant.Debloeiisvanaugustustot
oktober.Selectiesuitzaaiplantenmoetendoorscheurenvermeerderdwordenom
deeigenschappenwaaropgeselecteerd is,tebehouden.Desierwaardewordt
ontleendaandebloemhoofdjes.Daartoewordendelintbloemenverwijderd.
Overzicht sortiment
Naam
Coreopsisgrandiflora 'BadenGold'
'SunBurst'
Gaillardia 'Bremen'
'Tokajer'
'GoldenGobelin*

Hoogte
80-100
80-100

Kleur
geelhalfgev.
geel(dubbel)

60-80 geel/rood
60-80
oranje
40-50
geel

Bloeitijd
juli-sept
juli-sept
juni-sept
juni-sept
juni-sept

Helenium 'MoerheiraBeauty's'(s)
'Waltraut'(s)
'Windley'(s)

100-120
80-100
80-100

Helianthussalicifolius(H.orgyualis)(s)
atrorubens(H.sparcifolius)(s)
decapetalus(H.multiflorus)(s)

180-200 geel
150-180 geel(dubbel)
120-150 geel(dubbel)

sept-okt
aug-okt
aug-okt

Heliopsishelianthoïdes'Spitzentanzerin'(s)
•Goldgefieder'(s)
•Goldranunkel'(s)
'Zomerzon'

100-120 geelhalfgev.
100-120 geelgevuld
100-120 geel
100-120 geelgevuld

Jjuli-sept
lull-sept
Juli-sept
juli-sept

Rudbeckialaciniata'Goldquelle'
nitida 'Herbstsonne'(s)
fulgida'Goldsturm'
purpurea(Echninaceapurpurea)

100-120
150-200
50-70
60-80

juli-sept
aug-okt
aug-okt
juli-sept

bruin/rood
geel
bronsgeel

geel
geel
geel
paars/rood

juli-aug
juli-aug
aug-sept

(s):vermeerderingdoorstekkenofscheuren.
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BEMESTING BIJ ZOMERBLOEMEN
Algemeen
Eenbemestingkaninfeitealleenwordenuitgevoerd indienmenweethoeveel
voedingsstoffenzichindegrondbevinden.Dooreenchemischeanalysekanmen
ditaandeweetkomen.Zo'nanalysekanwordenuitgevoerd doorhetBedrijfslaboratoriumvoorGrond-enGewasonderzoek teNaaldwijkofOosterbeek
(B.L.G.G.)ofanderebemestingsadviesbureaus.Vooreenteeltwordtvrij
algemeeneenbijbemestinguitgevoerdmetca.3kg12-10-18per100m2.
Nauwkeurigkanditnietwordengenoemd.Demestgift isnatuurlijkerg
afhankelijkvangrondsoort,voorteelt,waterkwaliteit enwatergiften.Verder
voertmenelkjaareenorganischebemestinguit;veelalisditindevormvan
stalmest.Sinds1mei1987magopgrondvandeWetopdeBodembescherming 0,4
m3stalmestper100m2wordengegeven.Ditkan,indiengewenst,worden
aangevuldmetandereorganischestoffen:boomschors,turfstrooisel,heide,
champignonmest.
Buitenteelt
Bijdebuitenteeltvanzomerbloemenmoetrekeninggehoudenwordenmet
weersinvloedenzoalsneerslag,dieeengroteinvloedhebbenophet
bemestingsniveau.
Zomerbloemendiebuitengeteeldworden,krijgenvanB.L.G.G.eenadviesdat
gebaseerd isopdevollegrondsgroenteteelt.Debasisgiftenopgrondvanhet
bemestingsadviesgeldenvooreenperiodevantweeàdriejaar.Daarnadient
opnieuweengrondbemonstering plaatstevinden.Degrondmonstersdienenbij
voorkeur indewinterperiode tewordengenomen.Degeadviseerdekalkgiften
zijnéénmaligvoordeperiodevantweeàdriejaar.Voordeoverigeelementen
geldtdatjaarlijksvóórdeeersteteelt100%vandegeadviseerdegiftwordt
toegediend envóórallevolgendeteeltenindatzelfdejaar50%.
Bijgebruikvanorganischemestdienendehoeveelhedenvoedingsstoffendie
hiermeewordentoegediend,deelsinmindering tewordengebrachtopeen
eventuelekunstmestgift.
Deanalysedjfersvaneenvollegrondsteelt zijnniettevergelijkenmet
kasgrondcijfers.
Monstersvoorbuitenteelt,diedoorB.L.G.G.wordengeanalyseerd gaannaar
Oosterbeek.
Kasteelt
Debemestingvoorkasteelten isonderteverdelenin:
- voorraadbemesting
- bijbemesting
Metbehulpvandevoorraadbemestingwordtkalkgegeven.Verder isdeze
bemestingbelangrijkvoorhetopniveaubrengenvanfosfaat.
Metbijbemestinggaatditnamelijkergmoeizaam.Menheeftalveelervaring
metdebemestingvoorkasgrondteelten,zowelbijgroentenalsbloemen.
Voorzomerbloemenzijnenkelevoorlopigestreefcijferssamengesteld.
Doorervaringuitvooralpraktijkenonderzoekkunnencorrectiesindeloop
der tijdplaatsvinden.
Voorlopigkunnenweopbasisvandestreefcijfersdezomerbloemen indelenin
vierbemestingsgroepen:
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A.Achillea,Aconitum,Allium,Antirrhinum,Asclepias,Aster,Campanula,
Carthamus,Celosia,Chelone,Delphinium,Eremurus,Leonotis,Liatris
Lisianthus,Matricaria,Moluccella,Nerine,Ornithogalum,Phlox,
Physostegia,Solidago,Solidaster,Trachelium.
B.Anemone
C.Duizendschoon,Gypsophila,Lathyrus,Ranunculus
D.Violier
Hierbijgeldendevolgendestreefwaarden:

Mg

N

Cl

so /(

1,0
0,8
0,9
1,0

3,5
2,6
3,5
3,5

<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

2,0
1,5
1,5
1,5

K
Ca
mmol/1
A:
B:
C:
D:

1,3
1,0
1,1
1,7

2,1
1,5
1,9
1,9

P
0,15
0,15
0,15
0,15 !

