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Colofon:
Dezeenanderepublikaties (ziebinnenkant achterzijde omslag) zijnverkrijgbaardoorovermakingvanhetbetreffende
bedrag,tennamevanhetPBSGteBoskoop, onder vermelding
vandetitelenhetnummer.
Postgironr.
:213116
Bankrekeningnr.:309815878
(RABO)
Nadrukofvertaling,ookvangedeelten,isalleengeoorloofd
natoestemmingvanhetbestuurvanhetproefstation.
HetMinisterievanLandbouw en Visserij en de Stichting
Proefstation voordeBoomteeltenhetStedelijkGroenstellenzichnietaansprakelijkvooreventuele schadelijke gevolgen, ontstaan door hetgebruikvandegegevens,diein
dezeuitgavezijngepubliceerd.
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VOORWOORD
Informatieuithetonderzoek,gebundeldineenbrochure, is
bedoeldvoortoepassingindeboomteeltpraktijk. Indemeestegevallenwordteenbrochuregemaaktdoorde voorlichting
en het onderzoek samen, maar inditgevalisalleenhet
proefstationverantwoordelijk.
Hetforcerenvanboomteeltgewassen is een mogelijkheid om
buiten het normale bloeiseizoenoverbloeiendeplantente
kunnenbeschikken.Hetforcerenvan bijvoorbeeld sneeuwbal
enseringvoordesnijenkerstroosvoordeverkoopalspotplantzijnalheeloud.Inhetbeginvandezeeeuw groeiden
dezeteeltenuitenkregeneencommerciëlebetekenis,exclusiefinNederland.
Inmiddelsiservaringopgedaanmeteengrootaantalboomkwekerijgewassen. Een recente ontwikkeling isdatverlegging
vanhetbloeitijdstipandereafzetmogelijkheden binnen bereikbrengt.ZokanPierisalsbloeiendepotplantvoorhuiskamergebruikwordenaangebodeninzowelhetvroege voorjaar
alsdelatezomer.
De ervaring dieophetproefstationisopgedaanmethetin
bloeitrekkenvan een groot sortiment boomteeltgewassen,
werd ondermeer opgedaan voorpresentatiesoptentoonstellingen.
Deinformatieisin deze brochure overzichtelijk gerangschiktendaardoorpraktischbruikbaargemaaktvoorhetvak.
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1. INLEIDING
Een groot deelvanhetsortimentboomteeltgewassenkan
wordengeforceerdof getrokken. Hieronder wordt verstaan: het opwekken vangroeibijplanteninrusttoestand,dieondernatuurlijkeomstandighedenop dat momentgeengroeivertonen.
De hulpmiddelen dievoorforcerenkunnenwordenaangewendzijn:kassen(koud,verwarmd),koel-envriescellen
en kunstlicht. Voor bijvoorbeeldtentoonstellingenof
afzetviaveilingenkan,doorgebruiktemakenvan deze
hulpmiddelen, eenontwikkelingsperiodevanachtànegen
maandentottweeàdrie weken worden bekort. Moderne
technischehulpmiddelenenvakmanschapkunnenopdiemanierwordenaangewendomdeafzet van boomkwekerijProduktentebevorderen.Inditrapportzijndebelangrijksteaspectenverzameld,diebijdragentot een eindprodukt met een goede houdbaarheid,geschiktvoorzowel
tentoonstellingsdoeleindenalsvoorafzet.
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HULPMIDDELEN

2.1Koudekas
GewassenzoalsRhododendron (waaronder Japanse Azalea)
en andere bladhoudendegewassendievorstschadekunnen
oplopen,wordenvóórhet forceren of trekken in een
vorstvrijekasgeplaatst,waareentemperatuurvanmaximaal5 Cwordtgehandhaafd.Degewassenwordenzo tussennovemberenaprilinrustgehouden.Zezijnopieder
moment beschikbaar omdat slechte weersomstandigheden
(periodenmetvorstofregen)nietvaninvloedzijn.
