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SAMENVATTING

Met het vervroeganvannarcissebollen in de grond van een verwarmde
kas zijnnog teweinig ervaringen opgedaan.De onderstaande adviezen
komen daarom slechtsvoor proefsgewijze toepassing inaanmerking.

*Met bollen die voor vroege bloei bij5 of 9Czijn gekoeld, zijn
even goede resultaten verkregen.
* Bijbehandeling voor de latere bloei voldeed koelen bij5Ciets
beter dankoelen bij 9C.Het blijft riskant bollen begin januari
oflater teplanten.
* Debeworteling verloopt waarschijnlijkhet beste bij eenlagere
bodemtemperatuur (9Cofiets lager). Eenhogere temperatuur
directna hetplanten verhoogt dekans op eenminder goed resultaat,
* Debodemtemperatuur kanbijbollen die voor vroege bloei zijn
behandeld nadebeworteling op 16Cworden gebracht enbij bollen
die voorlatere bloei zijnbehandeld op 13C.
* Alsrichtlijn voor deplantdichtheid kan worden aangehouden:
2
25kgbollen per m tebeplanten oppervlak.
* Bijhetplanten verdient het aanbeveling ca.5 cmgrond boven de
topvan debolaan tebrengen.
* Vermoedelijk zijnalle grondsoorten die een goede structuurbezitten enin ruime mate waterdoorlatend zijngeschikt voor deze
cultuur.
*Een goede verwarming met warmwaterbuizen biedt waarschijnlijk
demeeste kans opsucces.
* De çrond noet vanaf hotplanten doorlopend goed vochtig zijn.
*Na opkomst vanhet gewasmoet derelatieve luchtvochtigheid in
dekas hoog worden gehouden.
* Een transport gedurende eenweekbijmaximaal 17C,nabeëindigingvan debolbehandeling, iswaarschijnlijk toelaatbaar.
*Naontvangst moeten debollen direct worden geplant of wanneer
datniet mogelijk isworden opgeslagen bij 9Cof eeniets lagere
temperatuur.

- 2-

-2INL3IDING
Evenalsbijtulpenisbijnarcisseninhetseizoen1965-'66een
onderzoekbegonnenomnategaanofgoedebloeiresultatenzijnte
bereikenmetbollendienaeenvoorafgaande temperatuurbehandeling
inverwarmdekassenwordengeplant.Spoedigbleekdathierinprincipemogelijkhedenliggen.Deproevenkondenechterwegensruimtegebrekindekassenpasinhetafgelopenseizoenopruimereschaal
wordengenomen.Inhetvolgendezijndebelangrijksteresultatenbeschreven.
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DEPE0EFRESULTAT3N

