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ûnder eau taaperatuorlMtfiaadeliii« verstaat mm hat
beïnvloeden van één. van de groeifactoren, là dit geval de
teraperatuor, waardoor dtst gedurende eea bepaalde, »««stal
tot« tijd, afwijkt van do algesaean voorkomende. Dit kau
zowel ©en vorfcogan sis een ?erleg«& Taa de teœperatuur
inhouden*
Het doel dat s« beoogd im verschillend sija,
het verbreken van de rustperiode- ferneres van trekheeetere*
hat vara«.allaa van de eeldeliag - atofcen van tulpen.
bot veraaallea va» da eelstrekklag - koelen van tulpan.
het verminderen van da groelanelheid - koelen Ts»
Coavallaria eaa.
H| da taalt Tan bloeraea s&al hat Mjna steads de bedoeling
li3" ~ docr deza
"•«« tat Ucltlj«.«,
ta veracliuiveu 0® daardoor dr^gelljkhedesi ta vergroten
am/of hogere geldelijks opbrangetan te verkrijgen.
Ook M ^ da ijTsaalacultuur wardst temperatuur behandelingen
toegep&st. 2)ese vinden plantai
a* tijdens da rustperiode sat al® doels
1. bat aUpen (verpoppen) teg«n ta gaan.
. 2m het bloeitijdstip ta vervroegen.
3. het verpoppen te bevorderen,
b» tijdaas da groeiperiode op het veld e» da bloei te v«r~
vroeg«».
Het voorkonea van wal**par»w.
Waimaer man in het voorjaar gerooide ffreeoiaknollen
bij normale teaptjr&tuur bewaar^ beata&t ar een zeer grote

km&/ dat @m deal der knellen na hat planten niet op normale
«ijs# uitgroeit. » «orde» geen wortels gmmmê en het
groeipuat verlaagd sieh sl«sohta enige uili®@tere zodat er
boven da grond geen amwlt ioofbladeren worden gevormd.
Wel z&l dit «roelpont zioh m enige maanden v;ardikken, zodat
een aleau knolletje ®p het oude wordt gevormd.

2#

St reservestoffen ran do geplante knol worden a*l* overgebracht
naar hot stengeltje Tan hot nieuwe groelpunt* Bit pre««« gaat
door totdat da oude knal gahaal, verdroogd en leeggesogen la*
laar ar altijd restem via da oude knel overblijven an bovendiaa varÇajfcIfingsverliezen optreden ia da inhoud Tan da Jonge
knol (pop) kleiner dan van da oorspronkelijk geplante,
let Terlies aan gewicht bedraagt 40-50& aan omtrek £ 1 en.
lat "slapen" Tan de uitfioplanto knollen ia sear ongewenst*
In 1935 verzocht men hot Plantenphysiologiaeh laboratorium
dit verschijnsel ta onderzoeken an in de Mededelingen la 59 an
74 ««rd door MeJ, Br* A. tetss»» en MeJ* Ir I« Luyten Tarai««
OTar dit ondersoek uitgebraeht* Hieruit bleek dat bewering
Tan da knollen tijdens de rustperiode MJ een te lago tempera
tuur da oorsaak «as dat desa niet normaal uitliepen* Bet raa
Daffodil gaf geen slapers, wanneer de knollen na het rooien
10 «eken bij 2©°C 'bewaard «arden* Sewering gedurende een
belfde tijdsduur MJ 17°0 on 13*0 deed het aantal slapers toe-

—

nonen en de opkomst Tan de andera knellen Tertragen* % bewaring
bij 9°0 liep geen Tan de knellen uit* Werden de knollen MJ
oen hogere temperatuur dan 20°C bewaard dan kan het aantal weken
«orden ingekort en daar dit gunstiger «as in verband net de
vroegbloel werd TOOT dit ras het advies gegeven om de knollen
minstens 6 weken hij 25i°0 te bewaren,
—wiî. iTSSSBSHfc*
Sear terecht «arden de proeTon later Toortgeset net het ras
Butteroup, omdat dit beiere kwaliteiten bezit an dus neer gokweekt wart* MJ dit ras bleek eon bewaaftijd Tan 6 «ekan MJ
25f°C niet Toldoende te zijn an kwam men!tot de oonolnsio
dat de knollen minstons 9 weken bij 25§°C bewaard moetan worden*
om hot uitlopen te Tersekeren. fok bewaring gedurende een langere
perlado (11 «eken) MJ 20°Q gaf ton goede hergroei* Hiermede
«as dus de methode om "slapare" te voorkomen vastgesteld»
Het vervroegen Tan do bloei*
Jtaods tijdene het earsto proefjaar constateerde men
boTondian dat de bewaartemperatuw luTloed op het bloeitijdstip uitoefende*
Ken kreeg de indruk dat een hogere bewaartemperatuur ( 2ô°-3l°33° tegenoTar 25è°6)de bloei iets vervroegde).
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Hat veraofail «as echter nooit groot en ma bewaring bij 33°C
waa de ontwikkeling van het gewas minder«
Anderzijde bleek dat naarmate da bewaring bij 3X°C langduriger
ward toegepaat da plantam later ia bloei kwamen» Man kon dese
periode echter aiet onbeperkt inkorten omdat dan waar slapers
optreden» Be grens bleek MJ 10 weken ta liggen.
Tan gratar invloed op hat bloeitijdstip waa da behandeling
waarM 4 de 2.0 waken bij 31°0 gevolgd warden door een periode
bij lagere temperatuur. Plaatsing bij J J°werkte meer bloeivervraegaad dan bij 150C of 170O» 4 waken waa de meeat gunstige tijdaduur, ïïit een an ander milkt dua dat bewaring van da knallen
gedurende 10 waken bij &éQ gevolgd door 4 wakaa bij 13°0 het
alapaa van da knallen voorkant an de vroegate bloei geeft.
Kan dient ± 1 September te planten. Later planten geaft bedui*
dende verlating van bloei*
Ondanks het feit dat da kwakera geateld zijn ap het zo vroeg
mogelijk i n bloei konen van de door haa gekweekte feeeaia'a
en de aeer duidelijke voorachriftan daarvoor blijkt tooh dat
de knollen in het algeomaa zeer lang (12 tot 18 weken) bij 31°C
bewaard worden en dat koelen door aleohta enkele wordt toegepaat*
Baar bovendien bij bovengenoemde proeven bleek dat waaraahljali$t
'"zzssajjSt
aiet alle rasaan gelijk ap een bepaalde behandeling stollen
reageren werd dit jaar op het Broefatatâon te naaldwijk eea
tamperatuarproaf met 5 raaaan^n.1. Butteroup, nauwe Wimpel,
Oranje Zon, Snow Queen aa White Madonna,opgezet waarbij de raatil*
tataa van bovenomaohreven proeven ala uitgang -punt warden gaaaaaa#
De knollen werden 9t 11, 13» 15 en 17 weken bij 31°0 bewaard
al of aiet gevolgd door 2 ©f 4 waken bij 13°0t Op 1 September
•

