Algemene teelttips voor eetbare bloemen
Teelt in vollegrond of in pot
Teelt van eetbare bloemen kan zowel in vollegrond als in pot. Deze keuze zal afhankelijk
zijn van de bedrijfsvoering. Als men de bloemen als biologisch product wil commercialiseren, is men wel genoodzaakt om de planten in vollegrond te telen.
Het oogsten van de bloemen is heel arbeidsintensief. Teelt in pot kan bijdragen tot een
meer ergonomische manier van werken.

Vermijd opspattend water
Bij de teelt in vollegrond kan het aangewezen zijn om bijvoorbeeld een antiworteldoek
te gebruiken om vervuiling van de planten en
bloemen door opspattende grond te vermijden bij regenbuien of begieting. Ook bij teelt
in potten onder bescherming, wordt de
voorkeur gegeven aan irrigatie via druppelsslangen of T-tape ten opzichte van bovenberegening.

Teelt voor verkoop als
‘plant in pot’
Eetbare bloemen zijn geen totaal onbekend
product maar worden slechts in beperkte
mate rechtstreeks aan de consument aangeboden. De gehele plant verkopen zodat de
consument de bloemetjes zelf kan plukken
en verder onderhouden, maakt de teelt toegankelijker voor de consument. Deze teeltwijze kan worden vergeleken met de teelt
van kruiden in pot.

In tegenstelling tot de teelt van bloemen als
siergewas, mogen deze planten niet behandeld worden met groeiregulatoren om ze
compact te houden. Daarom is het van
groot belang om te kiezen voor compact
groeiende gewassen en de planten zo droog
mogelijk te telen.
Een aantal voorbeelden van eetbare bloemen
die reeds in pot worden aangeboden zijn
viooltjes, daslook, lavendel, Oost-Indische
kers, goudsbloem, korenbloem, begonia,
komkommerkruid…

Spreiding van de teelt
Door de bloemen te telen onder bescherming, in koepels of serres, kan de teelt worden vervroegd of verlengd.
Ook gebruik van stuurlicht of assimilatiebelichting kan in een aantal gevallen het oogstseizoen verlengen. Kostprijs van dergelijke
investering moet wel afgewogen worden ten
opzichte van de meeropbrengst.
Zelfs de teelt in een daglichtloze ruimte met
kunstlicht behoort tot de mogelijkheden en
maakt de teelt heel stuurbaar. In een kleinschalige proef leidde dit voor Tagetes tot een
heel homogeen gewas met mooie, donkere
bladkleur en in geval van Tropaeolum een
compact, sterk vertakt gewas met opvallend
rode bloemsteeltjes. De rendabiliteit wordt
voorlopig wel nog in vraag gesteld.

Deze fiche is opgemaakt in het kader van het PDPO III-project ‘Eetbare bloemen: sierlijk én smakelijk!’.
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