EC(totaalzout)
mS/cm1
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

Streefwaardeninhet1:2vol.extracttijdensdeteelt
K
A:
B:
C:
D:

1,2
1,0
1,0
1,5

Ca

Mg

N

2,0
1,5
1,5
1,5

1,0
0,8
1,0
1,0

3,0
2,0
2,5
3,0

Cl

SO.
4

P

EC

<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

2,0
1,5
1,5
1,5

0,15
0,15
0,15
0,15

<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

Destreefcijferszijnvooralbelangrijkwatbetreftdeonderlingeverhoudingen
vandevoedingselementen.DeEC-kasgrondkanvariëren,daarmeevariërenookde
voedingseleraentenzoalscalcium,kaliumetc.
WanneereenEC-kasgrond van0,5mS/cmwordtgeanalyseerd zijndebijbehorende
streefcijferstijdensdeteeltvoorbijvoorbeeldAchillea
Ca
0,6

1,0

Mg
0,5

N
1,5

SO,
1,0

(Voorfosfaatgaatdezevergelijkingnietop).
DestreefcijferszijngedeelddoortweeomdatEC-kasgronddehelftisvanbet
streef-ECinkasgrond.
Duswildetuinderstreefcijfersgaanvergelijken,danmoeteerstde
geanalyseerdeEC-kasgrondvergelekenwordenmetstreefEC-kasgrond.
Deanalysesvoorkasgrond gaan,indienmenbijB.L.G.G.kasgrondlaat
analyseren,naarNaaldwijk.
Belangrijkhierbijisdatdetuinderaangeeftofhetomvasteplantenof
snijbloemengaat,voorsnijbloemengeldennamelijkhogerestreefwaarden.
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ZIEKTENBESTRIJDING INHETALGEMEEN
Zorgvuldigwerkeniszeerbelangrijk.Bijdebestrijdingvanschuimbeestjes
ishetvangrootbelangmeteenflinkedruktespuitenenveelwatertegebruiken.Bijdespintbestrijdingishetvanveelbelangookdeonderkantvan
debladerengoed tebehandelen,aangezienzichdaardemeestespintmijtenbevinden.Erisvanveelgewassennietveelbekendoverdegevoeligheidvoor
gewasbeschermingsmiddelen.Ingevalvantwijfeliseenproefbespuiting opeen
kleinaantalplantenaantebevelen.Indiennietuitdrukkelijkvermeldt,geen
uitvloeierextratoevoegen.
1.HERKENNENENBESTRIJDENVANDIERLIJKEPARASIETEN
Plaag

Symptomen

Bestrijden
Voormerknamenzieenkele
bladzijdenverder

Aardrupsen

Vraataanalleplantedelen
Rupsenoverdagmeestalin
degrond.

1weekvôôrhetplanten:
250gtemefosper100m2
400-800gchloorpyrifosper
100m2
Onderglasook:
500gfoximper100m2
400-800gparathionkorrels/
100m2
Tussendeplanten:
alsboven,maarvoorhet
plantenverdientdevoorkeur.

Bladaaltjes

Bladdelendoornervenbegrensdwordengeel,later
bruin-zwart.Eerstoudere
bladeren.Aangetasteknoppenstervenafofmisvormde
bloemenofbladeren.Soms
abnormaleuitloopzijknoppen.

Bijaantastingomde
14dagenspuitenmet:
120mlparathionper1001
water,200mloxamylper100
1water
Ookingoedgroeiendgewas:
900galdicarbper100m2
lichtinwerken,na4-6weken
herhalenmet300galdicarb.

Bladluis

Koloniesinsektenopblad
ofingroeipunten.Kleverigehoningdauwwaarin
roetdauwschimmelskunnen
groeien

50gpirimicarbper1001
water,50mlheptenofosper
1001water,75g/mldiazinonper1001water,60g/ml
parathionper1001water,
75gpropoxurper1001
water

Cicaden

Kleinegroene/bruinebeweeglijkeinsekten.Volwassenenmakengrotesprongen.
Doorzuigenontstaanwitte
vlekjes.

60g/mlparathionper1001
water,75g/mldiazinonper
1001water
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Plaag

Symptomen

Emelten

Pootlozelarvenvretenaan
wortelsenonderstebladeren
innazomerenvoorjaar.

Kaswittevlieg

Kleinewitteinsektenvan
ca.1,5mm.Delarvenzijn
witvankleurenzittenaan
deonderzijdevandebladeren.Schadebestaatuitzuigschadeenhoningdauw.

Bestrijden
Buitenenonderglasv66r
hetplantenofzaaienof
tussenhetgewas:
250gtemefosper100m2
400-800gchloorpyrifosper
100m2
Onderglasook:
400-800gparathionkorrels
per100m2
Buitenteeltvóórplantenof
zaaienook:
60g/mllindaan21%in10
1waterper100m2spuiten.
2000glindaanstuifper
100m2
Jongeplantenstuivenmet
150gpropoxurper100m2,
150gparathionper100m2
Bijaantastingomde7-10
dagenspuitenmet:
100gpropuxurper1001
water,50mlmevinfosper
1001water,eensynthetischepyrethroidevolgens
gebruiksaanwijzingenonder
glastevens:
100gmethomylper1001
waterofeenruimtebehandelingmet:dichloorvos,een
synthetischepyrethroide

Lapsnultkever

Zwartetotbruin-zwarte,
ca.1cmlangekevers.De
crème-wittepootlozelarvenvretenaandebasten
stambasisvandewortels

Tegenkevers:
100gacefaatper1001
water,100mlpirimifosmethylper1001water
Tegenlarven:
insektparasitaireaaltjes

Miljoenpoten

Vraataanwortelsenbovengrondsedelen

20gpropoxurin101water
per100.m2overdegrond
spuiten.
Onderglasook:
300gparathionstuifper
100m2,300gpropoxursluif
per100m2

Mlneervliegen

Vliegmaaktkleinelichte
voedingsstippenenlarven
lichtekronkelgangetjesin
hetblad

Larvenspuitenmet:
100g/mldiazinonper1001
water,100g/mlparathion
per100"1water,200mloxamylper1001water,100ml
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Plaag

Symptomen

Bestrijden
pyrazofos+ 12,5mltriazofosper1001water
Vliegen:alleenonderglas
eenruimtebehandelingmet
dichloorvosofeensynthetischepyrethroide

Oorwormen

Vraataanbloembladerenen
bloemknoppen

100g/ml lindaan,100g
propoxur
Onderglasook:
250-350glindaanstuifper
100m2

Pissebedden

Vraataanwortelsenstengels

50gmercaptodimethur-korrelsper100m2
400-800gparathionkorrels
per100m2(alleenonder
glas),250gtemefosper
100m2,400-800gchloorpyrifosper100m2
Onderglasook:
250glindaanstuifper100
m2,300gparathionstuif
per100m2

Ritnaalden

Vretenaanenborenzichin
wortels.Vooralopgescheurd
grasenvervuildepercelen

V66rplantenofzaaien:
30g/mllindaan21%per100
m2spuiten
120gchloor-pyrifosspuitpoederper100m2spuiten
1000glindaanstuifper100
m2uitstrooieneninwerken
Nahetplanten:grondbegietenmet30g/mllindaan21%
per100m2,50g/mlparathionper100m2

Rupsen

Vraataanallerhandeplantedelendoorlarvenvanvlinders

Synthetischepyrethroiden
volgensgebruiksaanwijzing
100g/mlparathionper100
1water,100gtrichloorfon
per1001water,50gacefaatper1001water,
100gmethomyl(alleenonder
glas)per1001water

Schuimbeestjes
(cicaden)

Vlokjesschuim,meestalaan
destengelsinbladoksels
engroeipunten

100g/ml parathionper1001
water,125g/mldiazinonper
1001water,100g/mllindaanper1001water
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Plaag

Symptomen

Bestrijden

Slakken

Vraataanbladeren,meestal
onderingewas.Slijmsporen

50gmercaptodimethurper
100m2,70gmetaldehydeslakkenkorrelsper100m2

Spint

Grijs-valeverkleuringin
bladeren.Aandeonderkant
spintmijten.Droogteen
warmtebevorderenschade

