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Ziekten en plagen
Achillea is gevoelig voor wortelziekten (bij langdurig natte
potkluit), maar ook Botrytis vormt een gevaar bij een weelderig en vol gewas; deze laatste ziekte kan vooral voorkomen in
het scherm van de plant; daarom is een preventieve bespuiting net voor de bloei aangeraden. Qua plagen zijn het vooral
trips, luis, mineervlieg, witte vlieg, rups en spint die kunnen
voorkomen.
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Deze teeltfiche werd samengesteld door de studenten Jan
Quintelier, Michiel Smet en Kevin De Ben van KaHo SintLieven, Dep. Sint-Niklaas, Opleiding Bachelor Agro- en
Biotechnologie, Optie Groenmanagement. Verder speciale
dank aan de jongplantenbedrijven voor de foto’s en/of
informatie.
Alle gegevens zijn bedoeld ter informatie. Bij toepassing
kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
nadelige gevolgen.
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In septemberr 2008 werd het IWT-landbouwonderzoeksproject
IWT-lan
IWT-la
‘Bloeiregulatie en –kwaliteit bij
teractie
eractie tussen genetische,
genetisc
gen
azalea: interactie
fysiologische en teeltgebonden factoren’ opgestart. Hierbij
CS de coördinator
coördin
was het PCS
van het project en ging het samen met het ILVO (eenheid Plant) en de
it Gent (Labo voor in vitro biotechnologie en tuinbouw) op zoek naar de oorzaken van het
Universiteit
slecht openbloeien
in de huiskamer. Na 4 jaar onderzoek hebben we de kritische
loeien
eien van
v azalea’s
a
factoren die een rol sp
spelen bij bloei geïdentificeerd.
Annelies Christiaens (PCS - UGent)
Ellen De Keyser (ILVO, Plant – Toegepaste Genetica en veredeling)
gebruik van plantgroeiregulatoren
daarentegen had wel een effect. Na een
behandeling met Cycocel
(chloormequat) of Bonzi (paclobutrazol), wordt de bloemknop meteen
gevormd (dit kan ook spontaan gebeuren, maar dan is het tijdstip niet goed te
voorspellen). De ‘sterkte’ van de
remming heeft echter geen invloed op

de verdere ontwikkeling van de
bloemknop. Deze ontwikkeling verloopt
in eerste instantie lineair, maar vanaf
stadium 7 vertraagt de ontwikkeling en
duurt het nog 3 weken vooraleer
stadium 8 bereikt wordt. De snelheid
van de lineaire ontwikkeling tot
stadium 7 is cultivar-afhankelijk, zo zal
de vroege cultivar ‘H. Vogel’ 8 weken
W

Vorming en ontwikkeling van de
bloemknop
Bij de vorming van de bloemknop gaat
het vegetatief meristeem over in een
generatief meristeem, dit wil zeggen
dat in plaats van blaadjes een bloemknop wordt gevormd. Daglengte bleek
geen invloed te hebben op de vorming
en ontwikkeling van de bloemknop, het
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(vanaf de 1e rembeurt) nodig hebben
om stadium 7 te bereiken. Voor
middelvroege cultivars verloopt dit iets
sneller, voor late cultivars dan weer
iets trager.

VHet effect van verschillende weken koeling
bij 7°C

Tabel 1 - Het minimum aantal weken bij 7°C
nodig om dormantie te doorbreken
H. Vogel

