STICHTINGLABORATORIUMVOORBLOEMBOLLENONDERZOEK-LISSE

': BIBLIOTHEEK
; ' p POsector Bloembollen
.-.#**r$p Postbus85
2160AB Lisse
0252462121
VERSLAG VAN EEN BEZOEK AAN HET SCOTTISH HORTICULTURAL RESEARCH
INSTITUTE TE INVERGOWRIE VAN 25 t / m 27 MEI 1976

door

IrM.J.G.Timmer,IrH.Y.AlkemaenIrG.G.M,vanderValk

•P-1Z

Rapport33,juli1976

1 -

1.DOELVANHETBEZOEK
HetdoelvanhetbezoekaanhetScottishHorticulturalResearchInstitute (S.H.R.I.)was3-ledig:
-Besprekingvanaspectenvanhetgezamenlijkonderzoekaantulpen.
HiertoewerdengesprekkengevoerdmetR.Thompson,dr.P.D.Waister
endr.D.K.L.MacKerron.Overhetanderebollenonderzoekwerdvan
gedachtengewisseldmetH.M.Lawson.Aldezeonderzoekersbehoren
totdeCropsResearchSection.
-Oriëntatieoverdestandvanzakenrondde"virus-tested"narcissen.
!

HieroverwerdvangedachtengewisseldmetW.P.MowatenJ.Chambers
vandeVirologySection.
- Informatieteverkrijgenoverhetveredelingsonderzoekbijlelies.
Hieroverwerdgesprokenmetdr.C.NorthvandesectiePlantBreeding.
(Zievoorenigealgemeneaspectenbetreffendehetonderzoekophet
S.H.R.I.,Rapport22vanhetL.B.O. (nov.1973.))

2.GEZAMENLIJKONDERZOEKAANTULPEN
Inhetgroeiseizoen 1973/'74werdbegonnenmeteengezamenlijkonderzoekbijtulpen.Hetdoelwasinzichtteverkrijgeninhetgedragvan
tulpenonderwisselendegroeiomstandigheden.Aanonzekantbestond
behoefteaandezegegevensinverbandmetonzepogingentothetconstruerenvaneengewasgroeimodel.
AanSchotsekantwasdebehoeftehieraangeringer;daarwenstemen
vooralinzichtteverwervenindedooronsgebruikteonderzoektechnieken.
In1973werdeengedeeltevandeophetL.B.O.geteeldepartij 'Apeldoorn'naarSchotlandgestuurdenvervolgensopeenproefveldvanhet
S.H.R.I.uitgeplant.In1974werdhetzelfdegedaanenwerdtevenseen
gedeeltevaneeninSchotlandgeteeldepartijopeenproefveldvanhet
L.B.O.uitgeplant.
Opbeideplaatsenwerdendeontwikkelingvanhetgewasendeveranderingeninhetdrogestofgehaltedoormiddelvan14-daagsegroeianalyses
gevolgd.Indebetreffendegroeiseizoenenbleekdeontwikkelingvanhet
gewasinSchotland achtertelopenbijdieinHolland;opvallendwasdat
nietalleendeontwikkelingvanhetbladoppervlakachterliepmaardat
'ookdebereiktemaximalewaardegeringerwas.InSchotlandbleefookde
drogestof-produktievandenieuwebollensomsaanzienlijkachter.
UitberekeningenvanVanderValkmetbehulpvaneenmodelbleekdatde
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verschilleninopbrengstnietvollediguitdeverschilleninlichtomstandighedenenindegroottevanhetbladoppervlakkunnenwordenverklaard.
Daaromwerd inSchotland in1975eenproefopgezetwaarinheteffect
vanverschillendegrondmengselsenkunstmatigeberegeningwerdnagegaan
(naast"normale"teelt).
Decombinatievanfactorenbleekteleidentoteengroterbladoppervlak
danwanneernormaleteeltwerdtoegepast.
Bijdiscussievaneenenanderwerddeconclusiegetrokkendatwaarschijnlijkdewaterhuishouding eenbelangrijkerolspeelt.Informatie
overbijv.pF-karakteristiekenwasechternietbeschikbaar.
Erwerdbeslotenhetgezamenlijkprojectnietvoorttezetten.Hetheeft
voldoendeinformatieopgeleverd.Debelangrijksteresultatenzullenin
eenpublikatiewordensamengevat,naafloopvandeSchotseproevenvan
ditgroeiseizoen.