2.1Devoorbehandeling
Zoalsbekendisheefteenvoorbehandelingbijeenhogetemperatuur
eengunstigeinvloedopdebloeiresultatenbijhetvervroegenvan
bollendieomstreeksbeginoktoberinkistenwordengeplantenvervolgensbuitenwordengekuildofinbewortelingsruimtenwordengeplaatst.Ineenproefmetcv. 'GoldenHarvest'werdnagegaanofeen
voorbehandelingbijhogetemperatuurookeengunstigeinvloedheeft
opdebloeiresultatenvanbollendieinverwarmdekasgrondworden
geplant.Intabel1iseenoverzichtgegevenvanderesultaten.
Tabel1.Invloedvandevoorbehandelingopdebloeiresultatenvan
bollencv.'GoldenHarvest',diebij9 en5Czijngekoeld.
Bollenontvangen:12juli.Geplant:25oktober.PlantmaatDN1.
Inbloeigetrokkenbijeenbodemtemperatuurvanca.16C.
tussentemperatuurenkoudebehandeling
2w1 7 + 12w9C ' '. 2w',17 +.12w TG
i/oorbe,_ . lengteaantal
!
lengteaantal
i bloei
ïandelingj
steel bloemen kwal. bloei
steel bloemen kwal,
incm perbol1)
incm perbol
=
1,8
11/12-20/12 Z+Ï
0/7
IV12-20/12
3^
11/12-19/12 39
0.7
- !1/12-20/12
2,0
35
32
2,5
V12-20/12 ^1
2,0
; | 27/11-13/12
31
2^6
V12-20/12 *t1
2j5
t j27/11-11/12
T ) D e lengtevandesteelisgemetenvanafdegrond
!=goed;+=voldoende;-=onvoldoende
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-3Devoorbehandeling bij300endie bij jk Chadden een duidelijk
gunstige invloed op debloeiresultaten. Bijopkomst vertoonde het
gewas een gelijkmatige stand, terwijl dezebij debollen die geen
voorbehandeling bijhoge temperatuur ontvingen,zeer ongelijkmatig
wasals gevolg van eenslechte beworteling. De indruk bestaat dat
het verschil in bloeitijd niet het gevolg wasvan een vervroegend
effect van eenhoge voortemperatuur,maar veroorzaakt werd door
verschil inbewortelingssnelheid.
Debloemstengels -.vordenlanger wanhoer de bollenbij9Cwaren ge*
koeld danwanneer,zijbij5'Cwarengekoeld.
Het aantal geoogste bloemenperbolwasbijdebollen die geenvoorbehandeling bijhoge temperatuur ontvingen,kleiner danbij bollen
die wel eenvoorbehandeling bij eenhoge temperatuur kregen.Deongunstige invloed van eenlage voorbehandelingstemperatuur bleek bij
9 Cgekoelde bollen groter te zijn dan bij5Cgekoelde.Of ditverschil reproduceerbaar is,valt nogniet te zeggen.

2.2 Dekoeltemperatuur
In devolgende tabel is een overzicht gegeven van de invloed vande
koeltemperatuur op de bloeiresultaten.
Tabel 2.Invloed van dekoeltemperatuur op debloeiresultaten van
9 en 12weken gekoelde bollenvan cv, 'GoldenHarvest'.
Bollen ontvangen: 12 juli. Plantmaat: DN1. Temperatuurbehandeling
voor dekoeling: 1w3^ +2w 17C.Geplant op 17en25oktober bij
een bodemtemperatuur van 16C.(tot 20oktober isdeze ca. 13C
geweest).

koeltemperatuur

Tc"
5°C
2°C

9 weken gekoeld
12weken gekoeld
aantal
aantal
lengte
lengte
bloei
bloemen kwal.
bloei
bloemen kwal,
steel
steel
per
per
incm
incm
bol
bol
22/11-12/1239
2,3
1/12-20/12 39
2,4
21/11- 9/12 3^
2,2
1/12-18/12 38
2,2
20/11-11/12 32
2,0
27/11-12/12 31
2,2

V12-18/12
33
= goed
= onvoldoende

0,7

11/12-18/12

26

0,3
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Uit de resultaten isniet op temaken bijwelkekoeltemperatuur de
strekking engroeinahetplanten het snelst verloopt.Daarvoor zijn
de verschillen tussenbollen die bij9 »7 of5Czijn gekoeld te
klein. Bij2Cgekoelde bollenkwamen echter duidelijk later in bloei
dan debollen die bij 9 »7 of5Cwaren gekoeld. Dit verschil
isvermoedelijk veroorzaakt door de zeer trage beworteling van bij
2 Cgekoelde bollen.
Ondanks het feit dat debollen die 9weken werden gekoeld, tot 20
oktober bij eenlagere bodemtemperatuur hebben gestaan,begon debloei
eerder dan bij de 12weken gekoelde.Over de invloed van de bodemtemperatuur isnogonvoldoende informatie verkregen,zodat nog geen
definitieve keuze kan worden gemaakt tussen 9en 12wekenkoelen.
Wanneer namelijk mocht blijken dat eenlage bodemtemperatuur tothet
uitlopen van dewortels gunstiger isdan eenhoge,zalwellicht aan
12wekenkoelen devoorkeur moeten worden gegeven,,vooral als de bollen geplant worden ingebiedenwaar debodemtemperatuur begin oktober
nog hoogis.
Debloemstengels vanbij 9 en7 gekoelde bollen warenlanger dandie
vanbollen diebij5Cen2Cwaren gekoeld.
Het aantal geoogste bloemen per bolwasbijbollen die bij 2Gwaren
gekoeld minder danvan bollen die bij 9 ?7 of 5Cv/arengekoeld.
Door de slechte beworteling van debij2Cgekoelde bollen waren veel
bloemen in debol blijven steken of indebol verdroogd.
De gewas-enbloemkwaliteit vanbij 9 , 7