60g/mlparathion,100-150
gdicofol(temp.>18°C)
100gdienochloor+30ml
uitvl.,100gtetradifon
Onderglasook:
50gfenbutatinoxyde(plus)
50mlfenpropathrin

Trips

Grijs-grauweverkleuringen
inblad.Misvormingvanknoppen,bloemenenbladeren

Synthetischepyrethroiden
volgensgebruiksaanwijzing.
75-100gpropoxur
Jongeplantjes:
150gpropoxur-stuifper
100m2,150gparathionstuifper100m2
Onderglasookruimtebehandeling:dichloorvosvolgens
gebruiksaanwijzing
1lindaanrooktabletper
250m3

Wants

Wortelaalt.jes
a.Wortelknobbelaaltjes(Meloïdogynehapla)

b.Wortellesieaaltjes(Pratylenchuspenetrans
envulnus,Radopholussimilus)

Misvormingvangroeipunten
enbladeren

Plantensterkingroeigeremd,knobbel(tjes)(s)op
dewortels,wortelsgaanin
rottingover
Aanvankelijkdodeplekjes
(lesies)opdewortelswaarinsecundaireschimmelsoptreden,daardoorwortelrot

Synthetischepyrethroiden
volgensgebruiksaanwijzing
100gpropoxur,75g/mldiazinon,60-100g/mlparathion
Jongeplantjes:
200gpropoxur-stuifper
100m2,250glindaan-stuif
per100m2
Tegenbeideaaltjes:
uitgaanvangezondplantmateriaal.Grondmonsters
latennemen.Grondontsmettinguitvoeren.Bijaantasting200goxamylper100
m2,daarnaenkelekerenom
detweewekenherhalenof
strooienmet900gaTdicarb
per100m2inwerkenenenkelekerenomdezesweken6ü<)
gper100m2
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Werkzamestoffenenhunmerknamenvanbestrijdingsmiddelenvoordierlijke
parasieten.
WERKZAMESTOFFEN
acefaat
aldicarb
chloorpyrifos
diazinon (spuitpoeder)
diazinon(vloeibaar)
dichloorvos (ruimtebehandeling)

dicofol (spuitpoeder)
dienochloor
fenbutatinoxide
fenpropathrin
foxim
heptenofos
lindaan(rook)
lindaan(spuitpoeder,stuifpoeder
envloeibaar)
mercaptodimethur
metaldehyde
methomyl
mevinfos
oxamyl
parathion(korrels)
parathion(spuitpoeder,stuifpoeder,vloeibaar)
pirimicarb
pririmifos-methyl
propoxur
propoxur(stuifpoeder)
pyrazofos
triazofos
Synthetischepyrethroiden
- Cypermethrin

-deltamethrin
-fenpropathrin
- permethrin
- temefos
- tetradifon
- trichloorfon
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MERKEN
Orthene
Temik10G
Dursbankorrels
Basudinespuitpoeder
Basudineemulgeerbaaroplossing,Brabant
diazinonvl.,LuxanDiazinon20vloeibaar
AA-kasaerosol,Aeveron,Bri-SpraySuper
N,ComtuVap,Liro-Nogos-S,LiroNogos
SpuitbusExtraN,LuxanDichloorvosNevel,V/R101
AA-KelthaneAP,DupharKelthaneAp
Luxandienochloorspuitpoeder,Pentac
TorquePlus
Kilumal
VolatonLokaas
Hostaquick
AAlindaanrooktabletten,Lirogam
rooktablet
zeerveelmerken
MesurolSlakkenkorrels
alleoverigemerkenslakkenkorrels
Lannate,LannateL
Phosdrin,LuxanMevinfosvlb
VydateL,Vydate10G
Jeboterrakorrels
zeerveelmerken
Pirimor,Pirimor spuitkorrels50DG
Actellic50
Undeen,Undeenvloeibaar
Undeenstuif
Curamil
Hostathion

=Cymbushsp.p.,Cymbushspuitkorrel,Cymbushvl.b.,Cyperkill,CypermethrinBASF,
Polythrin,Ripcord
=Decis,Decisflow
=Kilumal
=AApermin,Ambush,DupharPermethrin,
LuxanPermethrin,Permasect25,Talcord
=Abate
=TedionV-18m.o.,TedionV-18mengbare
olie,TedionV-18spuitpoeder
=Dipterex-spuitpoeder

2.HERKENNENENBESTRIJDENVANSCHIMMELZIEKTEN
Inhettotaleassortimentzomerbloemenkaneengrootaantalschimmelsenplagenvoorkomen.Inhetonderstaandezijneenaantalvandemeestvoorkomende
opeenrijtjegezetenwordensymptomenenmethodenvanvoorkomenenbestrijdinggenoemd.Bijdebeschrijvingvandeafzonderlijkegewassenstaaneventuelebijzonderheden,zoalsbijvoorbeelddegevoeligheidvooreenbepaaldmiddel.Verderstaandeziektendievooreenbepaaldgewasspecifiekzijnof
waareengewaserggevoeligvooris,ookbijhetbetreffendegewasbeschreven.
Kijkvoordatutotbestrijdingovergaatookbijhetbetreffendegewas!
Vaneengrootaantalmiddelendiehiernietvermeldwordenisweinigofniets
bekend omtrentdetoepasbaarheid opbepaaldegewassen.Indienutwijfeltover
hetgebruikvanbepaaldemiddelenpasdanopenkeleplanteneenproefbespuitingtoe,voordatutotalgeheelgebruikovergaat.
Alledoseringenzijn,indiennietandersvermeld,per1001water.
Herkennenenbestrijdenvanschimmelziekten
Voormerkenvanbestrijdingsmiddelenzieenigepagina'sverder.
Grauweschimmel(Botrytiscinerea)
Aantastingsbeeld:
Opafgestorvenweefselsontstaatgrijs/bruin
stuivendschimmelpluis.Ookkunnenpokkenof
bloemsmetontstaan.
Voorkomenenbestrijden:
Gewasdrooghouden,niettedikplantenofzaaien.
Zorgtijdigvooreengoedeonkruidbestrijding.
Onderglas:condensvormingvoorkomen.
Luchtvochtigheid verlagendoorstokenen/of
luchten.Onderdoorwatergeven.
Opeenjonggewasstuivenmet200gthiramstuif
per100m2.Spultenmet:200g/mliprodionof50
gvinchlozolinof150-300gtolylfluanideof300
gthiramof200g/300mlchloorthalonilofeen
benzamidazoolfungicidevolgensgebruiksaanwijzingper1001water.
Tegenpokkenofsmetonderglasstuivenmet200
gthirarastuifper100m2(opnietbloeiendegewassen).Rokenmet25chloorthaloni.ltabletten
per1000m2.
Meeldauw(echtemeeldauwof 'twit)
Aantastingsbeeld:
Vooralopboven-enonderzijdevanhetblad,
maarookopstengelseenwitschimmeloverf.rek
waaropzicheenwittesporenmassaontwikkeld,
Bestrijding:
Spuitenmet40mlpyrazofos,200mlbitertanol
vloeibaar,150mltriforineof40mlfenarimol
vloeibaar(zieookdebetreffendegewasbeschrijvinginverbandmetdegevoeligheid).
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Roest
Aantastingsbeeld:

Voorkomenenbestrijden:

Sclerotiënrot (Sclerotinia)
Aantastingsbeeld:

Voorkomenenbestrijden:

Valsemeeldauw
Aantastingsbeeld:

Voorkomenenbestrijden:

Opbladaandebovenzijdeeerstgeel-groene,
veelalrondevlekkentotca.1cmgroot.Aande
onderzijdeontstaanhieropbruine,geleoforanje-rodesporenhoopjes,vaakinconcentrische
ringen.Somsookontstaanblaasachtigeverdikkingeninhetbladdieopenbarstenenwaaruit
dandesporentevoorschijnkomen.Inperioden
methogeluchtvochtigheid breidtdezeziekte
zichsneluit.
Gewasdrooghouden,luchtvochtigheid laaghouden
doorstokenen/ofluchten.
Voorbehoedend spuitenmet300g/550mlmancozeb
of200g/300mlchloorthalonilof350gzineb.
Bijaantasting200mlbitertanolvloeibaar.