Ook worden dezekoeleruimtenbenutomdegewassendie
zijnaangetrokkeninhunontwikkelingafteremmenenaf
te harden.Degewassenontwikkelenzichdaardoorineen
langzamertempo,zewordenstevigende kleuren intenser. Traag forcerenengoedafhardeniseenidealemanieromgewassenineenoptimaleconditietebrengen.De
vorstvrij te houden kaswordtalleenbenutalsbuiten
lage temperaturen kunnen worden verwacht. Voor het
overige kan betermeteenkoelcelwordengewerkt.Meer
informatiehieroveronderparagraaf1.3.
2.2Warmekas
Kassenzijnvoorhetvervroegdaandegroeibrengen van
gewassen vanaf januari -vooreenaantalgewassennog
eerder -goedtegebruiken.Hetgaathierbijzowelomin
bloei brengen alsinbladlatenkomen,afhankelijkvan
hetgewasendesierwaarde.
Bijhetgebruikvaneenwarmekasonderscheidenwe drie
temperatuurtrajecten, 15° C-20° C,20°C-25°Cen25°
C-30 C.Voorbladgewassenenanderevan nature vroegbloeiendegewassen,wordthetlaagstetemperatuurtraject
aangehouden.Voorgewassendieeen gemiddelde trekduur
vandriewekenhebbenzoalsbijvoorbeeldbladverliezende
Azalea,Azalea (Japanse), Rhododendron (middel-vroege
groep, bloeitijd,mediomei)enBetuia,hettrajectvan
20 C-25 C.Voorgewassenwaarvoormeerdan zes weken
voor detreknodigzijnzoalsRhododendron (laatbloeiende,eindmei-beginjuni)wordtvaakbegonnen met een
temperatuur van 25 C-30 C.Zodratezienisdatde
knoppenbeginnenteschuiven,kandetemperatuur geleidelijkwordenverlaagdtot+ 2 2 C.
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Inpakken inplasticfolievóórhetinvriezenhelpt,uitdrogentevoorkomen.
Hetbladendetakkenregelmatignatmaken is een belangrijke verzorgingsmaatregel. Telkens een kleine
watergiftmetdeslangofviaderegenleidinggeven(3à
4maalperdag)isbeter,dandetotale hoeveelheid in
één keer.Bijzonnigofbewolktweermoetendehoeveelhedenwaterdienovereenkomstigwordenaangepast.Bijhet
forceren moeterbijzondergoedopwordengelet,datde
kluitenvandeplantennooituitdrogen, dit leidt tot
kleinebloemen,bladvalendergelijke.
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2.3Koel-envriescel
Gewassenwaarvandenatuurlijkebloeimoet worden verlaat,kunnenwordeningevrorenbij -2 C. (ditmaakthet
bijvoorbeeldmogelijkominmeibloeiende Hamamelis en
ForsythiatehebbeneninoktoberbloeiendeRhododendron
enAzalea).Gewassen die vroeg in het jaar bloeien
(januari-maart), moeten direct nadat hetbladvande
plantenisgevallen,metkluitwordengerooid (eventueel
opgepot) en in devriescelwordengeplaatst.Gewassen
dielaterbloeien,moetenvlakvoordatze in ontwikkeling komen wordeningevroren.Hoekorterdeingevroren
toestandduurt,hoebeterditisvoordeplant.Hetverdient aanbeveling om deplanten,voordatzeindecel
wordengezet,inhungeheelinplastic-folieinte pakken, inclusief dekluit.Dekluitenmoetenaltijdgoed
zijndoortrokkenvanvochtomuit-enindrogingtevoorkomen.
Gewassendienamaartgedurendeeenkorteperiodemoeten
wordenteruggehouden,wordenineen koelcel gezet bij

1°c.
Voor dezegewassengeldtinhetbijzonderdatzeineen
goedeconditiemoetenzijn.Voordatdeplantende koelcel in gaan, ishetwenselijkomzemeteenfungicide
zoalsEupareen-Mtebespuiten.Deplanteneerstoplaten
drogen, voordat zedekoelcelingaan.Ophetproefstation is gebleken, dat gewassen zoals Rhododendron,
Azalea en Pieris,waarvandebloemknoppenalwarengesprongenofzelfsvolledigopenwaren, zonder nadelige
gevolgenindekoelcelkondenwordenbewaard,omdeontwikkelingtegentehouden.Dezeplanten,diewerden gebruikt van eindmeitothalfjuli,kondeninbloeieen
bewaarduurvanzeswekenindekoelceldoorstaan.Vanuit
dekoelcelwerdendeplantenineenruimtegeplaatstbij
temperaturenvan25 Cenhoger.Debloemenaandeplanten bleven14-18dagenineengoedeconditie.Dagelijks
moetweltweemaalbehoorlijkwatwater worden gegeven,
opdekluit.
