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Teelthandleiding

Gina
Uniek in rood

Voorbereiding voor de zomer (April-Mei)

Algemeen
• Houdt balans, makkelijke zetting moet zorgen voor 

maximale plantbelasting 
• Blijf de scheuten kort toppen
• Bij sterke overgangen naar een zomers weerstype is 

schermen een optie. Scherm alleen bij pieken of een te 
generatieve gewasstand. Een diffuse coating of scherm 
kunnen hier ook aan bijdragen. 

Temperatuurstrategie
• Het gewas wordt krachtiger met toenemend licht. Het blijft 

belangrijk om naar het gewas te kijken en aan de hand 
daarvan het klimaat te sturen.

• In de middag mag de temperatuur oplopen naar 27ºC. 
Zak ’s nachts niet verder terug dan 19ºC (VN 17) en wees 
ruim voor zonsopkomst op dagtemperatuur. 

• In deze periode kunnen de bloemen te zwaar worden 
door een lagere plantbelasting in combinatie met een 

hoge uitstraling. Als de bloemen te zwaar dreigen te 
worden trek de dagtemperatuur langer door en/of verhoog 
de (voor)nachttemperatuur

Zomer (Juni-Juli)

Algemeen
• In deze periode loopt de plantbelasting gemakkelijk 

op, waardoor het vruchtgewicht negatief kan beïnvloed 
worden. 

• Streef naar een plantbelasting tussen 35-40 vruchten/m², 
hierdoor zal het vruchtgewicht boven 190-200 g blijven. 

Temperatuurstrategie
• Een voornacht kan nodig zijn indien de kwaliteit van de 

bloem achteruit gaat. 

Nazomer – herfst (augustus-september)

Algemeen
• Houd activiteit en voorkom vegetativiteit
• Generatieve sturing is belangrijk

-  Houd een hogere CO2 dosis aan
-  Druppel in een kortere periode
-  Laat het vochtniveau niet te hoog oplopen, lucht af 

waar nodig om het vocht te beheersen 
-  Houd koele lange nachten aan indien de 

buitenomstandigheden dit toelaten

Watergift
• Geef water in een kortere periode. De plant moet ’s avonds 

niet veel ‘over’ hebben
• In deze periode is het belangrijk om het vochtpercentage 

in de mat te verlagen, zorg dat je zo’n 10-12%  inteert t.o.v. 
voorgaande periode. 

• Vermijd te kleine beurten om voldoende zuurstof in de mat 
te houden en de wortels gezond te houden. 
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Gewassturing
Temperatuurstrategie
• Gina is generatief en wortelt snel in. De ontwikkeling en 

eerste zetting gaan vlot. Vermijd lage voornachten en/of 
etmaaltemperaturen en houd voldoende tempo aan vanaf 
de start van het seizoen.

• We adviseren een vrij vlakke dag-/nachttemperatuur in 
deze fase van de teelt. 

• Op donkere dagen kan de etmaaltemperatuur met 0,5-
1°C verlaagd worden, maar vermijd om het dag-nacht 
verschil te vergroten. 

• Naar de eerste zetting toe adviseren we om de 
dagtemperatuur naar 20,5 °C en de nachttemperatuur 
naar 18,5 °C terug te brengen. 

• Voorkom temperatuurschokken en te snelle stijging naar 
de dagtemperatuur in de ochtend

Watergift
• Om een stevige celopbouw te creëren, adviseren we om 

de matten voor de teelt met voedingswater met EC 3 mS 
te vullen. Bij gebruik van een foliescherm kan dit zelfs nog 
hoger.  

• Geef frequent kleine druppelbeurten na het planten. 
Hierdoor krijg je uniformiteit in de potten, wordt een goed 
contact gemaakt tussen pot en mat én voorkom je dat de 
mat te koud wordt.

