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Inleiding
Deze beschrijving is ontstaan na 40 jaar ervaring met helleborus hybriden als snijbloemen
(Christmas Glory) en 10 jaar veredeling van de huidige nieuwe soorten. Het hoofddoel bij de
veredeling was het introduceren van de kleuren rood, geel, roze, picotee en zuiver wit. De nieuwe
soorten zijn een product van selectie op o.a.:
*
*
*
*
*

groeikracht,
gezondheid,
lange stevige stelen,
houdbaarheid op de vaas,
rechtopstaande bloemen.

Goede houdbaarheid op de vaas.
Een veertigtal met zorg geselecteerde moederplanten vormen de basis. Deze moederplanten zijn 5
tot 10 jaar oud, staan in containers en leveren allemaal tussen de 20 en 40 bloemstelen.
Het telen van helleborus hybriden als snijbloem is zeker niet gemakkelijk; het is een uitdaging voor
elke kweker. Wanneer men echter de grote voordelen op een rijtje zet:
* de lage energie- en arbeidskosten,
* de lange bloeiperiode waardoor van november tot maart bloemen geleverd
kunnen worden
* het feit dat het product vrij nieuw is,
* een uitgebreidere markt door een grotere variatie in kleuren ( geel in het
voorjaar, rood rond Valentijnsdag en Kerst )
dan wordt de keuze een stuk aantrekkelijker.
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Hoofdstuk 1

Planttijd en 1e groeiseizoen

Planttijd en planten
Er zijn twee tijden die geschikt zijn en goed aansluiten op de groeitijden.
Eind mei is de meest ideale tijd om te planten. In mei zijn de planten 4 maanden oud, goed
geworteld en hebben dus een goede basis voor een prima start.
Begin september is ook prima, maar dan moet wel uit een grote pot geplant worden.
Ervaring leert dat planten die in mei geplant worden, zich beter ontwikkelen dan dezelfde types die
in september geplant worden.
Planten in de volle grond
De grond moet zo diep mogelijk gespit worden en, indien mogelijk, gestoomd. Een goede
basisbemesting is eveneens noodzaak. Het is immers de bedoeling dat de plant zo’n jaar of 15, of
nog langer, op dezelfde plek blijft staan. De pH-waarde dient rond de 6.5 te zijn. Vooral niet te diep
planten, een halve cm boven de grondoppervlakte is goed. De plant heeft de neiging om in de loop
der jaren ‘in de grond te zakken’.
Direct na het planten goed in wateren en daarna de grond weer los trekken. Voorkom, bij hoge
planttemperaturen, directe zoninval om verbranding of te hoge verdamping tegen te houden. Dit
kan door het krijten of het plaatsten van schermdoek.
Groeitijden
Bij de jonge aanplant zijn de groeitijden net iets anders als bij planten die al meerdere jaren op een
vaste plaats staan. Jonge planten zullen, bij een goede verzorging, door blijven groeien tot eind
november. Bij de meeste rassen zullen zowel de wortels als de bladeren doorgroeien. Er zijn ook
rassen die aan de bovenkant stil lijken te staan, maar die dan een explosieve wortelgroei
doormaken. Vanaf september begint de tweede groeiperiode. Bij álle rassen ontstaan nieuwe wortels
en nieuw blad. Het eerste jaar zal kan zich een bloemknop ontwikkelen, maar de bloem die ontstaat
zal niet de kwaliteit hebben van de bloemen die in latere jaren zullen ontstaan.
Verzorging
Van de planttijd tot de eerstvolgende winter is bijmesten nog niet nodig, bij het planten is immers
een goede basisbemesting aangebracht. Het is ook verstandig om het blad van jonge planten niet af
te knippen. Watergift is een belangrijke groeifactor. Besteed hier daarom voldoende aandacht aan.
Veel water, afgewisseld met periodes van droogte bevorderen de wortelgroei. Het is aan te raden
om in het najaar de grond met organisch materiaal af te dekken.
De grond waar in geplant wordt dient vocht vast te kunnen houden, droogte zorgt voor
groeiachterstand, daarentegen zorgt teveel vocht voor ziektes en afsterven. De plant heeft een
hekel aan ‘natte voeten’.
Houd in de zomermaanden de luchtvochtigheid hoog.
Ziekten en plagen
De meest voorkomende ziektes bij helleborus hybriden zijn botrytis en valse meeldauw. Beide
ziektes preventief bestrijden.
Bij jonge aanplant is het gevaar op botrytis in het najaar het hoogst. Preventief bestrijden zal dus in
de maanden oktober en november moeten gebeuren.
Valse meeldauw in april en mei.
De meest voorkomende plagen zijn spint, luizen, taxuskever en slakken. Wanneer de plant ouder is
kunnen muizen, die de knoppen aanvreten, ook een probleem vormen.
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Hoofdstuk 2