Andere mogelijkheden van het gebruikvaneenkoelcel
zullennogwordenonderzocht,aangezienzevoordepraktijkvangrotewaardezijn.

92.4Kunstlicht
Gewassen die daglengtegevoeligzijnenonderlangedag
hunbloemaanlegvormen,kunnenmetbehulpvankunstlicht
ook in eenanderseizoen,bijvoorbeeld indewinteren
hetvoorjaar,totbloeiwordengebracht.
Voorhoutigesiergewassengeldtdatinhetalgemeen een
rustperiode (meestal koude) is gewenst,voordatdoor
manipulatiebloeikanwordenverkregen.De te forceren
planten worden opgepotofmetkluitgebruikt,gesnoeid
envervolgensonderkunstlicht geplaatst, bijvoorbeeld
SON-T lampen. Dedaglengtewaaronderdeplantenworden
geplaatstmoetovereenkomenmetde daglengte waaronder
de plantenondernatuurlijkeomstandighedenbeginnente
groeien.
Metbelichtenkanwordengestopt,zodrade bloemknoppen
zich volledighebbenontwikkeld.DezemaniervanforcerenisbeproefdbijBuddleja.
BijAzalea(Japanse)ishetmogelijkomderusttedoorbreken door deplantenineenkasteplaatsen,bijeen
temperatuurvan 20 C-22 C. Boven het gewas wordt
kunstlichtaangebrachtzoalsSON-Tmeteengeïnstalleerd
vermogenvan100Wattperm .Vanafeindoktoberkanmet
belichten worden gestart.Debelichtingstijdis14uur
perdag (bijv.van8.00 tot22.00uur). Na vier weken
zijn de bloemknoppengekleurd.Deopenbloemenblijven
nog3à4wekenineengoedeconditie.
2.5Praktischewenken
Denormdieaanteforcerenplantenmoetwordengesteld,
is dat wordtuitgegaanvanvolgroeidmateriaalmeteen
gezondgewas.Voorgewassendieindevollegrond worden
gekweekt, wordt geadviseerd ze eenjaarvoorgebruik
rondtesteken.Er kunnen zich dan voldoende nieuwe
kiemwortels ontwikkelen en dat betekent eenstevige
kluit.
Deconditievandeplantwordt hierdoor bevorderd. Na
het oprooienwordtdeplantingegaasdofineencontainergezet.Hetgebruikvancontainersheeftveelvoordelenbijhettransportenhetregelmatigverzettenvande
plantentijdenshetforceren,omdatdekiemwortels niet
steeds wordenbeschadigd.Gewassendiepermanent ineen
containerstaanwaarbijhetjuiste bemestingsniveau is
gehandhaafd, bezitten overhetalgemeeneengoedewortelkluitenzijnjuistdaardoormindergevoeligvoor de
tochvaak.extremeomstandighedendiezetijdenshetforcerenenooknogdaarnamoetendoorstaan.
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Voorallehandelingenenwerkzaamheden is het gewenst
dat geschikt gereedschap endejuistemiddelenworden
gebruiktomde planten in een optimale conditie te
brengen en tehouden.Medehierdoorkunnenzeinvolle
prachtwordengeshowdenofaangevoerd.
Tijdensexpositiesishetvanbelang,dat dagelijks op
de kluitwaterwordtgegeven.Naafloopvaneenexpositiewordendeplanten,voorzovernodig,gesnoeiden de
bloemen uitgebroken.Omdeplantenweertelatenacclimatiseren(tewennenaannormale klimaatomstandigheden)
is hetraadzaamdeplantengedurendehetverderegroeiseizoenineenschaduwhalteplanten.