4 weken 7°C

M. Marie

6 weken 7°C

Mw. G. Kint

8 weken 7°C

(6 x 3 ml/l Cycocel + 4 x 10 ml/l Bonzi)
hebben een hogere koudebehoefte dan
normaal geremde planten (6 x 3 ml/l
Cycocel + 2 x 3 ml/l Bonzi). Om een even
goede bloei te krijgen, moeten sterk
geremde planten dus langer bij 7°C
staan. We willen nog eens extra
benadrukken dat de optimale temperatuur voor het doorbreken van de
dormantie tussen 7 en 10°C ligt, bij
lagere temperaturen zal zeker en vast
een langere koudeperiode nodig zijn.
nden
De koeling bij 7°C in de zomermaanden
is zeker voor de vroege cultivar ‘H.
orma
ormantie
Vogel’ een noodzaak om de dormantie
te doorbreken en zo ook de bloeihomoen bewaring
ewaring bij
geniteit te bevorderen. Een
el vo
or dat
at de
7°C zorgt er echter wel
voor
n de plan
pla
orden
zetmeelreserves van
plant worden
uitgeput. Zo zall bij ‘H.. Vogel’ na 5 weke
weken
zetmeelreserv
zetmeelreserve
bij 7°C 75% van de zetmeelreserves
ikt zijn. Dit zetmeel wordt deels
de
opgebruikt
roken om suikers te vormen
vorm die
d de
afgebroken
nt en de bloemknop tegen
te
plant
de koude
beschermen,
eschermen, maar een groot
g
deel wordt
afgebroken
ebroken tot CO2 die vverlo
verloren gaat via
pl
p
de ademhaling van de plant.
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Bloemknopdormantie
Voor de bloemknop kan openen, maakt
deze een rustperiode door: de bloemknopdormantie. De bloemknop moet
dan een aantal weken koude (7°C)
ontvangen vooraleer deze kan openen.
De lengte van de koudeperiode (Tabel 1)
en ook het moment waarop deze best
start, verschilt tussen cultivars. Voor ‘H.
Vogel’ wordt de koudebehandeling best
gestart wanneer bloemknoppen zich in
stadium 7 bevinden, terwijl voor
middelvroege en late cultivars stadium
adium 8
noodzakelijk is. Indien de koudeperiode
eperiode
te kort is, zal dit resulteren in een
ongelijkmatige en slechtere
ere bloei.
oei.
Daglengteverschillen tijdens
ns de ontwikkeling van de bloemknop
knop wijzigen de
koudebehoefte van ‘H. Vogel’ niet (niet
getest voor andere
ndere
dere cultivars).
De behandeling
ling
g van de planten met
groeiremmerss toont wel duidelijke
duidel
verschillen. Sterk
planten
k geremde pl
plante
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belangrijk dat in de forcerie voldoende
wordt belicht om het zetmeelniveau te
laten stijgen (Figuur 1). Wanneer
planten later in de huiskamer komen,
moeten deze namelijk verder met de
zetmeelreserves die op dat moment
aanwezig zijn. In de huiskamer is er
immers te weinig licht om voldoende
aan fotosynthese te kunnen doen.
Naast belichting werd ook het effect
van de gebruikte groeiremmers op het
openen van de bloemen onderzocht.
Wanneer de planten voldoende koude
regen, zagen we geen
hebben gekregen,
bloeikwa
bloeikwal
verschil in bloeikwaliteit.
minimal
minima lichtsom
Op zoek naar de minimale
m precies te weten hoeveel
hoe
Om
licht een
plant nodig heeft om voldoende
v
zetmeelreserves op te bouwen in de
forcerie, werden fotosynthesemetingen
uitgevoerd. Eerst
Ee werd gezocht naar de
minimale
lichtsom
waarbij geen
minim
l
zetmeel
zetmee afgebroken wordt maar er ook
geen opgebouwd wordt, een nulbalans
dus.
du Voor ‘H. Vogel’ werd bepaald dat
deze minimale lichtsom 2,5 mol/m2 per
dag bedraagt. Voor ‘Thesla’ ligt deze
som iets lager: 2,1 mol/m2 per dag. Let
wel op, deze minimale lichtsom is niet
voldoende om een goede bloei in de
huiskamer te garanderen! Planten
moeten hun zetmeelreserves terug
kunnen opbouwen in de forcerie en
hebben daarom een extra hoeveelheid
licht bovenop de minimale lichtsom
nodig. Hoeveel dit minstens moet zijn,
wordt dit najaar nog bepaald.