en5Cgekoelde bollen

was goed. Inhet algemeen was deze bijde 9weken gekoelde bollen
iets beter danbij 12weken gekoelde.
Bijoplatere tijdstippen geplante bollen bleek eveneens weinigverschil in bloeitijd voor tekomen tussen bij 9 en5Cgekoelde bollen.
In tabel 3zijnhiervan deresultaten gegeven.
Tabel 3« Invloed van dekoeltemperatuur op debloeivanopverschillende tijdstippen geplante bollen.
Inbloei getrokken bij eenbodemtemperatuur van ca. 16C.

5-
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17^(11/9) +12w çrc 1), ,
17 (11/9)+ 12w5c 1) *

n d

17°(10/10)+ 12w 9°C
17°(10/10)+ 12w5°C
17°(9/1D + 12w 9°C
17 (9/11)+ 12w5C

,/.
•"
/
'

ge- Carlton
Fl. Record G. Harvest
plant bloei
bloei
bloei
15/1-19/1 15/1-20/1
2/I-I6/I
8/1-19/1 9/1-20/1
1/1-13/1
+
19/2- 8/3
5/2-19/2 13/2- V 3
+
+

11/3-21/3
5/3-21/3

5/2-20/2
31/1-19/2
27/2-18/3
22/2-12/3

1)Vooraf 1week3^UC toegepast
+ Mislukt door slechte beworteling
De bloei begon bijbollen diebij5 zijngekoeld vaak iets eerder
dan diev/elkebij 9Czijn gekoeld,maar de oogstperiode duurdelanger zodat eraan het einde van de cultuur geen verschillen vanbetekenismeer waren.

2.3 Debodemtemperatuur
In devolgende tabel is enoverzicht gegeven van de invloed vande
bodemtemperatuur opdebloeiresultaten.
Tabel 4. Invloed van debodemtemperatuur op debloeiresultaten bij
cv. 'GoldenHarvest'.
Temperatuurbehandeling voor dekoeling: 1w;4 +2w 17C.
Bodemtemperatuur ca. 13C tot 20oktober.Daarna ca.16C en constant
13°C

'koeltemperatuur

,
__,
_._..,_
^
*sO„
bodemtemperatuur
16C

a
b
c d
9 w 9°C
22/11-12/12 39 2T3 S
9 w 7°C
2 1 / 1 1 - 9/12 3^ 2.2 !
9 w 5°C
20/11-11/12 32 2.0 i
a - bloeitijd

, bodemtemperatuur
-, L
J_
*-,o 13C

a
b c
2/12-20/12 k3 2,*f
2 9 / I I - 2 9 / 1 2 hj> 2.2
V 1 2 - 2 7 / 1 2 k2 2 . 5

d

b =lengte vande bloemsteel in cm,gemeten vanaf de grond
c =aantal geoogste bloemenper bol
d =kwaliteit (! = goed)
De bloei begon in dekas bij 16Caanzienlijk eerder dan in dekas
bij 13C.Om deoogstvoorKerstmis tekunnen beëindigen bleek een
bodemtemperatuur van 13C telaag te zijn.Uitbovenstaande tabel
kanworden afgeleid, dat hetwaarschijnlijJ;geenbezwaar oplevert als
debodemtemperatuur enige tijd wat lager wordt gehouden, bijvoorbeeld
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-6tot het uitlopen van dewortels, /anneer daarna debodemtemperatuur
op 16Cwordt gebracht,zal deoogst nogvoorKerstmis zijnafgelopen.
Dat isook het gevalmet bollen die 12weken worden gekoeld en direct
daarna bij 16Cworden geplant.Uitproeven Y/erddeindruk verkregen
dat eenlage temperatuur tothetuitlopen van dewortels eenaanzienlijk beter resultaat kan geven.Dat blijkt uit de resultaten vermeld
in tabel5«
Tabel 5« Invloed vandetemperatuur gedurende de eerste 2-g-week na
hetplanten(watercultuur).
Temperatuurbehandeling: k d J>k° +17° (1/10)+ 9 T W5°C.Op watergezet op7/I2bij 9 en 18C.Ha2-J-week zijn debollen uit 9Ceveneensbij 18Cgeplaatst.
cv. 'GoldenHarvest' •
cv. 'Verger'
trektem,
,
begxn bloemen , , . begxn bloemen , .,
peratuur
,-, .
,-, kwal. ,, .
, -, kwal.
!
bloei per bol
j bloei per bol
konstant 18"C: 11/1
27Ï
! ' 13/1
ÖT2
kj w 9°+ 18°C) 7/1
2.7
! i
8/1
.2.1
!
- =slecht; !=goed