Gewassendievóórdewinterzijngeforceerd, moeten na
tentoonstellingsgebruik in eenvorstvrijeruimteoverwinteren!

-113FORCEREN,INFORMATIEPERGEWAS
3.1Acer (bruinbladigecultivars)
Trekduur :3à4weken
Temperatuur:18 C
Deruimtewaarin bruinbladige Acer-cultivars in bladworden getrokken moet zolichtmogelijkzijn.Tijdens
donkereweersomstandigheden (bewolking,mist) of periodenwaarindelichtintensiteitlaagis(oktober-maart),
zalhetgewenstzijnomtebelichten, bijvoorbeeld met
SON-T lampendieca.1.20mbovenhetgewashangen(één
lampper4m ).Doorbelichtenwordteenintenserebladkleur verkregen. Bijzonnigweerwordtzonodiggelucht
omdetemperatuurrond18 Ctehouden,zodathet gewas
zogedrongenmogelijkblijft.
Zodra hetbladaandeplantendenormalegrootteheeft,
magergeenwatermeeroverhetbladwordengegeven (om
smetten van het bladtevoorkomen).Dekluitenworden
vanafdatmomentdagelijksbevochtigd.
3.2Buddleja
Trekduur :10à12weken
Temperatuur:18à20°C
Belichten :vanafjanuari-april,15uurperdag,vermogen100Watt/m.
Deplantenwordentenminste4wekengekoeldbij -2 Cof
krijgeneennatuurlijkekoudevanminimaaltweemaanden.
Naderustperiodewordendeplantengesnoeidtotop 1015 cmenopgepotinzwaarbemestetuingrond.Hetisaan
tebeveleneenruimepotmaattegebruiken.Doordesterkegroeivanhetgewasisveelwaternodig.Ineenjuistemaatcontainer (20liter) zal er steeds voldoende
vocht en voeding voordeplantaanwezigzijn.Voorde
belichtingwordthetgemiddeldevandenormaledaglengte
aangehouden (-periode eindapriltotmediojuli).In
dezeperiodelooptdedaglengteop van 14 uur en 15
minuten tot16uuren25minuten.Wanneervanaf1januarimethetinbloeitrekkenwordtbegonnen, zullen de
bloemknoppenomstreeksde7 of8 weekzijnontwikkeld.
Deplantenzijngoedinhunontwil"telingteremmendoor,
na aanleg van debloemknop,testoppenmetdebelichting.
Debloemknoppen,diealzijngevormd, groeien bij een
temperatuurvanongeveer20 Clangzamerdanwanneermet
belichtenwordtdoorgegaan.
Omuitspoelingvanmeststoffenuitdepotgrondenigszins
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te compenseren,wordtvanafde7 weekwekelijksbijgemestmetKristalon5g/lwater.Indienmethetbijmesten
blad wordt geraakt,moetonmiddelijkwordenafgespoeld
ombeschadigingvanhetblad ("brandvlekken")tevoorkomen. De bemesting is vooralnodigomdebladkleurop
peiltebrengenentehouden.Hetspintvrij houden van
deplantenistijdenshetforcerenvangrootbelang.
3.3Camellia
Trekduur
april

:januari en februari 3à4wekenmaarten

15à20dagen
Temperatuur:januarienfebruari20 C
maartenapril15à20 C
Deplantenwordenin een vorstvrije kas overwinterd.
Tijdens niet-vriezendweerdekasdagennachtoplucht
latenstaan.Eenandere overwinteringsmogelijkheid is,
deplantenindekoelcelteplaatsenbij+1 C.Dekluitenwordeningepaktinplasticfolie,om uitdroging te
voorkomen.Later,bijhetinbloeitrekken,moethetfolieweerwordenverwijderd.Dekluitenmoetenvervolgens
zosnelmogelijkvoldoendevochtigwordengemaakt.Wordt
ditverwaarloosd,danzaleropveelbladvalmoetenworden gerekend. Camelliawordtineenzolichtmogelijke
ruimteinbloeigetrokken, waarbij de temperatuur zo
stabielmogelijkmoetwordengehouden.Temperatuurschommelingenzijnabsoluutongewenst! De bloemknoppen die
regelmatigoverdeplantverdeeldzitten,zullenbijeen
goedeverzorginggelijkmatigopenkomen.Hetisnietaan
te bevelenominbloeitetrekkenplantenlangsdekasgeveltezetten,omdatbijallewandendetemperatuurte
veelschommelt.Ditveroorzaakongelijkmatigebloei.