Ontwikkelingvaneendik,witviltigschimmelpluis;hierineninaangetasteplantedelenontstaanwitte,laterzwartwordendeschimmelkluwens(Sclerotien).Deplantedelenbovendeaantastingverwelkenenverrotten.
Plantenruimzettenengrotevochtigheid vermijden.Aangetasteplantenmetomringendegrond
zorgvuldigverwijderen.Spuitenmet50gvinchlozolinof200g/mliprodion.

Aandebovenzijdevanhetbladontstaanonregelmatigegeelgroenetotgelevlekken,diezich
sneloverdegehelebladschijfkunnenuitbreiden.Aangetastbladvaltvaakaf.Aandeonderzijdevanhetbladisopdezevlekkeneenvuilwittotlichtpaarsschimmelpluiszichtbaar.
Gewasdrooghouden,condensvormingvoorkomen,
luchtvochtigheid indekaslaaghoudendoorstokenen/ofluchten.Onderdoorwatergeven.Omde
tiendagenvoorbehoedend spuitenmet200g/300
mlchloorthalonilof350gzineb.Bijaantasting
onderglas150mlproparaocarbof200gfuralaxyl.

Verwelkingsverschijnselen
Verwelkingsziekte (Verticillium)
Aantastingsbeeld:
Snelleverwelkingvandeheleplant,vooralbij
hogetemperaturen.Wortelgestelblijktvaaknog
volkomengezond.Bladerenvertonenveelaleen
oranje/geleverkleuringensomsisdeverwelking
slechtseenzijdig.
Voorkomen:
Grondontsmetten,vruchtwisseling toepassen,
ziekeplantenopruimen,nieuwezaaibakkengebruiken,oudeontsmetten.
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Bijzeeropdrachtlgegronddeplantbeddenverhogen.Tehoog*zoutgehalteenovermatigevochtigheidvandegrondvermijden.Uitgaanvangezond
plantmateriaal.
Vaatziekte
Aantastingsbeeld:
Voorkomenenbestrijden:

Naastmeergeleidelijkeverwelkingvertoontde
stengelopdoorsnedebruineverkleuring(en).
Ziebijverwelkingsziekte.
Bijaantasting spuitenofgietenmeteenbenzamidazoolfungicide.

Voetrot (o.a.Pythium,Phytophthora,Fusarium,Rhizoctonia)
Aantastingsbeeld:
Eenverbruiningvanhetweefselopdegrens
luchtengrond.Ookdiepergelegenweefselwordt
aangetast,waardoorwatertransportnaarhoger
gelegendelenstopt.
Voorkomenenbestrijden:
Ziebijverwelkingsziekte.
BijaantastingvanPythiumenPhytophthoraspuitenofgietenmet100-200gfenaminosulfof
200-300gefosiet-aluminium.Onderglasook
100-300gfuralaxylof150mlpropamocarb(na
toepassinggewasnabroezenmetschoonwater).
BijaantastingvanRhizoctoniaspuitenmet200
g/mliprodionof300gthiramofeenbenzamidazoolfungicidevolgensgebruiksaanwijzingof200
gtoldofos-methyl.
Wortelrot
Diverseoorzaken,onderanderenattegrond,tehoogzoutgehalte,tehogeEC,
schimmels,wortelaaltjes.
Aantastingsbeeld:
Doorzowelparasitairealsnietparasitaireoorzaakverwelkenuiteindelijkdeplanten.Deze
plantenblijkenaleengeheeloftendeleverbruindwortelstelseltehebben.Hieropvolgt
verwelkingdoorwatergebrek.
Voorkomenenbestrijden:
Ziebijverwelkingsziekteendiversegenoemde
bodemschimmels.Voorwortelaaltjesziehoofdstuk
"Herkennenenbestrijdenvandierlijkeparasieten.
Werkzamestoffenenhunmerknamenvanbestrijdingsmiddelenvoorschimmelziekten
Voorkomenvanresistentie
Bijveleschimmelskanbijherhaaldelijkgebruikvanbepaaldebestrijdingsmiddelenresistentieontstaan.Infeitekunnenwedefungicidendieindeze
brochurevoorkomenintweegroepenindelen.Ineengroepwaarditwel eneen
groepwaarditnietmogelijkis.

WERKZAMESTOFFEN

MERKNAMEN

1.Middelenwaarvankansopresistentienietofnauwelijksaanwezigis:
a.Dithiocarbamaten
thiramspuit-enstuifpoeder
diversemerken
zinebspuit-enstuifpoeder
diversemerken
mancozeb
DithaneM45
b.Captanenverwanteverbindingen
tolylfluanide
EupareenM
c.Restgroep
chloorthalonil
Daconil2787,Daconil500vlb.
chloorthalonilrooktabletten
TermilHrooktablet
etridazol
AAterra
Bayer5072
fenaminosulf
2.Specifiekemiddelenwaarvoor
isenwaarbijdanookresist
zelfdelettergroep.
a.Chloornitrobenzeen
quintozeen
b.Dicarboximiden
iprodion
vinchlozolin
c.Benzamidazolen
benomyl

thiofanaat-methyl
d.Ergosterolbiosyntheseremme
triforine
fenarimol
bitertanol
e.Organischefosforverbindinge
efosiet-aluminium
pyrazofos
toldofos-methyl
f.Acylalanines
furalaxyl
g.Thiocarbamaten
propamocarb
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dekansopontstaanvanresistentieaanwezig
entieontstaatvoorallemiddelenbinnendie-

diversemerkeno.a.Brassicol
Rovral,Rovral-aquaFlo,VanEenennaam
Iprodion
Ronilan,RonilanFl.,VanEenennaam
Vinchlozolin
AgrichemBenomyl,Benlate,Benomyl
Imex,VanEenennaamBenomyl,Bavistin,
Carbendazim50WP,Delsene,Derosal,
LuxanCarbendazim,VanEenennaamCarbendazim
TopsinMenTopsinMvloeibaar
rs(EBR's)
AseptaFunginex
Rubigan,VanEenennaamFenarimol
Baycorvloeibaar
Aliëtte
Curami1
Rizolex
Fongarid25WP
PrevicurN,Filex