:

j

T
s.

Uit dewaarnemingen bleek, dat dewortels bij 9C sneller uitliepen
dan bij 18C.Bij cv. 'GoldenHarvest'wasdebeworteling bij 18C
goed,maarkwam wel trager tot stand danbij 9C.Bij cv. 'Verger'
bleven veel bollen van de 18C-groep zonder wortels,terwijl de bollenbij 9Cuitstekend bewortelden.
Opmerkelijk isdat debloei van de bollen die 2-g-week bij 9Chebben
gestaan, eerder begon danbij diev/elkevanafhet planten bij 18C
hadden gestaan.Uit deze voorlopige resultaten blijkt dat de trektijd
door eenkorte periode vanlage temperatuur nahetplanten nietlanger wordt,terwijl het risicu bijmoeilijk bewortelende cultivars
sterk vermindert.
Dat de bodemtemperatuur eenbelangrijke rol speelt bijhet slagen van
de cultuur,blijkt ookuit de resultaten bijlater geplante bollen
(tabel6 ) .
Tabel 6. Invloed van debodemtemperatuur op het aantal geoogste bloemenperbolbijlatereplantingen.
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cv. 'Carlton cv. 'Fl.Record' cv.G.Harvesti'
r . 16 U
13°
16° 13°
16° T 3 ° ! !
plant—
T—— - r
r
r
r
r—j
0 . 6 + 1.5 + 0 . 5 + 2 . 1 !
l7"(ll/9)+i2w9"C1)
V12
l7°(l1/9)+l2w 5°C 1)
2 . 3 ! 2 . 6 ! 2 . 1 ! 1.6 +
1 7 U ( 1 0 / 1 0 ) + 1 2 w 9~C
1.8
1.1 - 2.T"
0.0 3/1
2.1
1 7 ° ( 1 0 / 1 0 ) + 1 2 w 5°C
1.7 ± 2 . 3
1.1 ±
0.0 - 0.1 - 0.9 -2.1 +
1 7 " ( 9 / 1 1 ) + 12 w 9"c
1/2
0.0 - 1.2 + 1.0 + Z.k +
1 7 ° ( 9 / 1 D + 12 w 5°C
1)=vooraf 1week 3^C
a =aantal geoogste bloemen per bol
b =kwaliteitsbeoordeling
- =slecht; +=onvoldoende; +=voldoende;!

2.1 ! 2.1 !
2.1 ! 2.2 !
1.5 +2.1 +
1.8 ± 2.2 !
1.7 + 1.8 +
1.5± 1.9+

goed.