3.4Cvtisus
Trekduur :4à5weken
Temperatuur:15°Cà20°C
Na een rustperiode van minimaalzesweken,waarinde
plantenvoldoendekoudehebbengehad (temperatuur lager
dan 7 C ) ,kunnendeplanteninbloeiwordengetrokken.
Zezullendantoteenge.ijkmatigeenovervloedigebloei
komen.
Overwintering in eenvorstvrijeruimte isdebestemanier,intunnelsisechterookeenmogelijkheid. Culti-
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vars zoals 'Zeelandia'en 'Frisia',dienietvoldoende
winterhardzijn,zullenineenabsoluutvorstvrijeruimtedienenteoverwinteren.
3.5ForsythiaenHamamelis
Trekduur :Forsythia10dagenenHamamelis8dagen
Temperatuur:18 C
Zodra hetbladvandeplantenisgevallenwordenzegerooideningegaasd,waarnazedirectinwinterrust worden gebracht door ze in de vriesceltebrengenbij
-2 C.Dekluitenmoetenvoorafvoldoendevochtigworden
gemaakt.Deplantenwordengeheelverpaktinplasticfolie.Wanneerdeplantenuitdevriescelworden gehaald,
moeten ze vervolgens ontdooien,bijeenlagetemperatuur.Daarnakomenzebij18 Comte forceren. Totdat
de bloemknoppen gaan schuiven wordendetakkenende
kluitendagelijksnatgemaakt.
3.6Hosta
Trekduur :4weken(-volledigebladontwikkeling)
Temperatuur:2weken18°Cà20 C,daarna15°C
Deplantenwordeninnovembergerooiden op een koele
plaatstedrogengelegd.Indemaandendecemberenjanuariwordendeplantengescheurd.Zezijninmiddels voldoende gedroogd, waardoor ze veel gemakkelijker te
scheurenzijn.Ommooievolleplantentekrijgen worden
plantedelen met3à5neuzenineen11cmpotgezet.Na
hetoppottenwordendeplantenpreventiefbehandeld met
een middel tegen schimmelziektenenindakoelcelgeplaatstbij1 C.Ookkangebruikwordengemaaktvaneen
koude bak. Die moet danveelwordengelucht,wantde
temperatuurmagniettehoogoplopen,waardoor de ontwikkelingvandeplantentevroegingangzouwordengezet.Plantenindekoelcelmoetenwekelijks worden gecontroleerdopschimmelaantasting.
Bij hetinbladtrekkenvandeplantenisgebleken,dat
ertussendesoortenencultivarstamelijkveelverschil
in reactie bestaat, voor watbetreftdeontwikkeling
(hetuitlope:)vandeneuzen.Erzijncultivarsdiena5
à 7dagenaluitlopen (o.a.H.undulata'Albomarginata'
en H.undulata 'Mediovariegata') H.montana 'Golden
Anniversary'enH.tokudamakomenna24dageninblad.

-143.7LaburnumenWisteria
Trekduur :4weken
Temperatuur:20°C-22°C
LaburnumenWisteriadievoorforcerenworden gebruikt,
worden tenminste één jaarvantevorengepotofreeds
langerincontainergekweekt.Groteplantenindevollegrondwordenéénjaarvoorhetforcerenopgerooid,ingegaasdenweerteruggeplant.Door deze cultuurmaatregel
wordt voorkomen, datdebloemtrossentekleinblijven.
BijhetforcerenwordenLaburnumenWisteriaplatgelegd
om het uitlopen vandebloemknoppentebevorderen..Op
hetmoment,datdeontwikkelingvanbloemknoppeniswaar
te nemen,wordendeplantenrechtopgezet.Gedurendede
eerste10à12dagen,moetwordengezorgdvooreen hoge
luchtvochtigheid (>70%). Deknoppenmoetenalshetware
worden"losgeweekt".