Groeiperioden en bladsnijden

Bij helleborus hybriden spreken we van twee groeiperioden in het jaar. De eerste begint in april.
Tijdens deze periode groeit de plant in omvang en maakt zij nieuw blad. De tweede periode vindt
omstreeks eind augustus plaats. De plant maakt een sterke wortelgroei door en lijkt reserves op te
bouwen die straks nodig zijn om bloemknoppen te ontwikkelen.
Ongeveer anderhalf jaar na het planten, dient het blad voor het eerst verwijderd te worden. Pas als
de bloemknoppen duidelijk aan het schuiven zijn
( 4 tot 7cm lengte ) mag het blad worden geknipt. Wanneer het blad te vroeg wordt geknipt kan de
plant de reserves die in het blad zijn opgeslagen niet gebruiken en ontstaat er een fout ritme.
Om schimmelziektes te voorkomen is het van belang dat de bladstelen tot op zeker 15cm blijven
staan. De stelen zullen op deze manier indrogen. Om schimmelziektes te voorkomen is het van
belang om het afgesneden blad op te ruimen.
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Hoofdstuk 3

Het oogsten van de bloemen

De vroegste soorten bloeien van midden november tot eind december. De middengroep bloeit in
januari en februari. De laatste groep bloeit van februari tot begin april. Bloei ook afhankelijk van
weer - temperatuur.
Er zijn soorten waarbij de bloem zich al heeft ontwikkeld bij een steellengte van slechts 10cm.
Wanneer men echter geduld heeft, dan kan de steel nog tot zo’n 30cm door groeien. Er zijn ook
types waarbij de steel volledig doorgroeit voordat de bloem open gaat.
Voor een goede houdbaarheid op de vaas is het van belang dat er alleen open bloemen worden
geoogst.
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Hoofdstuk 4

Bemesting

In april, ruim voordat de planten in een nieuwe groeiperiode komen, is het van belang om
grondmonsters te nemen. Hier dient dan het bemestingprogramma op aangepast te worden.
Helleborus hybriden hebben, door hun sterke groeikracht, veel voedingstoffen nodig. Met organische
bemesting boeken wij de beste resultaten.
In de herfst, voor de tweede groeiperiode, bevordert vloeibaar bijmesten de bloemkwaliteit.
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Hoofdstuk 5

Water

In de groeiperioden verbruiken helleborus hybriden veel water. Dit komt doordat ze met hun grote
blad veel verdampen, en door hun sterke groeikracht. Het is belangrijk dat de planten steeds het
vocht op kunnen nemen dat ze voor het verdampen nodig hebben. Als dat niet zo is zal heb blad te
vroeg afsterven.
In de zomermaanden dient steeds voor een hoge luchtvochtigheid gezorgd te worden.
In de wintermaanden, wanneer het blad gesneden is, mag de luchtvochtigheid weer niet te hoog
zijn. Dit kan voorkomen worden door dag- en nacht uit de wind te luchten. Een paar graden stoken
kan de luchtvochtigheid ook verminderen, hierdoor zal het gewas echter sneller gaan groeien.
Wanneer in de zomermaanden de zonnestralen erg sterk zijn, dan is het raadzaam om het blad te
beschermen met bijvoorbeeld schermdoek en / of krijten. Wanneer het blad goed door deze
maanden geloodst kan worden, dan zal dit de bloemkwaliteit en kwantiteit ten goede komen.
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Hoofdstuk 6

Temperatuur

In tegenstelling tot zomerbloeiers, verkrijgen de helleborus hybriden hun energie uit lage
temperaturen. Het is heel belangrijk om in de maanden september tot november de kastemperatuur
laag te houden. Als de temperatuur in deze maanden te hoog is, dan gaat dit ten koste van de
kwaliteit van de bloemen en het groeiritme zal worden verstoord.
Volgroeide helleborus hybriden kunnen hoge temperaturen in de zomermaanden goed verdragen,
mits de luchtvochtigheid hoog genoeg is.
Wanneer de knoppen aan het schuiven zijn, behoort temperatuur verhoging tot de mogelijkheden.
De bloemen zullen zich hierdoor sneller ontwikkelen en de kwaliteit zal beter zijn. Om
bloemverkleuring te voorkomen is het raadzaam om alleen bij daglicht de temperatuur te verhogen.
Koelte in de nacht houdt vooral de donkere soorten netjes op kleur.
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Hoofdstuk 7