GRONDONTSMETTING
Grondontsmettingkanoptweemanierenplaatsvinden:
a.doormiddelvanstomen
b.doormiddelvanchemischemiddelen
Inonderstaande tabelwordtaangegevenwelk.bestrijdingseffectvanstomenen
vandetegebruikenchemischemiddelenmagwordenverwacht.
Tabel1.Globalewerkingvangrondontsmettingsmiddelen.Dewerkingvan
Di-Trapexkomtvoorhetgrootstedeelovereenmetdewerkingvan
metam-natrium.
Bestrijdingvan:
Vrijlevendeaaltjes(o.a.Pratylenchusvulnus,Pratylenchuspenetrans,Radopholussimilis)
Wortelknobbelaaltjes(o.a.Meloidogynehapla)
Fusariumoxysporum
Sclerotinia
Verticillium
Virussen
Onkruiden

stomen

methylbromide

metamnatrium

++

++

++

+

++

+

4+

-H-H-H-

0
-

0
-

++

++

—
-

++
++

+

dichloorpropeen
4+

Verklaring tekens:++=goed +=redelijk 0=matig -=onvoldoende
Stomen
Metstomenzijninprincipeallebodemproblementebestrijden.Datditniet
altijd lukt,komtomdatnietoveraldevereistebodemtemperatuur(1uur70°C)
wordtgehaald.Wortelknobbelaaltjeswordenbijvoorbeeldveelalonvoldoende
bestreden.Ditismetnamehetgevalbijzeilstomen.
Maatregelenv66rhetstomen:
- Grondmoetzodroogmogelijkzijn.
-Grondgrofendiepspitten.
- Tijdenshetstomennietluchten(energie-verlies).
Maatregelennahetstomen:
- Grondbeluchten.
Methodenvanstomen
1.Zeilstomen
Opdezemanierwordtslechtseenbeperktegrondlaag(+25cm)ontsmet.
2.Stomenmetonderdruk
Ditiseenveelbelovendemethodevanstomen.Tot45à55cmdieptevoldoendeverhitting.
3.Drainstomen
Totaandedraindieptevoldoendeverhitting.
4.Stoominjector
Destoomgaatzodiepalsergespitwordtendemethodeistegebruikenin
breedkappersentralieliggerwarenhuizen.Hetresultaatissterkafhankelijk
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vandevakbekwaamheid vandeuitvoerder.
Chemischegrondontsmetting
Maatregelenvooreenchemischegrondontsmetting:
-Nooithetgewasversnipperen,maarmeenemenenzoveelmogelijkwortelsuitruimen.
-Dewortelsmoetenverrotzijnalvorensteontsmetten.
- Eengrondbewerking toepassen,zodatgrotekluitenwordengebroken.
- Ontsmettinguitvoerenopeenplantvochtigegrond.
- Bodemtemperatuurtijdensennadetoepassingmoetminimaal12°Czijn.
Dewachttijd islangernaarmate:
- Dedoseringhogeris.
-Debodemtemperatuur lageris.
-Hetvochtgehaltevandegrondhogeris.
-Hetorganischstofgehaltevandebodemhogeris.
Middelen
Methylbromide
-werking tegen:aaltjes,bodemschimmels,onkruiden,bodeminsekten.
-wachttijdbijgunstigeomstandigheden:drietotvierweken.
- opmerkingen:voorgebruikiseenverklaringvangeenbezwaarnodig.Neem
tijdigcontactopmetdeloonontsmetter.
Metam-natriumgeconcentreerd (o.a.Monam,Vapam)
- dosering:6-7,5 1per100m.
-werking tegen:aaltjes,bodemschimmels,onkruiden.
- wachttijd bijgunstigeomstandigheden:drietotzesweken.
-opmerkingen:
. voorkeurvoortoepassinginzomerenvroegeherfst.
. nietaantebevelenvan1novembertot1aprilinverbandmettelange
wachttijd enminderewerking,onderanderetegenwortelknobbelaaltjes.
. dedampvanditmiddelkanschadeaangewasseninbelendendekassenveroorzaken.
. inspittenheeftduidelijkdevoorkeurboveninjecteren.
. natoepassingvanhetmiddelgrondafdekkenmetplasticfolie.
. vijfdagennaontsmettenplasticfolieverwijderen.
. eventueelnatiendagenterugspitten.
. doormiddelvande"tuinkersproef"vaststellenofhetmiddeluitdegrond
verdwenenis.
. pasdan,alshetgasuitdegrondverdwenenisênalleenalshetnodigis
voorverlagingvanhetzoutgehalte indegrond,beginnenmetdoorspoelen.
Dichloorpropeen/methylisothiocyanaat (Di-Trapex)
- dosering:7,5 1per100m 2 (tegenFusarium12,51per100 m 2 ) .
-werkingisvergelijkbaarmetmetam-natriumgeconcentreerd.
- wachttijdkansomsoplopentotmeerdandriemaanden.
- opmerking:doordesomsonvoorspelbarelangewachttijdenbestaatvoorkeur
voormetam-natriumbovenDi-Trapex.Vooroverigeopmerkingen:ziemetamnatriumgeconcentreerd.
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Dichloorpropeen(o.a.DD)
-dosering:41per100m.
-wachttijdbijgunstigeomstandigheden:drietotzesweken.
-werkingtegen:aaltjes,wortelonkruiden.
- opmerkingen:ziemetam-natriumgeconcentreerd.

Grondontsmetting

bij vele gewassen

noodzakelijk

209

ONKRUIDBESTRIJDING
Indeteeltvanbuitenbloemenisonkruidéénvandebelangrijksteproblemen.
Wehebbenhiermeteengrootaantalgewasseneneengrootaantalonkruidbestrijdingsmiddelentemaken.Vaakisersprakevangevoeligheid vanbepaalde
gewassentenopzichtevandemiddelen.Nietallemiddelenwerkentegenalle
onkruiden.Dithoofdstukgeefteenoverzichtvandemogelijkhedenvan
onkruidbestrijding.
Toepassing
Wanneerergeenervaringismeteenmiddel,raadpleegdandetabellenen
behandeleersteenkleinstukjevanhetperceelalsproef.Letopgoede
omstandigheden:voorallemiddelendieviadegrondwerken (bodemherbiciden)
iswatbewolkt,windstilweerhetbeste.Decontactmiddelen paraquatendiquat
werkenhetsnelstbijzonnigweer.Gebruikbijtoepassingvancontactmiddelen
eenspuitkapenspuitmetgrovedruppelsenlagedruk.Zovoorkomtmen
overwaaienvandespuitvloeistof.
Gebruikvoordeonkruidbestrijdingnooitdenevelspuit!
Degenoemdehoeveelhedenvandemiddelengeldenper10literwaterper100m2.
A.Onbeteeldland
1.Vôôrhetplanten/zaaien (alleeenjarigegewassenenvôôrhetplantenvan
vasteplanten)
- Inhetnajaar:onbeteeld landschoonspuitenmet:
40-50mlparaquat(goedewerkingtegeneenzaadlobbigen)
of 40-50mldiquat (idemtegentweezaadlobbigen)
of 40-50mlglyfosaat(alsookwortelonkruidenvoorkomen)
(Paraquatofdiquatkunnenookgemengdwordenverspoten
inhalvedoseringenelk)
- Inhetvoorjaardaarna:-grondnietbewerken;
- zonodigmet60mlglyfosaatdewortelonkruidendoden;
-naca.driewekendegrondzaai/plantklaar
maken;
- degrondnietmeerbewerken,maaréénàtwee
dagenvôôrhetplanten/zaaienmet30-40ml
paraquatof30-40mldiquat(eventueel
gemengd inhalvedoseringen)degekiemde
onkruidendoden.
2.Kortdurende teeltenwaaringeenofonvoldoendemogelijkhedenvoor
onkruidbestrijdingbestaan.
Spuitmet2litermetam-natriumper100m2(verdundofonverdund)en
regenditmiddellichtinopdeplant-ofzaaiklaregrond.Degrondmoet
vochtigzijn.Toepassentotuiterlijkvierdagenvôôrhetzaaienof
planten.Bijkoelweerenveelregeneenlangereperiodewachten.

