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Limonium Ocean™ 

Teeltbeschrijving Limonium Ocean™ voor de snij  

Limonium Ocean™ Blue® & Ocean™ White®  

Deze zeer unieke Limonium heeft een pluimvormige bloem. De bloei is uniek vanwege de vorm en 

blauwe kleur, heeft goede stevige stelen en is goed houdbaar op de vaas. Limonium Ocean™ heeft 

zich bewezen in de seizoenen op de veiling met een zeer goede gemiddelde bloemenprijs. Het 

unieke van deze, uit weefselkweek vermeerderde planten is, in tegenstelling tot uit zaad verkregen 

Limonium; de uniformiteit in groei en kleur, alsmede de hogere productie die van goede kwaliteit is. 
De uit weefselkweek vermeerderde planten blijken tevens minder gevoelig te zijn voor Botrytis. 

Let op dat de teeltinformatie en beschrijving gebaseerd zijn op Nederlandse teeltcondities. 

 

Plantmaat: 

Limonium Ocean™ wordt geleverd als 60 gaats plug, 1 weefselkweek per plug. 

Plant in gronddoek i.v.m. onkruid. 

Plantafstand: 6 st. netto bruto 4 st. / m2. 

Plant op 2 regels per bed.     

 

Grondsoort: 

Limonium Ocean™ groeit op vrijwel elke grondsoort, mits goed ontwaterd.  
Aanbevolen startvoedingsrecept: 

Ph: 6 – 6.5. 

Ec: 0.7. 

 

Toppen: 

Niet van toepassing.  

 

Plant tijdstip: 

Vanaf week 18 tot 25 (of anders afhankelijk van locatie).  

Grondbewerking zeer belangrijk i.v.m. structuur/waterhuishouding. 

Land draineren. 

In vochtige grond planten. 

 

Bemesting: 

De bemesting is afhankelijk van de voedingstoestand van de grond. Laat daarom ruim voor het 

planten een grondmonster nemen. Over het algemeen moet Limonium schraal geteeld worden. 

Tijdens de groeiperiode heeft Limonium voornamelijk behoefte aan Kali en Magnesium. Men moet 

dan ook hoofdzakelijk bijmesten met kalisalpeter en magnesiumnitraat. 
 

Steunmateriaal: 

1 laag gaas is nodig voor begeleiding van het gewas.  

 

Watergift: 

De watergift is een belangrijk onderdeel voor de groei van Limonium Ocean™ 

Druppelen niet boven door het water geven! 
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Klimaat:  

Limonium Ocean niet stoken, vorstvrij telen is best maar niet nodig, plant is winterhard.  

Niet krijten in de zomer, zorg voor maximale licht inval.  

Limonium moet in de kas of tunnel geteeld worden, in Nederland niet geschikt voor buitenteelt.  

 

Belichting: 

Niet van toepassing. 

  
Bloei: 

Juli t/m November (zonder stoken). 

Juni t/m November met licht stoken. 

 

Teeltduur: 

Meerjarige oogst van Juni tot November. 

Oogst jaar 1; eerste jaar klein steeltje.  

Oogst jaar 2; 4-5 stelen per plant. 

Oogst jaar 3 en daarna; 10-15 stelen per plant.  

(Gebaseerd op teelt uit het verleden onder Nederlandse omstandigheden)  

 

Oogsten: 

Het tijdstip van oogsten moet nauwkeurig worden aangehouden. Als 80‐85% van de bloemen op een 

tak open zijn dan is het gewas rijp om te snijden. Takken moeten op water met RVB/OVB of 

Florissant gezet worden.  

  

Najaar: 

In het najaar / winter gewas terugknippen, blad blijft staan, alleen bloemtakken terugknippen. 

 

Groeiregulatie: 

Niet van toepassing.  

 

Ziekten en plagen: 

Limonium Ocean™ heeft relatief weinig last van schimmelziekten. Spuit wekelijks preventief tegen 

de volgende Schimmelziekten: Botrytis, Roest en Meeldauw (valse en echte). Tijdens vegetatieve 

groei is vooral valse meeldauw een probleem, echte meeldauw is vooral een droogte en soms zelfs 

een zwakte schimmel. Te spuiten met bijv; Previcur Energie, Flint, Ortiva, Spuitzwavel, Fenomenal, 

Ridomil Gold en Kenbyo. 

De meest voorkomende insectenplaag bij Limonium Ocean™ zijn: Spint, Luis en Trips. 

 

Goede hygiënemaatregelen werken altijd positief ter voorkoming van aangegeven schimmels. 

Daarnaast wordt aangeraden de planten op de juiste plantafstand te telen.  

 

Indien u dat wenst hebben wij van alle soorten professionele fotografie beschikbaar. 

 

Limonium Ocean™ Blue® en Ocean™ White® is een merkrechtelijk en / of kwekersrechtelijk 

beschermd soort, exclusief verhandeld via licentie door Green Works International BV.  

Niet geschikt voor consumptie.  

 

Green Works is leverancier van jong plantmateriaal voor de professionele kweker voor  

zomer-snijbloemen en potten kwekers. Voor meer informatie zie www.green-works.nl.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Ed Kleijbeuker          Daan Kneppers 

Mobiel nr. 06-24 94 64 05      Mobiel nr. 06-51 82 47 12 
 

Green Works International BV kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor enig teeltadvies.  
Kweker is te allen tijde zelf verantwoordelijk om label te raadplegen en het spuiten van onkruid en bestrijdingsmiddelen. 

http://www.green-wors.nl/