3.8Magnolia
Trekduur

:14à18dagen(februari-eindmaart)daarna
4à7dagen (meestalgekoeldeplanten)
Temperatuur:15°Cà18°C
VeelMagnolia-soortenenhybridenzijn geschikt om in
bloei tetrekken.EenuitzonderinghieropzijnMagnolia
stellataennauwverwantehybriden.Dezehebben tamelijk
slappe bloembladeren, dienakortetijdbruinverkleuren.Degrotereenstevigerbloemenvandeanderehybridenblijvennaforceren12à15dageningoedeconditie.
Magnoliaplantenvoortentoonstellingennabegin april,
zullen doorgaanstijdigmoetenwordengekoeld,omdatde
bloemknoppenomstreeksdattijdstipbeginnen te schuiven.
3.9MalusenPrunus
Trekduur :2à3weken
Temperatuur:15 C
Planten uitdevollegrondmoetenminstenséénjaarvoor
gebruikwordenopgepotineenvoldoenderuimemaat container.Eenanderemogelijkheid isomdeplantenincontainertetelen.Groteexemplaren (3menhoger) worden
één jaar voorgebruikopgerooid,ingegaasdenteruggeplant.Ingazenhoudtinditverbandin:dekluit omwikkelen met jute-gaas en dichtnaaien metpaktouw.Als
extrabeschermingbijtransportwordtomde kluit fijn
kippegaasgewikkeldenvastgezetmetwikkeldraad.
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Malusmeteengoedverpaktekluit.

-163.10Pieris
Trekduur :3weken
Temperatuur:15°Cà20°C
VanaffebruarikanPierisinbloeiwordengetrokken.Belangrijkemaatstafis,datde planten voldoende koude
hebben gehad (meestaldewintermaanden)omtoteengelijkmatigebloeitekomen.Omwinterschadeaande planten te voorkomen, is hetverstandigdeplanteninde
herfstoptekuilenenschermmateriaalaan te brengen.
Bij het forceren is het watergevenzeerbelangrijk.
Staandeplantentedroogdantreedt veel knopval op.
Ditkannietaltijdgeheelwordenvoorkomen,maarhetis
welteminimaliseren.Zodrade bloemknoppen open gaan
alleen in demorgenurenwatergevenenbijzonnigweer
dekasopluchtzetten.Pieriskanheelgoedindekoelcel worden bewaard bij +1 C.Opdezemanierkanhet
bloeitijdstip zeersterkwordenverlegd.Bijgoede koeling, kunnen plantentotinaugustuswordenbewaarden
metsuccesinbloeiwordengebracht.De uitbloeiperiode
is wel iets korter, dan vanplantendieinmaartin
bloeiwordengetrokken.Detijddatdeplantzijn sierwaardebehoudt,isnogacceptabel.
3.11 Rhododendron-hybriden
Trekduur :3à8weken
Temperatuur:15°Cà20°C,20°Cà25°C,25°Cà30°C
Vroegbloeiende Rhododendron (bloeitijdhalfmaart-eind
april)geleidelijktrekkenbij15°Cà20°C;trekduur3
weken.MiddelvroegbloeiendeRhododendron (bloeitijdbeginmei-20mei)trekkenbijeenaanvangstemperatuur van
20°C à25°C;trekduur4à5weken.LaatbloeiendeRhododendron(bloeitijd20mei-10juni),zeer warm trekken:
25°Cà30°C;trekduur8weken.
Zodra deknoppenvanmiddelvroegeenlaatbloeiendeRhododendrongaanschuivenwordt de temperatuur verlaagd
naar 20C à 22C. Vooralvoordelaatbloeiendegroep
geldt:veelwateroverhetgewassproeien,inelk geval
driemaalperdag.Deknoppenmoetenalshetwareworden
"losgeweekt".
Vanafhetmomentdatbij Rhododendron de bloemknoppen
zijn gesprongen endebloemkleurduidelijkistezien,
wordendeplantennaareenkoelereruimte (+ 12C) gebracht. De bloemkleur zal doordelageretemperatuur
meerintenserwordenendegehelebloemtros wordt steviger.Dehoudbaarheidzaldaardoorwordenbevorderd.