B.Nazaaien,vooropkomst
1.Ingewassenbehorend totdecomposieten(samengesteldbloemigen).
Spuitenmet15mlchloorprofamen70mlcarbeetamide.
- Werktalleenopéénjarigeonkruiden,dieniettotdecomposieten
behoren.Kruiskruid,kamilleenknopkruidwordendusnietbestreden.
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- Spuitenopgoedvochtigegrond.
- Wanneerreedskleineonkruidjesaanwezigzijnkunnendezemiddelen
gemengdwordenmetparaquatofdiquat.
- Grasenmuurwordenzeergoedbestreden.
-Letop:gebruikdevloeibareformuleringvancarbeetamide.
- Hetresultaatisgoedopdevolgendegewassen:Acroclinium,Lonas,
Helichrysum (strobloem),Helipterummanglesii(Rhodanthe), Helipterum
sanfordii,Xeranthemum(papierbloem),Calendula(goudsbloem),
Coreopsis,Centaurea,Chrysanthemum,Dahlia,Dimorphoteca (mimi's),
LiatrisenPyrethrum.
2.Overigegewassen
Geenmogelijkhedenbekend.Vlaknahetzaaienkanzonodigmetparaquat
ofdiquatwordengespotentegenkleinonkruid.
C.Naopkomstofnaplanten
1.Eenaantalgewassen(éénjarigeenvasteplanten)verdraagtchloroxuron
- Spuit50mlper100m2enbroeshetgewasnaeenhalvedagafom
contactschade tevoorkomen(spuitliefst 'savonds).
- Spuitopeengeslotengrondenopjongonkruid.
-Alsoverdegevoeligheidvanhetgewasnietsbekendis,daneersteen
proefjenemenmetenkeleplanten.
-Muurwordtzeergoedbestreden,grasniet.
- Zekergevoeligvoorchloroxuronzijn:Calendula(goudsbloem),
Callistephus(zaaiaster),Campanula,Centaurea,Geum(nagelkruid),
Helichrysum (strobloem),Heliopsis,Helipterum,Iberis(scheefbloem),
Liatris,Lychnis,Penstemon,Phlox,Saxifraga,Cheiranthus,Delphinium
(ridderspoor)enCaillardia.
2.Vasteplanten
- 5-20gramsimazin50%per100m2.
-Ophumusarmegrondendelaagstedosering,opveendehoogste.
-Nietvakerdanéénkeerperjaartoepassen.
- Somsgroeiremmingbijtoepasssingvaneenaantaljarenachterelkaar.
-Alleenopgeslotengrondspuiten.Grondhiernageslotenlatenliggen.
-Nietspuitenopeenjong,pasgeplantgewas.Deplantenmoetenaande
groeizijn.
Simazinwordtgoedverdragendoor:Acanthus,Aconitum(monnikskap)
Agapanthus,Agrostemma,Ajuga(zenegroen),Alchemillamollis
(vrouwenmantel),Asternovi-belgii(nerfstaster),Astilbe,Bergenia
(schoenlappersplant),Betonica,Buphthalmum,Centaurea,Cimicifuga,
Convallaria,Coreopsis,Delphinium(vasteridderspoor),Dianthus,Dicentra
formosa,Dictamnus,Digitalis,Eremurus,Erigeron(kogeldistel),Eryngium,
Euphorbia,Festuca,Fragaria,Gaillardia,Gypsophila,Helenium,
Helianthemum,Helianthus,Heliopsis,Helleborus,Hemerocallis,Heracleum,
Heuchera,Hosta,Iberis,Iris,Kniphofia(vuurpijl),Lamium(doveneiel),
Lavendula (lavendel),Limonium(vastestatice),Lupinus,Lychnis,
Lysimachia,Monarda,Nepeta,Venothera,Paeonia (pioen),Papaver,Phlox
subulata,Physalis (lampionneplant),Platycodon,Polygonum,Potentilla
nepalensis,Primulaveris,Prunella,Pulmonaria,Rheum,Rudbeckia,Salvia,
Santolina,Scabiosa,Sedum,Sidalcea,Solidago(guldenroede),Stachys,
Teucrium,Tradescantia,Trollius,Vinca,Viola,Waldsteinia,Yucca.
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Simazingeeftschadeop:Anchusa,Anemone,Avena,Cerastiumtomentosum,
Cotulasqualida,Dicentraspectabilis,Drabasiberica,Erinus,Glechoma,
Lotus,Omphalodes,Phloxpaniculata,Sagina,Saxigrafa,Thymus,Verbascum
lagurum,Veronica (lagecultivars).
Simazinkanmogelijkwordentoegepastop:Acaena,Achillea,Althaea,
Anaphalis,Anchusa,Antennaria,Anthémis(kamille),Arabis,Artemisia,
Aruncus,Asperulaoderata,Aubrieta,Campanula,Cerastiumbiebersteinii,
Chrysanthemum,Doronicum,Draba,Eupatorium,Geranium,Hebe,Hieracium,
Hipericum,Lathyrus,Leontopodium,Liatris(groteknollen),Ligularia,
Macleya,Mentha,Myosotis,Physostegia,Polemonium,Polygonatum,Potentilla
sp.,Primulasp.,Pulsatilla,Saponaria,Silene,Symphytum,Verbascum
phoeniceum,Veronica (hogesoorten).
Hetlijktverstandigopdezegewasseneenproefjetenemen.Erkanverschil
bestaaningevoeligheid tussenverschillendecultivarsvanêênsoort.
Enkelemoeilijktebestrijdenonkruiden
1.Paardestaart/heermoes endistels
- Oponbeteeldegrond spuitenmet60mlglyfosaaten40mlMCPA
- Wachttijd zestotachtweken.
- Nahetspuiten(ophetgroeiendeonkruid)wekelijksschoffelen.Als
ditvolgehoudenwordtneemtdeoverlastvandezeonkruidenaf.
2.Akkerkersof"gelekiek"
- Oponbeteeld terreinspuitenmetAntikiek(fabrieksmengselvan2,4D
enMCPA).
- Zeervoorzichtig toepassenbijdroog,groeizaamweer.
- Ineengroeiendgewasdeakkerkersplantenapartbespuitenof
aanstrijkenmetAntikiek.
- Debestrijding toepassenvôôrdegrondbewerking.Dewortelstokwordt
bijhetspitten/frezeninstukjesgehaktenhierdoorwordthetonkruid
sterkverspreid.
- Letopdatdemachinesschoonzijn.Voorkomhetoverbrengennaar
schonepercelen.
-Letopbijaankoopvanplantgoed.
3.Kweekgras
- Oponbeteeld terreinbehandelenmetglyfosaat.
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NAOOGSTBEHANDELING
Snijstadium
Desierwaardeendehoudbaarheidvansnijbloemenzijndirectafhankelijkvan
hetsnijstadium.Hieraanmoetdusvoldoendeaandachtwordenbesteedomeen
produktopdemarkttebrengendatvoldoetaandeeisendiedaaraangesteld
mogenworden.
Ookbijzomerbloemenishetoogstenenaanvoereninhetjuistestadiumzeer
belangrijk.Zekervoordezegroepvanbloemengeldtdatvaakterauwwordt
geoogst,waardoorhetproduktnooiteengrotesierwaardezalbereiken.
Veelzomerbloemenbeginnennahetoogstensnelteverouderen.Ditkanmen
bijvoorbeeld zienaanhetvoortijdiggeelwordenvanhetblad.Ookhetsnel
uitbloeienalsgevolgvanhetnietopenkomenvanterauweknoppenensluiten
vanopenbloemenkomtvaakvoor.
Hetminimaleoogststadiumisalsvolgt:
Agapanthus
Allium
Asclepias
Aster(herfst)
Astilbe
Callistephus (zaaiaster)
Celosia
Centaurea
Chelone
Crocosmia
Erigeron
Godetia
Gypsophila
Ixia
Lathyrus
Matricaria
Montbretia
Ornithogalum
Phloxpaniculata
Scabiosa
Solidago
Violier
Zinnia
Zonnebloemen

