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Veronica Christa®  
        

Teeltbeschrijving Veronica Christa® voor de snij  

Hanekam Veronica  

Deze zeer unieke Veronica heeft een apart gevormde "Hanekam" die zacht groen van kleur is, aan 

het bovenste gedeelte van de bloem. Veronica kan worden geteeld voor de snij buiten, tunnel en in 

de kas. Ongetopt geeft Christa® mooie zware takken van 80 cm tot 100 cm. Door het gewas te 

toppen en of in de tunnel te telen kan men de bloei spreiden. De bloei is uniek vanwege de vorm en 

blauwe kleur, heeft goede stevige stelen en is goed houdbaar op de vaas. In het eerste jaar is er 

een beperkte bloemen oogst, in het tweede en navolgende jaren kun je 8 tot 12 stelen per plant 

oogsten. Gewas moet bescherming hebben van de wind om bladschade te voorkomen. Heeft zich 

bewezen in 2 seizoenen op de veiling met een zeer goede gemiddelde bloemen prijs.  

 

Plantmaat: 

Veronica Christa® wordt geleverd als 104 gaats plug, 1 stek per plug, ongetopt. 

Plantafstand: 15 - 20 stuks per m2 

 

Grondsoort: 

Veronica Christa® verlangt een kalkhoudende grond 

Aanbevolen startvoedingsrecept: 

Ph: 5.5- 6.5 

Ec: 1.0 

 

Toppen: 

Terug maaien in mei i.v.m oogstspreiding 

Ongetopt tunnel teelt, bloei eind juni  

Ongetopt buiten teelt, bloei begin juli  

Getopt in mei buiten teelt, bloei mid juli.  

 

Plant tijdstip: 

Voorjaar – najaar 

Grondbewerking zeer belangrijk i.v.m structuur/waterhuishouding 

Land draineren 

In vochtige grond planten 

 

Teeltduur: 

Meerjarige oogst.  

Oogst jaar 1; eerste jaar klein steeltje (geen royaltie in 1ste teelt jaar) 

Oogst jaar 2; 8-10 stelen per plant 

Oogst jaar 3; 10-12 stelen per plant 

 

Watergift: 

De watergift is een belangrijk onderdeel voor de groei. Veronica Christa® verdraagt tijdens de 

groeifase een goede beregening - over het gewas – bij voorkeur in de morgen inclusief meststoffen. 

Het waterverbruik is sterk afhankelijk van de verdamping. 
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Klimaat: 

Veronica Christa® bloeitijdstip hangt af van de temperatuur waarbij wordt geteeld. Beste 

temperatuur om Veronica Christa® voor te trekken is tussen de 15 en 21 graden C. hoe koeler de 

plant geteeld wordt, hoe mooier en groter de bloemkam. Als planten bij 15 graden C. worden 

voorgetrokken zijn de eerste knoppen na 8 weken zichtbaar en beginnen de knoppen na 12 weken 
te bloeien. 

  

Groeiregulatie: 

Niet van toepassing  

 

Ziekten en plagen: 

Veronica Christa® heeft relatief weinig last van schimmelziekten. Spuit wekelijks preventief tegen 

de volgende Schimmelziekten: Bladvlekkenziekte 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. Flint, Ortiva, spuitzwavel en Kenbyo 

De meest voorkomende insectenplagen bij Veronica Christa® zijn: wants, rups, luis en mijten. 

Spuiten met o.a Decis, Vertimec en Admire 

 

Goede hygiënemaatregelen werken altijd positief ter voorkoming van aangegeven schimmels. 

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

 

 

Veronica Christa® is een merkrechtelijk en / of kwekersrechtelijk beschermde soort, exclusief 

verhandeld via licentie door Green Works International BV. Niet geschikt voor consumptie.  

 

 

Green Works is leverancier van jong plantmateriaal voor de proffesionele 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 ten aller tijden zelf verantwoordelijk om label te raadplegen en het spuiten van onkruid en bestrijdingsmiddelen. 

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