De resultaten waren vaal:onvoldoende,met name bijdelatereplantdata.Hetvervroegen bij eenbodemtemperatuur van 16Cgaf inhetalgemeen slechtere resultaten danbij 13C.
In tegenstelling tot devroegste bloeiwaarbijnog geenkeuzekon
worden gemaakt tussen dekoeltemperatuur 9 en5Cwaren deresultatenmet debij5Cgekoelde bollen dievanafbegin december werden
geplant in dezeproefserie meestal beter dan met de bij 9C gekoelde
bollen.
i'iedeop grcnd van ervaringen opgedaan inhier nietnader beschreven
proeven,magworden verwacht,dat betere resultatenkunnen worden
verkregen bijlatere plantdata,alsaanvankelijk de bodemtemperatuur
gedurende enkele wekenlaag wordt gehouden (ca.9Cofiets lager).2.h

Het sortiment
Het sortiment werd vervroegd bij eenbodemtemperatuur van 16C.
./egensruimtegebrek in dekaswasdit niet mogelijk bij 13C In
tabel 7is eenoverzicht gegeven van deresultaten.
Tabel 7- Overzicht van deresul.taten bijhet sortiment.
Geplant bij eenbodemtemperatuur van ca. 16C.
3"~

•-••

1 w3^
+ 2w
Cultivar
+ 12w5C
a
b
'Carlton
19/12 2.6
jD.Master
19/12 1.8
IE.Glory
16/12 3 . 1
•Fortune
18/12 2.2
(Fl.Record
20/12 2.2
|G.Harvest
27/11 2.6
20/12 1.9
J.McLeod
jh.Hood
1/1
1.1
{Unsurpassable 25/12 1.9
tVerger
11/12 0.3

17"
c

-

17 "(11/9)
12w 5uc (V12)
b
a
c
;
8/1
2.3
1
1.8
6/1
!
1/1
2.8
1
1/1
2.2
1
2.1
9/1
1
1/1
2.1
•
2/1
1.8
0.1
16/1
1
8/1
1.5
11/1
0.7

17 u (10/12)
12w5 °c (3/1)
a
b
c
5/2
1.1
j
5/2
1.9
3/2

13/2
31/1
16/2
3/2

13/2

1.6
1.7
1.8

_
-

1.3
1.7
1.1

-

5
-
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a =begin bloei
b =aantal geoogste bloemenper bol
c =kwaliteitsbeoordeling
i=goed; -=onvoldoende
Voor eenproefsgewijze toepassingkomen alle in de tabelvermelde
cultivars inaanmerking,met uitzondering van 'Flower Record', 'Mount
Hood', 'Verger' enUnsurpassable'.Dit geldt uitsluitend voor de
vroege bloei envoor eenplanttijd begin december.
Bijvoor vro'gste bloei bestemde bollen dient debehandeling tussen
begin enhalf juli tebeginnen.Wanneer debollennahalf juliworden
ontvangen isbloei voorKerstmisniet altijd mogelijk.Ofbijbollen
die nahalf juliworden ontvangen, een gedeelte van de voorbehandeling
kan vervallen,isnogniet bekend.

2.5Ee transporttemperatuur
Het onderzoek naar de invloed van de temperatuur tijdenshettransport isnogniet afgesloten.De resultaten waren wisselend zodat een
verder onderzoek gewenst is.In tabel 8is eenoverzicht gegeven van
deresultaten van eenproef waarin de invloed van de temperatuur na
beëindiging van de temperatuurbehandeling werd onderzocht.
Tabel 8. Invloed van de temperatuur tijdenshet transport op de bloeiresultaten bij cv. 'Carlton'.
Inbloei getrokken bij eenbodemtemperatuur van ca. 13C.
behandeling
temperatuurbehandeling voorhet transport
0
nabeëindi1w3V+i7 (n/9)+9w9"ci 1W3^°+17':'(1V9)+9W30G''^
jgingvande
,, . bloemen , .,
,, . bloemen
bloei
,., kwal
bloei
,n kwal.
itemp.behand.
per bol
perbol
1w9"C
2.4
!5/1-17/1
V1-15/1 1) 2.5
(controle)
I
2.4
1w 17°C
2.0
V1-17/1
(12/1-23/1
+
2.4
1 w20°C
JI2/I-25/I
2.3
8/1-20/1
+
1w25°C
2.1
ii6/l-25/i
1.6
10/1-22/1
+
T ) I n plaats van 1week 9Cis 1week 5C toegep st
Kwaliteitsbeoordeling: i=goed; +=voldoende.
Het verschil inbloeitijd tussende controles endebollen die bij
hogere temperaturen werden bewaard,isvermoedelijk veroorzaakt door
een tragebewortelinjvandebollen die eenweekbij 17Cofhoger
werden bewaard.
De voorlopige indruk isdat de transporttemperatuur het beste lager
dan 17Cgehouden kanv/orden.
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- 9DETOEPASSING IFDEPEAKTIJK
Het gebruik vannarcissen diena de temperatuurbehqndelinginde
grond van eenverwarmde kasworden geplant,kan uitsluitend voor
eenproefsgewijze toepassing worden aanbevolen.

