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Voor meer informatie over het beheersen van plotselinge temperatuurstijgingen in de herfst, zie 
onze TechNews “onverwachte hittegolf”; 

https://www.cyclamen.com/pdf/technews/201809/unexpected-heat-stress-nl.pdf

4 belangrijke punten om uw marges te verbeteren met grootbloemige Cyclamen dankzij LATINIA® SUCCESS®:

1 – Korte teeltduur en een snelgroeiende soort:

Latinia® SUCCESS® is de snelst bloeiende grootbloemige Cyclamen op de 
markt.

De bloei in 28 tot 30 weken vanaf het zaaien biedt u de mogelijkheid om 
grote bloemen te telen voor een verkoop vanaf het einde van de zomer. 
Benut uw kasoppervlakte beter door een tweede teelt grootbloemigen te 
plannen, zoals HALIOS®HD of HALIOS®, voor het tweede deel van de herfst.

3 – Homogeniteit van de planten en gelijke bloei:

De gesynchroniseerde bloei en de homogeniteit in de grootte van de planten 
maken nauwkeurige en gerichte verkoopacties mogelijk.

2 – Compactheid en rentabiliteit per m2:
Latinia® SUCCESS® is ook gekend door zijn compactheid.

De compacte en homogene planten geven een veel hogere teeltdichtheid 
per m² dan andere series van dezelfde categorie. Hierdoor kunt u de opbrengst 
van uw teelt verhogen.

Het unieke assortiment zuivere en briljante kleuren levert industriële presta-
ties en beantwoord tegelijk aan de marktverwachtingen.

4 - Resistent aan hitte en optimale kwaliteit:

Ideaal voor het begin van het seizoen (herfst) wanneer de ADT («Gemiddelde 
dagelijkse temperatuur») in de kas hoog is (20° - 25 °C): Bijvoorbeeld het 
mediterrane of oceanische klimaat in Europa. 

Door zijn compacte groei is hij minder gevoelig voor hoge temperaturen, mits 
voldoende wordt geschermd. Dit is te danken aan een robuuste plantstructuur 
met kleine bladeren en korte dikke stengels. Hierdoor wordt overmatige 
verdamping beperkt welke andere rassen kunnen hebben tijdens een periode 
van hoge temperaturen.
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Vernieuwde teeltaanwijzingen: Potmaat, licht, temperatuur en geschikte voeding;

> Latinia® Success®, pot 10,5 cm, ADT* van 20°C-25°C, California

> Latinia® Success®, pot 10,5 cm, ADT* van 20°C-25°C, California

> Latinia® Success® Mix (ref. 1971), pot 12 cm, november, Noord Europa

> Latinia® Success®, pot 12 cm, oktober, Zuid- Europa

Optimale groei 
Matige groei
Beperkte groei

Latinia® SUCCESS® past zich aan in een pot van 10,5 tot 15 cm. Doseer de voeding op basis van uw pot en klimaat:

Bepaling van stikstof in de groeifase naargelang de ADT en de lichtintensiteit voor verschillende potmaten

ADT 
(in de serre) Maximale Lichtintensiteit(1) Pot Ø in (cm) Dosis voeding per gietbeurt in ppm N-NO3

(2) Groei

15-18°C
50 000 lux
550 W/m2

5 000 fc

10,5 - 11 75  - 100

*12 >100

14-15

18-20°C
40 000 lux
450 W/m2

4 000 fc

10,5 - 11 50  - 75

***12 100

14-15 >100

20-25°C
30 000 lux
350 W/m2

3 000 fc

10,5 - 11 25  - 50

**12 50  - 75

14-15 75  - 100

>25°C
25 000 lux
325 W/m2

2 500 fc

10,5 - 11

*12 25  - 50

14-15 50  - 75

(1) Maximaal aanvaardbaar lichtniveau ten opzichte van de ADT, daarboven is schermen nodig
(2) Met een verhouding N/K2O = 1/3

Optimaliseer uw rendement met  LATINIA® SUCCESS®!
Op grote schaal produceren en goed resultaat in de grootbloemigen

Onder deze condities, verkies Tianis®

Onder deze condities, verkies Halios® HD



Latinia® VICTORIA 50 (ref : 1700)

Met Latina® SUCCESS® bent u zeker van een snel, compact gewas en verhoogt u de kans op een betere rentabiliteit van uw teelt.
Verbeter uw cyclamen aanbod en onderscheid u van uw concurrenten!

Twee Fantasie-variëteiten zijn perfect voor Latina® SUCCES® in termen van homogeniteit en gemakkelijke teelt;
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(b) : Let op: voor een bloei in de lente kan het nodig zijn om kunstmatig licht tijdens de groeifase toe te voegen. 
(d) : Plug van 15-20 mm (12 weken oud) – Plug van 20-35 mm (14 weken oud) – Plug >35 mm (16 weken oud)

De in deze Technews genoemde teelttijden worden in Fréjus (Frankrijk) waargenomen met de teelttechnieken die op 
onze website www.cyclamen.com worden beschreven.
Neem contact met ons op voor persoonsgerichte informatie, aangepast aan uw productiegebied.

De groeitijd wordt aangegeven ter referentie en komt overeen met 80% van de bloeiende planten met 3 open bloemen 
voor grootbloemige variëteiten.

Onderscheid uw commerciële aanbod en biedt Fantasie-variëteiten aan om de Latina® 
SUCCESS® reeks te completeren!

Latinia® Flamed Mix (ref : 1910)
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