3.TWEEJARIGETEELTVANTULPEN.ONKRUIDKUNDIGONDERZOEK
DeheerThompsonverleentnietalleenmedewerkingaanhetgezamenlijk
projekt,maardoetookonderzoeknaardeinvloedvaneen2-jarige teelt
opdeopbrengstvantulpen.Bijdecultivars 'Apeldoorn'en'Lustige
Witwe'wordtdeinvloedvanfactorenalsplantmaatenplantdichtheid
onderzocht.Menzietwelperspectief indezeteeltmethode.DoorLawson
wordtaljarenonderzoekverrichtnaardematevanconcurrentietussen
cultuurgewasenonkruidendeinvloedhieropvanherbiciden.Ditonderzoekwerdaanvankelijkalleenbijnarcisgedaanmaardelaatstejaren
ookbijtulpen.
Daarbijwordtondermeeronderzochtinwelkeperiodevandegroeihet
onkruiddebolgroeidemeesteschadedoet.
Bijdetweejarigeteeltenvannarciswerdgevondendatonkruid inhet
eerstejaarbijnaaltijdtotgevolghaddatdebloeirijkheid inhet2e
jaarminderwerd.Ditverschilzouvooreendeelkunnenwordenverklaard
uithetachterblijvenvanhetbolgewicht.Bijdebroei,waarbijwerd
uitgegaanvanbollenmethetzelfdegewicht,werdechtersomsookeen
dergelijkeffectwaargenomen.J>itzouooknogkunnenwordenveroorzaakt
dooreenverschilinhetaantalneuzenperbol.Hieroverwarenechter
geenwaarnemingengedaan.
Opvallendwastevensdatdebloemstengelsvanbollengeoogstvanniet

gewiedeobjectenbijdebroeiongeveer5cmlangerwerdendanvanbollen
afkomstigvanschoongehoudenveldjes.
Geconstateerdwasdatdeze langsteligheid ophetveldookvoorkwam.
Dezeeigenschapwordtdusnaardebroeidoorgegeven.Ditkomtovereen
metdoorAlkëmagedanewaarnemingenbetreffendehetbroeigedragvan
bollen,diegegroeid zijnonderverschillendeomstandigheden.

4.PRODUCTIEVAN"VIRUSTESTED'-NARCISSEN
DoorhetS.H.R.I.wordtalsinds1972gewerktaaneenprojectbetreffende
hetverkrijgenvan,zoveelmogelijk,virus-vrijplantmateriaalvannarcissen.Mentrachtditteverkrijgenviaeenzogenaamdemeristeemcultuurenviaeendubbelschub-vermeerdering.Deeerstgenoemdemethode
verkeertnoginhetproefstadium,detweedenadertechterreedshetsemipraktijkstadium.Bijmeristeemcultuurkaninprincipevanvirusziek
materiaalwordenuitgegaan,bijdedubbelschubmethodeishetechter
vanbelangzoveelmogelijkgebruiktemakenvanvirusvrijmateriaal.
Ditwordtgedaandoorteveldegezondekrachtigeplantenuittezoeken
endezetetestenopdeaanwezigheidvanvirusm.b.v.deeleetronenmicroscoopoftoetsplanten.Deplantendiegeenaantoonbaarvirusbevatten
(vandaardatmenspreektvan"virus-tested")wordenvermeerderdvolgens
dedubbelschubmethode.Menheeftvoordeintroductienaardepraktijk
eenprojectin3stadiaopgezetviawelkeineentijdsverloopvan11
jaarvanuit 1bolongeveer ï\ tonwordtgeteeld.Vooreendeelvindt
deopkweekplaatsinkassen.Ziehetvolgendevoorlopigeschema.