1/4-1/3deelvandebloemenopen
1/4deelvandebloemenopen
2/3deelvandebloemenopen
enkelebloemenopen
3/4deelvandebloemenopen
kleurgoedzichtbaar
allebloemenopen
hoofdknopmetca.1/4cmkleur
enkelebloemenopen
enkelebloemenopen
enkelebloemenopen
enkelebloemenopen
1/3-1/2deelvandebloemenopen
1/3deelvandebloemenopkleur
2/3deelvandebloemenopen
3/4deelvandebloemengoedopkleur
enkelebloemenopen
1/3deelvandebloemenopkleur
1/4deelvandebloemenopen
bloemopenmet1kransmeeldraden
3/4deelvandebloemenopen
7bloemenopen
bloemopen
bloemopen
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Voorbehandeling
Debehandelingvansnijbloementijdensofdirectnadeoogstiseenzeer
belangrijkebijdrageaandemogelijkhedenomdekwaliteitoptimaaltehouden.
Nahetsnijdenmoetendebloemenzosnelmogelijkineenkoeleruimteinwater
wordengezet.Ditwatermoetteallentijdeschoonzijn,evenalsdeemmersof
bassins.Vervuildwaterheefteennegatieveinvloedopdebloemen.Bacteriën
uithetwaterkunnenimmersdehoutvatenverstoppen,waardoorergeenwater
kanwordenopgenomen.Omhetwaterschoontehoudenzijnverschillende
voorbehandelingsmiddelen opdemarkt:
- Rosal,Chrysal-RVB,Chrysal-OVB,Bactoflor,Florissant-400enGS.Deze
middelenhebbeneenbacteriedodendewerkingenzijninstaathetwater
gedurendeeenaantaldagenschoontehouden.Zekerbijzomerbloemen,die
vaaksterkewatervervuilerszijn,ishetgebruikvanRosal,Chrysal-RVB,
Chrysal-OVB,Bactoflor,Florissant-400ofGSaantebevelen.Herfstasteren
Carthamus tinctoriusmoeten(veilingvoorschrift)meteenbactericide
voorbehandeldworden.
- Chloor.Eenmiddelmeteensterkebacteriedodendewerking.Bijgebruikervan
moetmenoppassendatdeconcentratieniethogerisdan15dpm(0,2mlvan
een7%-oplossing),omdatanderssterkebeschadigingvandestelenoptreedt.
Naastdezevoorbehandelingsmiddelen zijnernoganderedietotdoelhebbende
bloementegeninvloedenvanbuitenaf,zoalsethyleen,tebeschermen.Een
middeldatinstaatisdeschadelijkeinvloedvanethyleen,geproduceerddoor
debloemenzelfofvanbuitenafkomend,bijvoorbeeld uituitlaatgassen,tegen
tegaaniszilverthiosulfaat.Dezewerkzamestofzitindemiddelen
Chrysal-AVB,FloreverenFlorissant-100.
Nietalleendeverouderingvandebloemenwordttegengegaan,maarookhet
afvallenvandebloemenenknoppen.Desierwaardewordtdusooksterk
verbeterd.
Bloemsoortendievoorbehandeldmoetenwordenmetzilverthiosulfaat
(veilingvoorschrift)zijn:Aconitumnapellus,Delphinium,Campanula
pyramidalis,C.persicifolia,Asclepiastuberosa,Lavateratrimestris,
Physostegiavirginiana,Lathyrusodoratus.
OokvanAntirrhinummajor,ScabiosacaucasicaenVeronicalongifoliawordtde
houdbaarheid navoorbehandelingmetzilverthiosulfaat sterkverbeterd.Voor
dezelaatstedriegewassenisdevoorbehandeling (nog)nietverplicht.
Omdatnadeoogstdebloemenverstokenzijnvanvoeding,kunneneenaantal
soortenzomerbloemenzichnauwelijksverderontwikkelen.Wanneerdirectnade
oogstsnijbloemenvoedsel ofeenvoorbehandelingsmiddelmetsuikeraanhet
waterwordttoegevoegd,heeftditeenpositiefeffectopdebloemontwikkeling.
Debloemwordtvoller,groter,betervankleurenhetvaaslevenwordtlanger.
Door toevoegingvansuikerwordtechterdebacteriedodendewerkingvanhet
voorbehandelingsmiddelverkleind.
BijGypsophilaheefteenbehandelingmetGS+3%suikerofFlorissant-300een
positiefeffectopdebloemontwikkeling.Erkomenmeerbloemenopen,waardoor
hetgewas 'witter'lijkt.DebloemverouderingwordtmetGS+ suikerofmet
Florissant-300niettegengegaan.
AstilbemoetverplichtvoorbehandeldwordenmethetsnijbloemenvoedselChrysal
universeel.
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Sortiment
Kennisvandehoudbaarheid ensierwaardevannieuwerassenisvanbelangbijde
beoordeling vandierassen.Degewassendieinhetsortimentsonderzoekworden
getoetst,zijnhoofdzakelijkafkomstigvandesortimentsopplantingophet
Proefstation.Zeworden,indienmogelijk,meerderekerengetoetstomopdie
maniereenzogoedmogelijk inzichtindehoudbaarheid tekrijgen.
Intabel2.iseenindelinggemaaktvangoed,matigenslechthoudbaar.
Goedhoudbaar
•langerdan8dagenhoudbaar
Matighoudbaar
«6-8 dagenhoudbaar
Slechthoudbaar
=korterdan6dagenhoudbaar
Tabel2.Indelingnaarhoudbaarheid vanhetsortimentzoraerbloemen
Naam
Agapanthus
africanus
hybride 'Albus'
'Albus' (no. H )
'Albus' (no. 17)
'Ametyst'
'Blauw'nr.18
'Blauw'nr.910
'BlueBird'
'BlueGiant'
'BlueGlobe'
'BluePenant'
'BluePerfection'
'BlueTriumphator*
'Donau'
'Goliath'
'Intermedia'
'Isis'
'Josephine'
'Kobolt'(nr.16)
'Kobolt'
'Moira'
'No.15'
'No.900'
'Wolga'(no.49)
'Wolga'(no.800)
Agapanthusinapertus(hangend)
Agapanthuspreacox
Agapanthusumbellatus
Aster
alpinus'Goliath'
amellus 'JosephLaken'
cordifolius 'SilverSpray'
divaricatus
ericoides 'GoldenSpray'
novae-angliae
'AlmaPotschke'
'Barr'sPink'
'SeptemberRubin'

