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Dahlia XXL Aztec™  

        

Teeltbeschrijving Dahlia XXL Aztec™ 

De Dahlia XXL Aztec™ collectie bestaat uit een uitgebreid sortiment aan soorten met volle dubbele 

bloemen beschikbaar in een wijde kleurreeks. De compacte groei-eigenschappen maken deze serie 

tot een prachtige collectie voor de tuin of patio. De grote bloemen zijn allemaal van het decoratieve 
bloemtype.  

Teelt advies en omschrijving is gebaseerd op Nederlandse omstandigheden.  

Potten: 

Dahlia XXL Aztec™ wordt geleverd als 84 gaats plug, 1 stek per plug ongetopt. 

Dahlia XXL Aztec™ kan het best worden geteeld in een 17 - 25 cm ø pot. Bij oppotten de onderste 

bladeren niet bedekken met grond i.v.m rotten van de bladeren wat eventueel 

problemen kan veroorzaken. (23 cm ø pot aftelen op 4 st per m2) 

 

Substraat: 

Het substraat moet veel water kunnen vasthouden, luchtig zijn, met een goede capillaire werking. 

Aanbevolen startvoedingsrecept: 

Ph: 6-0  

Ec: 1.5  

 

Toppen: 

1 x toppen op 2e of 3e bladpaar. 

Voor potmaat 17-19 cm toppen op 2e bladpaar. 

Voor potmaat 21-23 cm toppen op 3e bladpaar. 

 

 
 

Plant tijdstip: 

Kas:      vanaf week 8 

Buiten: vanaf week 22 (na nachtvorst)  

 

Teeltduur: 

8-11 weken (temperatuur afhankelijk)  
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Watergift: 

De watergift is een belangrijk onderdeel voor de groei. Onderbevloeiing is ideaal voor de groei. 

Dahlia XXL Aztec™ 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.  

 

Bemesting: 

Vanaf oppotten kan 1e x met de broes - schoon water worden gegeven. Tijdens de groei kan elke 

watergift worden gecombineerd met  een A+B voedingsschema – af te stemmen op bijmest 

analyses en de waterkwaliteit. 

Aanbevolen bijvoedingsrecept: 

Ph: 6.0  

Ec: start 1,5   

Ec: groei 2.0 – 2,5 

 

Klimaat: 

Dahlia XXL Aztec™ heeft een hoog licht niveau nodig voor de groei, schermen is dus nauwelijks 

nodig.  

Lucht temperatuur: 16 - 18 graden (open luchting bij 21-22 graden) 

Daglengte: Minimaal 14 uur – maximaal 20 uur 

CO2: Dosering tussen 600 ppm. geeft een sterkere bladstructuur en efficiëntere aanmaak van 

suikers. 

 

Groeiregulatie: 

Voor beheersbare lengtegroei kan aanvullend worden gespoten met chemische remmiddelen zoals 

Alar: 150 – 250 cc per 100 liter (3 X 14 dgn) 

 

 

Ziekten en plagen: 

De snel groeiende Dahlia XXL Aztec™ heeft relatief weinig last van schimmelziekten. Spuit preventief  

1 x per week tegen Phytophtora,  Rizoctonia en Meeldauw (kort na het planten) met bijv. Baycor, 

Previcur + Topsin, Rizolex en Flint.  
De meest voorkomende insectenplagen bij Dahlia XXL Aztec™ zijn: Mineervlieg, Wittevlieg, Trips, 

luis, slakken en mijten, Spuit 1 x per week met bijv. Vertimex en Mesurol. 

  
Goede hygiënemaatregelen werken altijd positief ter voorkoming van aangegeven schimmels. 

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

Alle Dahlia XXL Aztec™ soorten zijn merkrechtelijk en / of kwekersrechtelijk beschermde soorten, exclusief verhandeld via 

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

 

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

 

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

zomer-snijbloemen en potten kwekers. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