Schema ter verkrijging

van "virus-tested"~narcissen

Fase

Bewerking

Verwachte
aantallen

keuze van de planten te velde

1 plant

Tijdstip

j

mei 1972

in

Schotland

aug 1972 \

tot

l

j dubbelschubben

+ temp .behandeling

100

dubbelsch.

nov 1972j
A

nov 1972
tot
<
juli 1973,

1

teelt in vorstvrije
kas
j (warenhuis) in potjes
juli 1973^ 1J teelt in de volle grond van een
tot
kJ in insecten vrije gaaskas (grond
juli 1976t
j ontsmetten met methylbromide)

75 bollen
75 bloeiende
klonen
of
clusters
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Schema
Fase

(vervolg)
Tijdstip

Verwachte
aantallen

Bewerking

aug 1976)

tot

f

dubbelneuzen +

temp.behandeling

7500

dübbelsch.

nov 1976)
B

nov 1976]
tot
)
juli 19771

teelt

in vorstvrije

juli 1977'
tot
juli 1979,

teelt

in insectvrije

sept 1979)

tot
juli

f
1981)

kas (zie

boven)

gaaskas
(zie boven)

S
5500

bolletjes

5500 klonen
of
clusters

buitenteelt
op geïsoleerde
velden
en in tegen aaltjes
ontsmette
grond

0,75 ton

idem

2,25 ton

sept 1981)

tot
juli

}
1982)

Bron: Bulletin no. 10
S.H.H.I. 1975
FaseAvindtplaatsopS.H.R.I.,faseBopdezgn.CollegesofAgriculture
inSchotlandenfaseCdooreenzgn.NuclearStockAssociation (zievoor
eenverklaringRapport22vanhetL.B.O.)
Detoegepastedubbelschub-methodeisgebaseerdopdedoor-Alkemaontwikkeldemethode.EenbeschrijvingwordtgegevendoorMowatenChambers
inActaHorticulturaenr.47jblz.55-63.
Demethenbesprokenproblemenlatenzichalsvolgtrubriceren:
a)Het_blijven_slagenvan_deknop_p_en
Eendeelvandeknoppendienahetdubbelschubbentijdensdebewaring
zijnaangelegdkomennietdirektheteerstegroeiseizoenbovende
•
e
••
grondmaarblijvenondergrondsenkomenpashet2 groeiseizoenop.
Ditverschijnselnoemenwij"slapen".
Vanaf 1972werdelkjaarbijeennieuweseriebollendedubbelschubmethodevoorheteersttoegepast.
Gedurendedeeerste3jaarbedroeghetaantalslaperstijdenshet
eerstegroeiseizoenongeveer25%maarditvoorjaarwashetpercentage
slapersinbepaaldegevallenzelfs95%.
Steedswasdezelfdemethodetoegepastzodateenverklaringvanhet
afwijkendegedragmoeilijkistegeven.Inhetalgemeenhaddenwij
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deindrukdatdesnelheidvanbewortelingnahetplanteneenrol
gespeeld zoukunnenhebben.Desnelheid iswaarschijnlijkgroter
naarmatedeknoppenophetplanttijdstipgroterzijn.

1.Aantaljarentotbloei
Bollenontstaanvanschubbendiein1972voorvermeerderingwaren
behandeldbloeidenin1975voor25%,maarbollenvanschubbendie
in1973warenbehandeld,bloeidenin1976alvoor70%(cv.'Sempre
Avanti').
Anderecultivarsvertoondenietsdergelijks.Hetverschilinbloeipercentagezouuiteenbolgewichtverschilkunnenwordenverklaard.
Hetwasechternietmeernategaanwelkeverschillentijdenshet
eerstegroeiseizoennahetschubben,aanwezigwaren.Demogelijkheid
bestaatdathierverschillenininnerlijkekwaliteiteenrolhebben
gespeeld.

2. Bloeirijkheid
Vanbolletjesvanéénkloonbrachtensommige2bladenmetéénbloemstengelbovendegrondenenkele4spruitenmetintotaal 12bladen
zonderbloem.Somsbloeidenkleinebollenwelengrotebollenniet.
Eenverklaringhiervoorwasniettevinden.
c)Verschil_in_gedragtussen_hoofd-_en_zÎ2bol
Vaneenaantalclusterswerdendeschubbenvanhoofd-enzijbollen
apartgehouden.
Laterbleekdatergeenverschilwasinhetslagingspercentage (%
schubbenmetknoppen)maardatdeknoppenvanhoofdbolschubbengemakkelijkeruitliependandievandezijbolschubben;%spruitingin
heteerstegeval90%eninhettweedegeval50-60%.Eenmogelijke.
verklaring isdatderokkenvandezijbollenouderzijn (eerdergevormd)endaardoorminderreservevoedsel (?)hebbendanderokken
vandehoofdbol.

