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Ranunculus Success XXL™  

        

Teeltbeschrijving Ranunculus Success XXL™ 

De Ranunculus Success XXL™ collectie bestaat uit een uitgebreid assortiment 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 goed 
houdbaar en kunnen kou goed verdragen, maar geen vorst.   

Teeltadvies en omschrijving is gebaseerd op Nederlandse omstandigheden.  

Potten: 

Ranunculus Success XXL™ wordt geleverd als klauwtjes / knolletje (voorgekiemd), 1 klauwtje / 

knolletje per pot. 

Ranunculus Successs XXL™ kan het best worden geteeld in een 17 cm ø pot. Bij oppotten de 

klauwtjes / knolletjes 2 cm onder de grond planten. Belangrijk is dat de klauwtjes / knolletjes niet 

uitdrogen voor het planten. Na het planten de potten goed inwateren, dat de klauwtjes / knolletjes 

goed contact kunnen maken met de grond, + aangieten met Topsin en Ridomil Gold. Na het planten 

is het belangrijk om een zo koel mogelijke pottemperatuur te behouden, om beworteling te 

bevorderen. Indien het niet koel genoeg is dan zal dit de beworteling en bloei vertragen. In het 

begin moet Ranunculus vochtig geteeld worden.  

 

Substraat: 

Het substraat moet een luchtig medium zijn. Het beste is om de samenstelling van peat (grove 

stukken), klei en perlite. Aanbevolen PH van 5.5 tot 6.0.  

Geen cocos in grond mengsel.  

 

Toppen: 

Niet van toepassing. 

 

Plant tijdstip: 

Kas: vanaf week 40. 

 

Teeltduur: 

22-24 weken (temperatuur afhankelijk).  

 

Watergift: 

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

Ranunculus Success XXL™ verdraagt tijdens de groeifase een goede beregening, bij voorkeur in de 

morgen, inclusief meststoffen. Het waterverbruik is sterk afhankelijk van de verdamping. Uitdroging 

van grond wordt afgeraden.  

 

Bemesting: 

Vanaf oppotten kan eerste keer met de broes - schoon water worden gegeven.  

In het begin van de teelt een bemesting van 20-10-10 om meer blad te creëren.  

Dan gedurende het midden van de teelt een bemesting van 20-20-20 toepassen en aan het eind van 

de teelt een bemesting van 10-20-10 om grotere bloemen te krijgen.  
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In januari, als er voor langere tijd donker weer is, dan mogelijk een broes geven met extra Calcium 

over het blad.  

 

Klimaat: 

Ranunculus Success XXL™ heeft een hoog lichtniveau nodig voor de groei, schermen is dus 

nauwelijks nodig.  

Als de klauwtjes / knolletjes goed doorgeworteld zijn, dan kan de temperatuur zakken tot 6 á 8 

graden Celcius.  

Om schimmelaantastingen te voorkomen is het belangrijk om voldoende luchtbeweging in de kas te 

houden, een kiertje in de luchtramen is noodzakelijk. Houdt het gewas actief door gedurende de 

gehele teelt in de ochtend een temperatuurstoot te geven van 1-2 graden Celcius.  

Om de bloei te vervroegen kan er mogelijk worden belicht; Begin in januari tot 12 uur met 2.000 tot 

3.000 lux, belangrijk is wel dat de temperatuur koud blijft anders gaat het gewas rekken.  

 

Groeiremming: 

Na ongeveer 1 – 1,5 maand na het planten, als de bladsteeltjes beginnen te rekken, kan worden 

gespoten met remmiddel Alar: 150 cc per 100 liter. Dan later gedurende de teelt ongeveer 1 maal 

per maand verder remmen met Alar: 200 cc per 100 liter (afhankelijk van de ontwikkeling van het 

gewas). Het aantal malen dat er geremd moet worden is sterk afhankelijk van licht, temperatuur en 

de luchtvochtigheid in de kas. 

 

Ziekten en plagen: 

Spuit na opkomst met met Rovral en Teldor. 

Ranunculus Success XXL™ kan worden aangetast door bladvlekkenziekten, echte en valse 

meeldauw. Tegen valse meeldauw en bladvlekkenziekten kan preventief worden gespoten met 

Daconil, Ridomil of Switch, tegen meeldauw preventief met Baycor, Ortiva en Frupica.  

Tegen Pythium, behandel met Ridomil of Previcur. 

Mogelijk bacterieziektes als Pseudomonas altijd preventief behandelen met biobacter. Hoge 

luchtvochtigheid en temperaturen van 10 tot 20 graden Celsius bevorderen de mogelijke 

bacteriegroei.   
De meest voorkomende insectenplagen bij Ranunculus Success XXL™ zijn: Mineervlieg, Wittevlieg, 

Trips, luis; Spuit 1 x per week met bijv. Vertimex en Mesurol. 

  
Goede hygiënemaatregelen werken altijd positief ter voorkoming van aangegeven schimmels en 

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

Alle Ranunculus Success® XXL™ 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. 