Anthese
Tijdens de anthese,
anth
het openkomen van
de bloemen,
bloe
heeft de bloemknop nood
aan
an suikers.
suik
suike Deze suikers worden bij
voldoen
ldoen licht aangemaakt door
voldoende
foto
fotosynthese, bij onvoldoende licht
w
worden ze gevormd door de afbraak
van zetmeel. Aangezien het zetmeel
wordt afgebroken tijdens de koeling op
7°C en ook in de serre tijdens de
donkere wintermaanden, is het

Figuur 1 - Invloed van belichting op de concentratie zetmeel en de bloei

Verspreiding van de resultaten
Resultaten van onderzoek zijn maar
nuttig voor de sector als ze ook de
sector bereiken. Een heel belangrijk
item voor het IWT, naast het effectieve
onderzoek, is de verspreiding van deze
resultaten. Dit werd tijdens het project
uitgebreid gedaan met presentaties op
de studiedagen azalea (terug te vinden
op www.pcsierteelt.be) en op internationale wetenschappelijke symposia.
Daarnaast verschenen jaarlijks 1 of 2
artikels in Verbondsnieuws /
Sierteelt&Groenvoorziening en werd/
wordt ook gewerkt aan wetenschappelijke publicaties. De resultaten werden
ook gepubliceerd op het Vlaamse
Innovatienetwerk (www.innovatienetwerk.be/projects/1322). Maar het meest
effectief en leerrijk is uiteraard het
persoonlijke contact met de sector.
Tijdens een bezoek aan de forceriebedrijven die het project ondersteunden,
werden de projectresultaten besproken
en kwamen alweer heel wat nieuwe
W
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Is de bloeikwaliteit nu verbeterd de
voorbije jaren?
Deze vraag bracht ons naar de tuincentra. In 2006-2007 en 2011-2012 werden
Figuur 2 - Aantal partijen waarvan het
bloemknopstadium werd gecontroleerd

een aantal tuincentra bezocht. De
uitbloei van de aangekochte azalea’s
toonde ons dat over 5 jaar de kwaliteit
zeer sterk verbeterd is. In 2006-2007
werden slechts 20% van de azalea’s in
het goede bloeistadium aangeboden,
waardoor heel veel groene planten
werden aangekocht die slecht uitbloeiden in de huiskamer (Figuur 3). In
2011-2012 was het aanbod van bloeistadia veel ruimer en scoorde 85%
goed in uitbloei, ook enkele groene
planten kwamen heel mooi open
(Figuur 4). Deze waren tijdens de
forcerie wellicht toch voldoende belicht
om een hoge zetmeelreserve op te
bouwen in de bladeren.
Besluit
In tegenstelling tot wat we bij de start
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Figuur 3 - Links: aankoop 2006-2007, rechts: uitbloei in huiskamer
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van het project dachten, heeft het
aantal rembeurten geen grote impact
op de bloeikwaliteit. In het juiste
knopstadium voldoende koeling geven
bij 7°C om de dormantie te doorbreken,
gecombineerd met voldoende belichting in de forcerie, zijn de 2 sleutelfactoren die moeten leiden tot mooi
bloeiende azalea’s bij de consument.
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vragen naar boven. Er werd ook veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het bepalen van het bloemknopstadium op het PCS (Figuur 2).

•

oeii in huiskamer
Figuur 4 - Links: aankoop 2011-2012, rechts: uitbloei

Dit onderzoek kadert in het 4-jarig
IWT-landbouwproject ‘Bloeiregulatie
en –kwaliteit bij azalea: interactie
tussen genetische, fysiologische en
teeltgebonden factoren’, een samenwerking tussen het PCS, ILVO en
UGent. Dit project wordt financieel
gesteund door de sector, met name:
NAVEX, Azanova, het PAK, de Vereniging van Vlaamse azaleatelers, het
AVBS, de privé-voorlichting en
verschillende azalea forceriebedrijven.

Voor u gekiekt!

Deze insecten op rozen vreten aan de bladeren en lijken
op rupsen. Het zijn echter bastaardrupsen wat naar de
bestrijding toe een verschil uitmaakt.
Graag meer informatie over deze bastaardrupsen?
Contacteer het Waarschuwingssysteem!
(waarschuwingen@pcsierteelt.be of 09/353.94.70)

Datum foto: 29 augustus 2012