Deindruk,dieoverbleefnabesprekingvandedoorhenverzamelde
gegevensenindrukken,isdatmeeraandachtdientteworden geschonken
aandeinvloedvandeaardengeschiktheidvanhetuitgangsmateriaal.
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5.KRUISINGSWERKBIJLELIES
DoorNorthwerdhiermeein1966begonnen.Hethoofddoelwastoenhet
winnenvanvirus-tolerante (d.w.z.aangetastmaarzonderuitwendige
zichtbaarheid)lelies,diegemakkelijkzoudenzijntetelenonderSchotse
omstandigheden.Dithieldondermeer indatmedewerdgeletopdestevigheidvandestengelenopweerstand tegenaantastingdoorBotrytis
ellipticainverbandmethetwinderigeenvochtigeklimaat.
Hetkruisingswerkvaltnaardeaardvanhetgeproduceerdemateriaal
in3delenteonderscheiden:
a

) Së£_ïi2îlê5_Y§S_^i§£i££iî e ._îî2k r iÉêS
Hierbijwerdenkruisingengemaakttussen5soortenvandezogenaamde
Aziatischegroep:L.dauricum,L.tigrinum,L.davidii,L.concolor
enL.cernuum.Verderwerdendezegekruistmetongeveer40cultivars
vandezegroephybridendieookweeronderlingwerdengekruist.
Debesteresultatenwerdenbereiktmetdecvs.:'Enchantment','Destiny',
'Cardinal','ConnecticutLass','Earlybird','GoldenChalice','Invincible'en 'Redbird'.Hetdoelvandezekruisingenwashetverkrijgen
vangoedproducerende, snelgroeiendetypen.Naselectieophetveld
werdenin1972eenaantalkloneningezondenvoorde"Wisley-trials"
vandeR.H.S.DebeoordelingdoordeR.H.S.vondin1974plaats.In
deherfstvanditjaarzullen4klonenwordenuitgegevenonderdevolgendecultivarnamen: 'Odysseus'(oranje-geel),'Minos'(rood),'Orestos'
(oranje)en 'Orpheus' (oranje).
Opdeproefveldenwerdendezaailingpopulatiebekeken.
Opvallendwaren:-eenMidcentury-type datzichsnelvermeerderdeen
ongeveer40cmhoogwerd.Waarschijnlijkgeschikt
alspotlelie,alleenwashetbladergbleek.
-eenkloonmetsterkeneigingtotfasciatiezodat
er70-80bloemenopêënstengelkwamenwelkeallemaalgesteeld zoudenbloeien.
- tetraploïdevormenvan"ConnecticutLass"diedezelfdeverschillenvertoondent.o.v.dèdiploïde
vormalstenonzentbekendtussen"Mountaineer"en
"Mega".

b) Së£_ïîïl2Ë2_Y§S_î;aSS^0BSÊSËË hyj2riden
L.langkongensewerdgebruiktalsmoederbijkruisingenmetverschil-
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lendesoortencultivarsvandeAziatischegroep.MengebruikteL.
langkongensealsmoederomdatdezeeensterketolerantievertoont
voorvirusenBotrytisenwitachtigegeurendebloemenheeft.Het
bleekechterdatdezekruisingenaanvankelijkveelalnietslaagden
doorgiftigofvroegtijdig aborterend endosperm.Doordeembryo's
vroegtijdiguithetzaadteverwijderen (embryocultuur)enopkunstmatigevoedingsbodemsverdertekweken (gedurende3maandentoteen
\ jaar)slaagdeeendeelvandekruisingenlaterwel.
Veeluitvalvondechternogplaatsnaoverbrengingvandeplanten
uitdebuisindegrond.Dezeuitvalkonaanzienlijkwordenbeperkt1,
dooreenaanvullendebelichtingtegevenendeplantengedurende14
dagen"ondernevel"tezetten.
BijdezeembryocultuurwerddoorNorthwaargenomendatersoms2
embryo'svlaknaastelkaaraanwezigwaren,waarvanhetenealtijd
groterwasdanhetandere.Hetwasdanalleenmogelijkhetgrootste
.