3.1 De temperatuurbehandelingen
Op grond van dehuidige kenniskunnen voor vroege bloei de volgende
temperatuurbehandelingen worden aanbevolen:
a. 1w J>k° +2w 17°+9tot 12w5°C
b. 1w3^°+2w 17°+9tot 12w 9 ° C
Hetverdient aanbeveling debollen tussenbegin enhalf julite
rooien.
Voor bloei oplatere tijdstippenkomen de volgende temperatuurbehandelingen in aanmerking.
Planttijd begin d e c : 17°C +9tot 12w5°C
Planttijd begin jan.:17°C +9tot 12w5°C
(Indien debodemtemperatuur gedurende de eer tewekennahet planten
in dit gevalniet laagwordt gehouden,neemt dekan op eenminder goed
resultaat sterktoe).

3.2 Dekastemperatuur
Bollen die voor vroege bloei zijn behandeld kan menvoorlopig het beste
bij eenlage temperatuur laten bewortelen (ca.9 C ) .
Daarnakan debodemtemperatuur op ca. 16Cworden gebracht.Deluchttemperatuur tussen het gewasmagmaximaal 18Gzijn.
Bijdelatere bloei dient men de bollen bijvoorkeur bij eenlage
temperatuur telaten bewortelen (ca.9Cof iets lager). Daarna mag
debodemtemperatuur op 130ofietshoger worden gebracht.Deluchttemperatuur tussen het gewasmag ca. 15Czijn.
2
3.3 Aantal bollenper m
Het aantal bollenper tebeplanten oppervlak ismoeilijk aan te geven
inverband met het verschil in grootte enmet deonregelmatige vorm
vande bollen.Indeproeven werden debollen tegen elkaar aan'geplant,
2
; 25kg bollenper m te beplanten
Alsrichtlijn kan gelden datcca.
oppervlak kunnen wordengezet.
- 10-

- 10 3.4Flantdiepte
De juiste plantdiepte isnogniet bekend. Bijhet snijden ofplukkenvan de bloem worden deloofbladeren die door devliezige schedebladeren om de stengel worden gehouden,mee geoogst.Het isniet uitgesloten dat bijdiep geplante bollen deloofbladeren beter door de
vliezige schedebladeren om de stengel worden gehouden danbijondiep
geplante.Voorlopig wordt geadviseerd ca.5cmgrond boven de topvan
debol aan tebrengen.

3.5De grondsoort
Totnu toe isalleen enige ervaring opgedaan op zand- enzavelgrond.
Deverwachting isdat alle grondsoorten die eengoede structuurbezitten engoed waterdoorlatend zijn,geschikt zijnvoor de cultuur.

3.6 De verwarmingsbron
Een goede buisverwarming vormtwaarschijnlijk demeest ideale verwarming
Heteiuchtverwarming isvermoedelijk ook geschikt alsmen zorgt voor een
goede warmtespreiding bij eengeringe luchtbeweging en eenhogerelatieve luchtvochtigheid.

3.7 Gieten
Debenodigde hoeveelheid water isniet aan tegeven.Deze isafhankelijk van de grondsoort endekastemperatuur.De grond moet doorlopend
voldoende vochtig zijn en zodrahet gewas zichbovengronds ontwikkelt
moet men tevens zorgen voor eenhoge relatieve luchtvochtigheid inde

kas.
3.8 Temperatuur tijdens het transport
Wanneer het transport niet langer duurt dan eenweek iseen temperatuur van maximaal 17Ctoelaatbaar. Debollen moeten directnaaankomst worden geplant enwanneer dat niet mogelijk is tijdelijk worden
bewaard bij9Coflager.