Gewasbescherming

Helleborus is een plant met “geheugen”, als iets vandaag verkeerd gaat dan kan dat maanden later
belangrijke gevolgen hebben.
Het belangrijkste bij het bestrijden van ziektes en ongedierte is: ervoor zorgen dat ze buiten de kas
blijven! Een goede scouting lijkt veel tijd te kosten, maar is in verhouding veel minder
arbeidsintensief dan het oplossen van door verwaarlozing ontstane problemen die jaren achter
elkaar voor groeistoringen in het gewas kunnen zorgen. Preventie is beter dan achter de feiten
aanlopen.
Een goede bedrijfshygiëne is uiterst belangrijk.
Schimmelziektes
Valse meeldauw is een ziekte die, naar onze ervaring, de meeste schade kan veroorzaken. In de
maanden april tot en met oktober zal er regelmatig preventief tegen deze ziekte gespoten moeten
worden. Sterk aangetaste planten zullen altijd verwijderd moeten worden om verspreiding te
voorkomen.
Een goede luchtcirculatie is de kas is belangrijk. Tocht dient ten alle tijden voorkomen te worden,
sterke wind helpt de ziekte zich snel te verspreiden. Een goed luchtingsschema helpt valse
meeldauw te voorkomen.
Botrytis is een ziekte die bij jonge planten in oktober en november voorkomt. In deze periode
maken jonge planten vaak nog nieuw blad dat bijzonder kwetsbaar is voor deze ziekte. In deze
maanden zal twee keer preventief gespoten moeten worden.
Oudere planten zullen voor het bladknippen en direct hierna preventief behandeld moeten worden.
Na het oogsten van de bloemen zal ook meerdere keren preventief gespoten moeten worden. De
kans op schimmelziektes ( o.a. het rotten van de scheuten )is na het oogsten het grootst.
Goed luchten en het blad afharden met magnesiumsulfaat zal voor planten zorgen die zich goed
tegen schimmelsporen kunnen verweren.
Ongedierte
Luizen kunnen het hele jaar door veel schade aanrichten. Een goede scouting is ook hierbij van
belang.
Spint kan in de warme zomermaanden voor problemen zorgen. In plaats van spuiten kunnen ook
biologische bestrijdingsmiddelen ingezet worden.
Slakken kunnen zowel boven als onder de grond schade veroorzaken.
Schade door de taxuskever is te herkennen door ronde vraatsporen in het blad. De meeste schade
wordt echter onder de grond veroorzaakt door de larven die aan de wortels vreten.
Muizen kunnen schade aan de schuivende knoppen veroorzaken.
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Hoofdstuk 8

De bodem

Helleborus hybriden houden van een humusrijke bodem die goed in staat is om vocht vast te
houden. Een goede drainage van de bodem is uiterst belangrijk.
Als afdekmateriaal is oude compost, champignonmest of ander organisch materiaal aan te bevelen.
Het gewas kan na het planten en daarna om de twee jaar met ongeveer 3cm organisch materiaal
afgedekt worden. De beste periode hiervoor is na het oogsten van de bloemen wanneer reeds
preventief tegen schimmelziektes is gespoten.
In tegenstelling tot de andere helleborussoorten, gedijen zij bij een PH waarde van 5,5. De EC
waarde mag niet boven 1,8 liggen.
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Hoofdstuk 9

Tips

Door onze opkweekmethode zitten de planten in een ritme van sterke groei het hele jaar door. Dit
ritme zal onderbroken moeten worden. Een rustiger groeiritme zal de levensduur van de planten
verlengen en voor betere opbrengsten zorgen. Ik ben van mening dat het knippen van het blad
ervoor zorgt dat dit rustigere ritme ontstaat. Wanneer de planten zich in het juiste ritme bevinden,
zullen zij gemakkelijk te sturen zijn en rijkelijk kunnen bloeien.
Het is aan te bevelen om ervoor te zorgen dat de omstandigheden bij het planten optimaal zijn. Elk
negatief punt (zoals planten op een te droge plek) zal tijdens de gehele levensduur van de plant
door blijven spelen en ervoor zorgen dat nooit de optimale opbrengst kan worden bereikt.

Zomerbloei is een teken van een fout groeiritme. Vooral jonge planten kunnen hier last van hebben.
Wij raden aan om deze bloemen te verwijderen.
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De eerste bloei is geen graadmeter voor de kwaliteit van de bloem van de oudere plant. Pas na 2 á
3 jaar zal de bloemkwaliteit optimaal zijn.
Uit ieder volgroeid blad kunnen een of twee bloemknoppen ontstaan. Nieuw blad heeft minstens een
jaar nodig om een knop te kunnen vormen. Een goede verzorging van het blad is essentieel voor de
opbrengst.

Er zijn soorten waarvan het blad al in augustus afsterft. Dit is geen teken van een vroege bloei.
Vanaf oktober moet de teler er voor zorgen dat de lichtinval optimaal is. Geen schaduwdoek meer
en de ruiten van de kas dienen schoon van kalk te zijn.
De planten groeien niet allemaal even gelijkmatig. Er zijn soorten die binnen enkele jaren al aan hun
top zitten. Andere planten doen hier veel langer over.
Helleborus hybriden zijn een samenraapsel van vele soorten. De eigenschappen van deze soorten
zitten ingebed in de genen van de nakomelingen en veroorzaken deze grote verschillen.
.
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Green Works is leverancier van jong plantmateriaal voor de professionele kweker voor
zomer-snijbloemen en potplanten. 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.
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