-17 3.11.1Azalea (Japanse)
Trekduur :4à5weken
Temperatuur:20C
Japanse Azalea wordtvóórdewinterindekasgebracht
omvorstvrijte kunnen overwinteren. Op deze manier
wordthetrisicovanvorstschadeaanbladerenofknoppen
voorkomen.Deplantenwordenzogoed als tegen elkaar
aan weggezet. Tijdens het forcerenwordendeplanten
minderdichttegenelkaargezet.Ditvoorkomtaantasting
door smuchtenonnodigveelbladval.Hetgewasmoetbeslistopgedroogddenachtingaan;tegen de avond dus
geenwatermeergeven.Deuitlopendescheuten("dieven")
wordenvroegtijdig (jong)weggebroken,omeenonregelmatigebloeitevoorkomen.
Wordt met het"dieven"telanggewachtdanontstaaner
bijhetwegbrekentegrotewonden.
3.11.2BladverliezendeAzalea(o.a. Knapphill-Exbury,
Hollis-enViscosaAzalea)
Trekduur :4à5weken
Temperatuur:deeerste2weken20Cà22C,deoverige
weken17à18°C
Voordewinterwordendeplantengerooid en opgekuild.
Hierdoor zijnzeopiedermomentbeschikbaar,zelfsbij
strengevorst.Vastgevrorenkluiten worden met behulp
van een koevoet losgewrikt. Opdezemanierwordende
plantenhetminstbeschadigd (nooitlosrukken,omdatdan
veel takkenbreken).Plantendietijdenseenvorstperiodenaarbinnenwordengebrachtmoeteneerstop een zo
koelmogelijkeplaatsgeheelontdooien.Voordatdeplantennaardeforceerruimteworden gebracht moeten alle
dunne takjes("sprot")endetakkenzonderbloemknoppen
wordenweggeknipt.
Indekaslopendebladknoppeneerderuitdande bloemknoppen. Het isdaaromraadzaam,debladknoppenineen
zovroegmogelijkstadiumteverwijderen.Wordtte lang
gewacht, danontstaaner,doordatdescheutendikzijn,
grotewonden.Ookkunnenbloemknoppenwordenbeschadigd,
omdat de bladknoppendirectonderdebloemknopzitten.
Totaanhettijdstip,datdebloemknoppengaanontluiken
wordendeplantendagelijkstweemaalgesproeid.Zodrade
bloemenopenzijnwordenalleendekluiten vochtig gehouden.
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InbloeigetrokkenRhododendronenAzalea.
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3.12Overigebloemheesters (zoalsAmelanchier,Cornus
e.a.)
Trekduur :2à3weken
Temperatuur:18°Cà22°C
Voor alleheestersgeldt:kalmbeginnenmetforcerenen
detakkenvochtighouden.Zodradebloemknoppenvolledig
zijn ontwikkeld en ophetpuntstaanopentespringen
wordendeplantennaareenkoelereruimte overgebracht.
Ook voor deze heestersistijdigoppotten,ingazenen
rondstekengewenst.Dezevoorbehandelingen behoren tot
debelangrijksteaandachtspuntenvaneengoedforceerresultaat.
3.13Bladverliezendeheestersennaaldverliezende
coniferen
Trekduur :2à4weken
Temperatuur:15°Cà20°C
Voorallebladheestersgeldt:rustigforceren.De bladontwikkeling moetgeleidelijkopgangkunnenkomen.Tot
aandebladontwikkeling de takken regelmatig bevochtigen, daarna nogslechtsdekluitenenpottennathouden.Hetbladmoetzoveelmogelijk worden ontzien bij
het watergeven, hooguit alleenindemorgenzeerfijn
nevelen.Debladerenzullenanderssmetten.
Bijdegewasbescherming (luisaantastingtreedt vaak op
inBetuiaenLarix)middelengebruikenmeteenuitvloeierofmiddelswaaraanuitvloeierkanworden toegevoegd.
Door bestrijdingsmiddelenmeteenuitvloeiertespuiten
blijftminderresiduzichtbaar.
Ermoetzoveelmogelijknaarhet gebruik van "schone"
gewassen wordengestreefd,gewassendusdieeenwinterbespuitingmetvbchebbengehad.