Houdbaarheid
goed
matig

slecht
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

x
x
X
X
X
X

X
X
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Naam
novi-belgii
'Ametyst'
'BeautyofZuidwijk'
'BeechwoodChallanger'
'BeechwoodRival'
'BonningdaleBlue'
•Climax'
'ColonelDurham'
'CrimsonBrocade'
•Elta'
'ErfurtBlüht'
'Eventide'
'Fontaine'
'FriedaBallard'
'HellenBallard'
•Julia'
'JustSo'
'LadyFrancis'
'Lassey'
'MountEverest'
'PatriciaBallard'
'Plenty'
'Prosperity'
'RedSunset'
'RoyalRuby'
'SailorBoy'
'SchönevonDietlikon'
'TheArchbishop*
'WeissesWunder'
'WhiteLadies'
'WinstonChurchill'
tongolensis
'Berggarten'
'Napsbury'
'Wartenburgstern'
Astilbe(spirea)
'AnitaPfeifer'
'Bonn'
Astilbe(spirea)
'Brautschleier'
'Bremen'
'Deutschland'
'Diamant'
'Erika'
'Etna'
'Europa'
'Fanal'
'Federsee'
'GertrudeBrix'
'Gladstone'
•Gloria'
'GloriaPurper'
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Houdbaarheid
goed
matig

slecht

x
x
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Naam

Houdbaarheid
goed Jmatig

'Granaat'
'Irrlight'
'Köln'
'Mainz'
'Montgomery'
'PeachBlossom'
'QueenAlexandra'
'RedSentinal'
'Rheinland'
»Spinell'
'Washington'
Callistephuschinensis (zaaiaster)

slecht
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x

Celosiaargenteacristata
Centaurea (korenbloem)
cyanus
dealbata
montana

X
X

Crocosmiamasoniorum
Erigeronhybride
'DarkestofAll'
'DieFee'
'FoerstersLiebling'
'Jewel'
'Lilofee'
'RosaTriumph'
'Strahlenmehr*
'Wuppertal'

X
X

Godetiagrandiflora
Gypsophilapaniculata
•BristolFairy'
'Flamingo'
'Hanikra'
'Perfecta*
'PinkBeauty'
'Romano4'v.d.Bos
'Romano4*v.Duyn
'RoseValley'
Gypsophila paniculata
'SnowWhite*
'SuperBristol'
•SuperPink'
'SuperWhite'
'WhiteDiamond'

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Naam

Houdbaarheid
goed
matig

Ixia
geel
rood
roze

X
X
X

Lathyrusodoratus

X

Crocosmia
crocosmiiflora(Montbretia)
crocosmiiflora 'EmilyMcKenzie'

X

Ornithogalum thyrsoides

X

Phloxpaniculata'Rembrandt'

slecht

X

X

Scabiosacaucasica
Solidago (guldenroede)
hybride
'Goldenmosa*
'GoldenShower'
'GoldenWings'
'Goldschleier'
'Leraft'
'Strahlenkrone'
virgaurea
'Praecox'

x
x

Snijbloemenvoedsel
Snijbloemenvoedselkanhetvaaslevenverlengenendesierwaardevansnijbloemensterkverbeteren.Daaromisookbijzomerbloeraenheteffectervan
onderzocht.Erzijnverschillendesoortensnijbloemenvoedsels,namelijk:
universele Chrysal,Heesterchrysal,Tulpenchrysal,Anjerchrysal,AAduralP,
AAdural-MSenSubstral.Dezesnijbloemenvoedselsbevattennaast suikerook
middelendietotdoelhebbenhetvaaswaterschoontehouden,namelijkFlora
BrieenChloor.Dezegevendoorhetontbrekenvansuikerechtermindergoede
resultatendansnijbloemenvoedsel.Hetmeestgeschiktvoorzomerbloemeniseen
universeelsnijbloemenvoedselzoalsuniverseleChrysalofAAduralP.Uittabel
3 istelezendatsnijbloemenvoedselbijdemeestegewasseneenpositieve
invloedheeftopdehoudbaarheid.
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Tabel3.Houdbaarheid indagengemiddeldvanzoraerbloeraendieuitgebloeidzijn
inwaterofinuniverseelsnijbloemenvoedsel.
Naam
Agapanthushybride 'Albus'
'BlueGiant'
Asteramellus 'JosephLaken'
cordifolius 'SilverSpray'
novi-belgii 'BeechwoodRival'
'SchonevonDietlikon'
'WeissesWunder'
'WhiteLadies*
'WinstonChurchill'
Celosiaargenteacristata
Erigeronhybride'Jewel'
'Wuppertal'
Gypsophilapaniculata 'BristolFairy'
Lathyrusodoratus
Solidagohybride 'Goldenmosa'

Houdbaarheid indagen
snijbloemenvoedsel
water
5,8
6,0
3,0
3,4

11,0
10,4

16,0

6,3
8,5

10,2

7,4

7,6

8,8
8,6
8,2

10,0

10,1

10,0
2,2

8,8

10,3

13,4

6,2
6,2
3,2

8,4
7,8
4,5
6,9

4,1 1

Bewaring
IndepraktijkwordteenaantalgewassenenmetnameAlliumnogaleens
gedurendelangeretijdbewaard.Bewaringmoetbijlagetemperatuurplaatsvinden,maarheeftookdaneennegatieveinvloedopdehoudbaarheid.Indiende
gewassentochbewaardworden,moetendetakkenineenlaagjewaterstaan,
waaraaneenbacteriedodendmiddelistoegevoegd.
Eenlaagjewaterisnoodzakelijkomdatandersdetakkenzoverindrogendatze
zichbijdeconsumentindevaasnietmeerherstellen.
Verpakking
Hetgebruikvanhoezenwordtbijzomerbloemenergweinigtoegepast.Tochkan
hetinhoezeneenduidelijkeverbeteringvanhetvaaslevenopleveren.Ditismet
namebijAstilbehetgeval.Doorhetgebruikvanhoezenwordtvoorkomendater
tijdenshettransport,endanvooraltijdenshetdrogetransport,teveelwater
verdampt.Eentegrootwaterverlieswordtdoordehoestegengegaan.Detakken
kunnenzichdanlaterindevaasookbeterherstellen.
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