GrowerFacts
Snapdragon Rocket F1 Serie
Teelt van snijbloemen (herzien/aangepast 24-10-19)

(Antirrhinum majus)

Algemene informatie
Blootstelling

Bloeiperiode

Hoogte

Breedte

Plantafstand

Zon

Vroege voorjaar, Voorjaar, Najaar

30-36 in.
(76-91 cm)

16-18 in.
(41-46 cm)

14-18 in.
(36-46 cm)

Kieming
Zaadproductvorm Aanbevolen
plugmaat

Zaden/plug Duur pluggenteelt
(in weken)

Het aantal dagen
tot de kieming

pH- en EC-waarden
zaaisubstraat

Afdekken van
het zaad

RAW

1

4-8

5,5-6,0 pH
0,75 mmhos/cm

Lichte afdekking

406

5-6

Pluggenteelt
Ontwikkelingsstadium
1

Ontwikkelingsstadium 2

Ontwikkelingsstadium 3

Ontwikkelingsstadium 4

Vochtigheid
substraat

Niveau 4

Niveau 3-4

Niveau 3-4

Niveau 3

Temperatuur

65-68°F
(18-20°C)

Licht

2.500 f.c.
(26.900 Lux)

2.500 f.c.
(26.900 Lux)

5.000 f.c.
(53.800 Lux)

Bemesten

Minder dan 100 ml N - EC lager
dan 0,7

100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot
1,2

100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot
1,2

Belangrijke tips voor vermeerdering
Bronze, Golden, Pink, Red en Rose Shades kiemen het beste bij licht. Voorkom hoge pH-waarden (>6,5) in het substraat, omdat hierdoor een
ijzer- en boortekort kunnen ontstaan. Boortekort, een hoog EC en ophoping van vocht rond de groeipunt kunnen samen met een slechte
luchtcirculatie leiden tot topsterfte bij zaailingen. Zorg tijdens de teelt voor een preventieve bestrijding met fungiciden tegen valse meeldauw.

Teelt tot eindproduct
Teelttemperatuur

pH- en EC-waarden teeltsubstraat

Bemesten

Daglengte

Voor de bloemzetting:
(dag) 65-80°F (18-27°C)
(nacht) 55-60°F (13-16°C)

5,8-6,2 pH
1,5-2,0 mmhos/cm

175 tot 225 ml N - EC 1,2 tot 1,5

-

Teeltplanning
Type gewas

Seizoen

Dichtheid

Teeltduur

-

Voorjaar

3-4 planten per ft² (32-43 planten per m²)

13-16 weken

Bemestingsaanbeveling
Fosfor en calcium worden over het algemeen voorafgaand aan het uitplanten door de grond gewerkt. Andere meststoffen worden tijdens de
teelt toegediend in vloeibare vorm. Superfosfaat in een dosering van 5 pounds/100 ft.² (2 g/m²) door de grond gewerkt moet in principe
voldoende zijn voor de fosfaatvoorziening. Als uit bodemmonsters blijkt dat het calciumgehalte laag is, voeg dan bij een lage pH kalksteen toe,
of bij een normale pH gips; beide in een dosering van 5 pounds/100 ft.² (250 g/m²). Irrigeer met schoon water na het uitplanten. Begin bij de
tweede keer watergeven met bemesten. Pas een meststof toe met een laag ammoniumgehalte bij 150 tot 200 mg/l. Bemest continu en spoel
af en toe door met schoon water. Een overmaat aan vocht en hoge bemestingsniveaus zorgen voor veel zijscheuten.

Ziekten en plagen
Insecten: bladluizen, trips Ziekten en plagen: valse meeldauw, Botrytis, roest, echte meeldauw Overig: Hoge pH-waarden in de grond en ijzeren boortekorten zorgen voor veel zijscheuten.

Belangrijke tips voor teelt eindproduct
Deze breed toepasbare leeuwenbekserie leent zich zowel voor de tuinaanleg als voor de snijbloementeelt. Rocket staat voor een leeuwenbek
van hoge kwaliteit in groep 3,4 van voorjaars- en zomerbloeiende rassen voor de tuinaanleg. Groep 3: Nachttemperatuur: 55 tot 60°F (13 tot
16°C), dagtemperatuur: 60 tot 65°F (16 tot 18°C). 25.000 tot 45.000 lux. Groep 4: Nachttemperatuur: >60°F (>16°C) Dagtemperatuur: >65°F
(>18°C). 30.000 tot 50.000 lux.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende
producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van
het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land
toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en
nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met
betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican
Seed van toepassing.
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