ward geplant in de volle grond van een kaa. Reada nu blijkt
duidelijk da groeistimulerende werking van de bewaring bij 13°®»
Invloed van da veraahillaada bawaartljdea bij 3X#C is(nog) aiet
ta alaa« Ir aofcijat wal veraahil in reaotia bij de diverge raaaan
ap te treden.
jfrt"varpopp<feg -v
.
Hiervoor ward reada aan «maehrijviBg van het varaohijnael
gegeven, zodat kan worden volataan met vaat te atellaa dat "verpoppaa* ook plaats viadt wanneer man de knollen aiet plaat dooh
op aea koala plaata droog bewaard

4.
Wanneer men onai?ddellijk na het rooi«» (April-Mei) de
kaollea koel sot zal 2 à 3 maanden later hot b«gin van verdik
king van hot groelpunt zijn «aar to nemen. Ia December sal
do "pop* reads oom groot percentage van hot reaervevoedeel tot
zieh getrokken hebten on ia Maart-April daaropvolgend ia hot
proooo ton oindo» Kon kan dus eind Aprü-Moi reoda oitplantoa
ia tegenstelling aet de juist gerooide knollen ran hot gewas
dat in de herfst geplant is en waarvan de knollen eerst nog
Binstoxia 9 weken hij 31°ö geplaatst moeten worden. Door dit
vroege planten wordt ook vroegere bloei verkregen«
Sen proef wees uit dat verpoppen het beste plaats vindt bij
13°C. Voorts dat het mogelijk is om kaollen die eerst bij 30°0
hebben gestaan to laten verpoppen» aits dose periode niet laager
geduurd heeft dan + 12 weken. Do poppen blijven echter kleiner»
Wannoer aan het eind van äe bewaarperiode +, 12 weken 30°C wordt
gegeven is do opkomst s&eller on regelmatiger*
Verschillen tassen de gebruikte rassen onderling tradon niet op#
Invloed van de temperatuur na hot planton»
Seeds bij da in Wagoningen genomen proeven was gebleken
dat de temperatuur ook na het planten invloed op hot bloeitijdstip uitoefent Gedurende de eerste week na het planten w«rd 14-1$
0 gegeven waarna» tAat de bloeiwijze zichtbaar werd, de kas op
13°0 werd gehouden* Dit gaf een vroegere bloei als oonstant bij
15°C* In do praotijk bemerkte« de kwekers dat in de sohaduw van
bomen en goten van kaasen en warenhuizen de planten vroeger in ^
blooi kwamen* Dit zou ar op wijzen dat of de knopvorming of
de strekking van de bloeiwijze of boide doo* éen lage tmpera*»
tuur gunstig worden beïnvloed* Vandaar dat sommige kwekers
de laatste tijd er toe overgaan om na het planten (oind JuliAugustus) seheramateriaal aan te brongen waardoor de zon wordt
geweerd* Zelf® wanneer slechts gedurende enkele wekoa na het
planten de grond koel wordt gehouden door het aanbrengen van
eon laag stro is vervroeging van de bloei merkbaar* Ban «riVa»
terend proefjo waarbij op 15 April, 1 Hoi, 15 Mei, 1 Juni en
15 Juni verpopte kaollea werden geplant en waarbij dus het
planton bij oen oplopende grondtemp eratuur plaats vont liot
zien dat de eerste twoo planttijden verreweg de vroegst« blooi
gaven.

Ook bij zaaifreeaia bleek schermen een vervroeging van de
bloei te geven« Terder wordt
lang als liet «««Of la bet
najaar het toelaat het gewas zonder glasbedekkiag gelaten sa~
dat de gunstige invloed wan de koelere nachten de Moei kan
vervroegen»
Bij aX daze maatregelen heeft de ervaring geleerd dat ook
hierop niet alla raeaen gelijk reageren* Be rassen Buttercup,
Snow Queen en Car© Carlee b#v« reageren goed, terwijl met
b.v» Prinses Karijke an tam Wimpel de ervaringen minder
gunstig sija«
Het vaststellen van de invloed van grond en luchttemperatuur
na het plantan in betrekking tot aan vervroegde bloei is eaa
iatarasaant vraagstuk dat om oplossing vraagt» Daarna zal
warderom de toepassing in da praotijk moeten volgen*
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