Plantbalans opbouwen  t/m 3e zetting 

Algemeen
• In deze periode is het essentieel om balans op te bouwen.
• Voorkom dat de vruchten van de 1e zetting te zwaar 

worden door voldoende snelheid te maken. Dit heeft ook 
een positief effect op de uitgroeisnelheid.

• Een goede plantbelasting kan gerealiseerd worden als 
volgt : houd bij de 1e zetting 1 vrucht per stengel aan; bij 
de 2e zetting 2 vruchten en bij de 3e zetting 3 vruchten. 

• Om overbelasting te voorkomen mogen de 1e en 2e 
zetting bij elkaar niet meer dan 20 stuks/m² of 5 kg/m² 
zijn.

• Mindere vruchten worden best verwijderd tijdens een 
rondje vruchtdunnen

Temperatuurstrategie
• Voldoende etmaaltemperatuur is belangrijk in deze 

periode. Verkies gewastemperatuur boven vroegst 
mogelijk zetting. 

• Blijf naar de bloemstand kijken, deze is leidend. 
• Gina zet heel gemakkelijk en heeft baat bij slechts korte 

periodes met lagere temperatuur. 
• Als het gewas te krachtig wordt, adviseren we om de dag 

te verlengen. 
• Vermijd koude koppen, een voldoend hoge 

planttemperatuur is cruciaal. 

Plantopkweek

• GINA heeft geen aparte behandeling nodig bij de 
plantopkweek.

• Het gewas van GINA is stevig en open met een iets kleiner 
blad.

• Vermijd te hoge temperaturen en voorkom hiermee 
dat de planten teveel “aangejaagd” worden en de 
internodiën teveel strekken. Deze strategie helpt ook om 
stengelfusarium te vermijden.

Van planten tot en met 1e zetting

Algemeen
• GINA is een generatieve plant, die opvallend snel werkt 

op bloemen en vruchtontwikkeling. Hierdoor kan met 
een klein verschil in dag- en nachttemperatuur al zetting 
gecreeerd worden.

• In alle keuzes die worden gemaakt tijdens de teelt is 
het belangrijk om voldoende aandacht aan een goede 
bloemstand te besteden en zware bloemen te voorkomen. 

Zettingsstrategie 1e zetting 
(dit is afhankelijk van gewasstand, plantomvang en kastype)

• Ons advies voor de eerste zetting is om 1 vrucht aan te 
houden, het oksel erboven de vrucht te verwijderen en 
dan de plant zelf laten reguleren. 

• De ervaring toont aan dat een latere zetting de snelheid, 
het vruchtgewicht en de totaalproductie van GINA positief 
beïnvloedt.

• Bij een 4-stengelsysteem is het beter om een zwakke 
scheut leeg te maken bij de eerste zetting. 

Gina: Onze garantie 
voor uw rendement

Resistenties HR: Tm3  IR: Lt

Planttype • Goede zettingskwaliteit gedurende het hele seizoen
• Makkelijke uniforme scheutvorming 
• Generatief type, voldoende bladvolume 
• Open gewas, arbeidsvriendelijk 
• Geschikt voor meerdere stengelsystemen

Vruchttype • Het stabiele vruchtgewicht van 200-220 g zorgt voor een hoog m² rendement
• Prima vruchtkwaliteit met een mooie uniforme vruchtvorm en uitstekende houdbaarheid tot het einde van het sei-

zoen
• Sterk op binnenrot

Raseigenschappen

2 Stengelsysteem

Zaaidatum Oksel # vruchten
15 oktober – 25 oktober 2 1
26 oktober – 5 november 3 1
6 november – 15 november 2 1

3 Stengelsysteem

Zaaidatum Oksel # vruchten
15 oktober – 25 oktober 4 1
26 oktober – 5 november 4 1
6 november – 15 november 3 1

4 Stengelsysteem

Zaaidatum Oksel # vruchten
15 oktober – 25 oktober 4 1
26 oktober – 5 november 4 1
6 november – 15 november 3-4 1