e

verdertekweken.Overdegenetischesamenstellingvanhet2 embryo
isnietsbekend.Misschienisheteenhaploideembryoontstaanuit
eensynergideonderinvloedvangroeistoffenvanhetdiploïdeembryo.
DemeestsuccesvollekruisingenwerdengemaaktmetdeL.davidii-hybride
'Maxwill'enmet 'EdithCecilia',eenhybridevanL.cernuum.In1972
werdenklonenhiervanopgenomenindeWisley-trials.Zekomenin1976
alsdecultivars 'Ariadne'en 'Adonis'terbeschikkingvandepraktijk.
InmiddelsisechtergeblekendatdezehybridentochnietzogoedbestandzijntegenBotrytisalsdemoeder.
OphetveldwerdwaargenomendatBotrytisvoorkwaminplantenwelke
vorstschadehaddenopgelopen.Tevenswerdvan300hybridendoormiddel
vanchromosoomtellingenvastgelegddaterdiploïdeentriploïdevormen
aanwezigwaren.Dediploïdenwarenteveldeallechlorotisch (medeals
gevolgvanklimaatomstandigheden?).OokhybridenmetL•cernuumen
L.duchartreiblekentezwakennietbruikbaartezijn.
Vande6nieuwgewonnencultivars (zieaenb)isinmiddelseenmeristeemcultuuropgezet,bovendienwordtininoculatieproevendevirustolerantienaderbekeken (ditwordtookgedaanbijviadezelfdemethode
verkregenvirusvrijepartijenvano.a. 'Enchantment'en 'Destiny').
Verderwordtdegeschiktheid alssnijbloemnagegaan.
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Inmiddelsheeftmenmetbehulpvandeembryocultuurkruisingentot
standgebrachttussen:-deAziatischehybridenende
Langkongensehybriden.
Waarschijnlijkwordenhiervanvolgendjaar6klonenterbeschikking
vandepraktijkgesteld.
- deAziatischehybridenendesterkelelie
L.henryi.30embryo'sleverden 15plantenop.Eenbijzonderheid
wasdatéénembryo3meristemenvormde;uitelkervanisnuin8
maanden (sept.'75-mei '76)eenbolletjeontstaanvan7cmmet
4-5blaadjes.Dezehybridenvielenophetveldvooralopdoorhun
dikke,zeerstevigestelen.Northverwachthierveelvan.

VandeEuropeselelieL.pyrenaicumisbekenddathijalsinds
langinSchotsetuinenvoorkomt.Ookzoudevirustolerantiegroot
zijn.Omwatmeerverscheidenheidbinnendezegroeptebrengenwerdenmetbehulpvanembryocultuurkruisingentotstandgebrachtmet
andereEuropeseenKaukasischelelieszoalsL.chalcedonicum,
L.szovitzianum,L.pomponium,L.monadelphum,L.carniolicumetc.
Dehybridenwarenechternietzovirustolerant alswerdverwacht
enbovendienlietendegrofschaligebollenzichmaarmoeizaamvia
schubbenteeltvermeerderen.

6.KRUISINGSWERKBIJNARCIS
Hètkruisingswerkmetnarcissenlooptpaseenjaar.
HetisopgezetalshulpverleningbijhetwerkvanE.H.S.Rosewarne.
MenrichtzichopdecultivarsvanhetPoetaz-typedieontstaanzijn
alshybridenvanN.poeticus (n=7)xN.tazetta (n=10).
Doorchromosoontellingenaanwortelpuntjeswerdenvaneenaantalcultivars
hetchroomosoomaantalvastgesteld: 'Geranium','Cragford','Early
Splendour','Ideal'en'Romeo'waren heterdiploid (2n=17;10van
tazetta,7vanpoeticus).
'Aspasia','Cheerfulness','GoldenDawn','St.Agnes','St.Keynes',
'Kingscraft'warentriploid (2n=24;10vantazetta,14vanpoeticus).
,'GoldenDawn'waseveneenstriploidterwijl 'Matador'afkomstiguit
hetzelfdezaaisel32-35chromosomenhad (misschien2x 10(taz.)+
2 x 7 (poeti).
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Getrachtwordtallotetraploidenteverkrijgendoorcolchicineaante
brengenophetstukjebasaleplaattussende2rokgedeeltenvaneen
dubbelschub.Deinwerkinggedurendeeenhalvedagvan0,01 mlcolchine
(0,1%)inoktoberwasvoldoende.
Detellingendietotnutoezijnverrichtbij 12vandegenoemdecultivarslateneenhoogpercentageaantetraploïdiezien.

