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Teeltadvies voor de zomer 
 

 

Beste Helleborus or. Queens™-kweker, 

 

Bij de Helleborus orientalis spreken we van twee groeiperioden per jaar. De eerste begint in april. 

Dan groeit de plant in omvang en wordt er nieuw blad aangemaakt. De twee periode vindt rond eind 

augustus plaats. De plant maakt dan een sterke wortelgroei door en bouwt reserves op die straks 

nodig zijn om de bloemknoppen aan te leggen. 

 

In deze groeiperioden verbruiken Helleborus Queens veel water. Doordat ze met hun grote blad veel 

verdampen en door de sterke groeikracht. Het is daarom belangrijk dat de planten steeds het vocht 

op kunnen nemen dat ze nodig hebben voor het verdampen. Gebeurt dat niet, dan zal het blad te 

vroeg afsterven en dat gaat vervolgens ten koste van de bloemknoppen voor het volgende seizoen. 

 

Vanaf eind juni minderen met water; ongeveer 1/3 minder! 

 

Spuit meerdere keren tegen Botrytis! Want verlies van blad door Botrytis betekent verlies van 

bloemsteel tijdens de volgende oogst. Het bestrijden van Botrytis kan met Luna, Switch, Kenbyo, 

Teldor of Rovral (geen middelen gebruiken die residu achterlaten). 

 

Valse meeldauw is een ziekte die, volgens onze ervaring, de meeste schade kan veroorzaken. Vanaf 

april tot en met oktober zal er regelmatig tegen deze ziekte gespoten moeten worden. Sterk 

aangetaste planten moeten, om verspreiding te voorkomen, altijd worden verwijderd. Daarnaast is 

een goede luchtcirculatie in de kas belangrijk. Tocht dient te allen tijde voorkomen te worden; 

sterke wind helpt de ziekte met een snelle verspreiding. Spuit met Ortiva + Ridomil Gold om valse 

meeldauw tegen te gaan. 

 

Als de zonnestralen in de zomermaanden erg sterk zijn, dan is het raadzaam om het blad te 

beschermen met bijvoorbeeld een schermdoek en/of krijten. Wanneer het blad goed door deze 

maanden komt, dan komt het de bloemkwaliteit en –kwantiteit ten goede. Volgroeide Helleborus-

hybriden kunnen hoge temperaturen in de zomermaanden goed verdragen, mits de luchtvochtigheid 

hoog genoeg is. 

 

In de maanden september tot november is het heel belangrijk om de kastemperatuur laag te 

houden. Is de temperatuur in die periode te hoog, dan gaat het ten koste van de kwaliteit van de 

bloemen en het groeiritme wordt dan verstoord. 

 

Luizen kunnen het hele jaar door veel schade aanrichten. Een goede scouting is ook daarbij van 

belang. In de warme zomermaanden kan ook spint voor problemen zorgen. Bestrijding daarvan kan 

met Scelta of Floramite. Rupsen kunnen zowel boven als onder de grond schade aanrichten, die 

beestjes kunnen worden aangepakt met Decis en ook slakken veroorzaken zowel boven als onder de 

grond schade. Schade door een taxuskever is te herkennen aan ronde vraatsporen in het blad. De 

meeste schade wordt echter nog veroorzaakt door de larven die onder de grond aan de wortels 

vreten. 
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Via deze link is de volledige teeltinformatie te vinden. 

 

En contact opnemen kan altijd door te bellen naar 06 – 24 94 64 05. 

 

Green Works is tevens leverancier van ander zomerbloemenuitgangsmateriaal, zoals: Ranunculus 

Butterfly™, Ranunculus Romance™, Ranunculus Royal XXL™, Asclepia Beatrix® en Pioenrozen. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of contact opnemen met: 

 

Ed Kleijbeuker tel. 0031 (0)6 24 94 64 05 | ed@green-works.nl 

Daan Kneppers tel. 0031 (0)6 51 82 47 12 | daan@green-works.nl 

 

Volg Green Works nu ook via Twitter en Facebook voor nog meer relevante informatie 

over onder andere de Helleborus or. Queens™. 

 

 

 

 

 

 

Green Works International is kweker en leverancier van jong uitgangsmateriaal voor potplanten en 

(zomer)snijbloemen. Het levert ook leverbare planten voor de plantenhandel en –export. Met 

ondersteuning bij teelt, promotie, marketing en afzet biedt Green Works een totaalpakket om een 

uniek en gezond product op de markt te zetten. Voor meer informatie kunt u terecht op: 

www.green-works.nl. 

 

Green Works International BV kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor enig teeltadvies. 

De kweker is te allen tijde verantwoordelijk voor het raadplegen van het label en toepassing van 

bemesting en bestrijdingsmiddelen. 
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