Plantenmetgekleurdbladmoetenineenzo licht mogelijke ruimtewordengeplaatst.Omdebladkleuroptimaal
tehoudenkankunstlicht (SON-T) worden gebruikt (zie
hiervoordeaanwijzingenbij2.1 -Acer).
Zodra de bladeren volledigzijnontwikkeld,wordende
plantenovergebrachtnaareenkoele (+12C) en lichte
ruimte omtekunnenafharden.Devoorbehandeling iszoalsbij2.12:Overigebloemheesters.
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RhododendronenWisteriaineenkoeleafhardruimte.
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3.14Wintergroeneloofhoutgewassenenconiferen
Trekduur :nietvantoepassing
Temperatuur:vorstvrij
Coniferen, die indewintervorstschadekunnenoplopen
en/ofsterkverkleuren,wordengedurendede winterperiodeineenvorstvrijeruimtebewaard.Opdezemanierbehoudenzeminofmeerhunnatuurlijkekleur.De planten
dienentijdensdebewaarperiodezolichtmogelijkstaan.
3.15Clematis
Trekduur :3à5weken
Temperatuur:18C
Clematis wordtéénjaarvoorhetforcerenovergepotvan
een1litercontainerineen3litercontainer, waarbij
eengoedekwaliteitpotgrondmoetwordengebruikt.
Goede tuinaarde (doorvroren bagger),gemengdmetverteerdestalmestenkalkisuitstekendebruikbaar.In de
beginperiode van hetforceren,wordendeplantenneergelegd.Ditbevordertdeontwikkeling van bloemknoppen
overdegeheleplant.Wanneerdeplantenvanafhetbegin
rechtopwordengezet,lopenalleende bovenste knoppen
uit en blijft de plant onderin kaal. Zodra de
bloemknoppen goedzijnontwikkeld,wordendedeplanten
rechtopgezet.
Wanneerplantenvóóraprilin bloei worden getrokken,
gebeurt dit metbehulpvankunstlicht.Debelichtingsduurbedraagt12uur (bijv.van8.00 tot20.00uur).Het
geïnstalleerd vermogen bedraagt100Watt/m .Delampen
hangeninderegel+1.20mbovenhet gewas. Bij deze
behandeling zullen veel bloemknoppentotontwikkeling
komen.
Alleendevroegbloeiende engrootbloemigecultivarszijn
volgensdeomschrevenbehandeling inbloeitetrekken.
De zomerbloeiende soortenenhybridenvormenbijforcerenalleenblad.Indatgevalkanhetgedrevenhoutvoor
stekwordengebruikt.
3.16EricaenCalluna
Zo koel mogelijk zetten,bijvoobeeldineenbak,die
bijzonnigweerwordtgeschermd.Deramenmoetendag en
nachtopluchtstaan.Bijvorst,meerdan-6C,deramen
sluiten.Eenregelmatigecontroleopschimmelziekten is
gewenst!
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3.17Vasteplanten
Trekduur :3à6weken
Temperatuur:13°Cà18°C
Mooiestevigepollenwordeneenhalfjaar voor gebruik
gescheurd en opgepotenvervolgens ineenkoele,luchtigeruimtegeplaatst.Eventueelkanookvaneenkoelcel
(+1C) gebruikwordengemaakt.Deplantenwordenregelmatiggecontroleerd op schimmelziekten; bij voorkeur
preventiefbehandelenmeteenfungicide.
Hetaantrekkenvandeplantengebeurtineengoedelichtekaswaarineentemperatuurvan13Cà18Ckanworden
gehandhaafd. Indemorgenurenwatergeven,zodathetgewasaltijdvolledigdroogdenachtin gaat. Bij vaste
planten is het belangrijk,datdeontwikkelingzogelijkmatigmogelijkverloopt.Wanneerhetgewas te snel
wordt opgekweekt (aangetrokken)verliesthetaansierwaardeenwordtteslap.Juistdanzijnde planten erg
gevoeligvoorbeschadigingenenziekten.Ommooiebloemstengelsopdeplantenteverkrijgenwordtgemiddeld 12
uurperdagbelicht,met100Watt/m.

