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goedeteelttechnischekenniseneenhogegraadvanindustrieleontwikkeling.
X

Als gevolgvan dezich wijzigende teelttechniek bij deproduktie van tulpebollen past
detulpeconomischbeterinhetteeltplanvanhetakkerbouwbedrijf danindatvanhet
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Voorwoord

De aanleiding tot het onderzoek waaruit dit proefschrift is voortgekomen, was enerzijds de toenemende ongerustheid in de praktijk over de teruglopende produktie van
veelpartijen tulpen, anderzijds het feit dat vanuit het bollenvak geen bevredigend antwoord kon worden gegeven op de vraag,wat nu precies onder produktie moet worden
verstaan en hoe die tot stand komt. Een duidelijke oplossing van beide problemen
was nodig om met vrucht het sortimentsonderzoek bij tulpen ter hand te kunnen
nemen, waarbij de beoordeling naar produktie primair werd gesteld.
Het onderzoek kreeg in de loop van de tijd een zeer praktische betekenis voor de
selectie bij tulpen. Hierdoor werd een steeds nauwer contact met de praktijk noodzakelijk. Ik beschouw het daarom als een voorrecht, dat ik enkele malen de gelegenheid
heb gekregen mijn inzichten kenbaar te maken op de landelijke assistentenvergadering van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst voor de bloembollenteelt, zodat ik mijn
ideeen kon toetsen aan ervaringen uit de praktijk. Van grote waarde acht ik ook de
constructieve discussies met collega's tijdens de colloqia die intern op het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek worden gehouden. Allen die aan deze discussies
- dievoor hetverdere onderzoek steedseen grote stimulans waren - hebben deelgenomen, wilikvan harte danken. Dankzij de goede sfeer op het LBO was het voor mij als
leek op het gebied van de bloembollenteelt mogelijk, vrij spoedig allerlei elementaire
zaken van die teelt te weten te komen. Met name wil ik de Heer J. MOHLMANN bedanken voor zijn voortdurende bereidheid allerlei vragen te beantwoorden.
De directeur van het LBO, Prof. Dr. Ir. P. K. SCHENK, ben ik zeer erkentelijk voor
de grote mate van vrijheid die hij mij bij de uitvoering van het onderzoek heeft gegeven en voor zijn meelevende belangstelling.
Aan alien die hebben geholpen bij de totstandkoming van het eindresultaat van dit
onderzoek betuig ik mijn hartelijke dank. Een speciaal woord wil ik daarbij richten
tot de Heer J. BOONTJES voor de hulp bij de verwerking van de proeven en het vele
cijfermateriaal. Ir. J. H. A. FERGUSON ben ik dank verschuldigd voor de hulp die hij
mij heeft gegeven bij de interpretatie van de verkregen resultaten en de aanwijzingen
voor de beste wijze van weergave.
Hooggeleerde DOORENBOS, zeer geachte Promotor, voor Uw kritische beoordeling
van het manuscript en aanvullende suggesties betuig ik U mijn dank.
Grote waardering heb ik voor het Centrum voor Landbouwpublikaties en documentatie (Pudoc), niet alleen vanwege de mogelijkheid tot publikatie, maar vooral
ook vanwege de niet gering te achten ontlasting van de auteur op redactioneel terrein.
Voor de vele hulp die ik van deze instelling heb ondervonden - met name van Dr. Ir.
E. MEIJER DREES - ben ik zeer dankbaar. De tekeningen werden verzorgd door de
Heer SCHEEPMAKER, waarvoor ik hem eveneens mijn dank betuig.
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1 Inleiding

1.1 Ontwikkeling van de tulpebol
Reeds in 1928gaven MULDER en LUYTEN een uitvoerige beschrijving van de ontwikkeling van een tulpebol. Deze uitstekende documentatie verstrekt tevens nauwkeurige
morfologische gegevens. Tot een goed begrip van hetgeen hierna volgt is het noodzakelijk, debolontwikkeling van detulpzeer inhetkort te schetsen.
Als uitgangspunt kan daarbij dienen een bol met een omtrek van omstreeks 12 cm
(fig.l, a t/m e).Dezeheeft een droge huid en daarbinnen viervlezige 'rokken'. De huid
omsluit de gehele bol, met uitzondering van een klein plekje onderaan, dat in feite het
steeltje is waarmee de bol aan de moederplant was bevestigd en waarop de huid (die
niets anders is dan de verdroogde buitenste rok) is ingeplant. De bolbodem ('stoel'
naar REINDERS) is het schijfvormig ontwikkelde stengelgedeelte waarop de vlezige
rokken zijn ingeplant.
Het terminale vegetatiepunt bevindt zich centraal op de bolbodem en zal bovengronds uitgroeien met een gestrekte steel waaraan de bladeren zijn bevestigd en die
eindigt in een bloem. Bolbodem en rokken vormen het sterk gedrongen ondergrondse
('vegetatieve') deelvan de plant; Stengelmet bladeren en bloem het gestrekte ('generatieve')deel.In fig.l (fen g)zijn enkeleplanten getekendwaarbij het ondergrondse deel
zoalsdat er uitziet tijdens debloeiperiode, in uitgerekte toestand is uitgebeeld.
De rokken zijn, morfologisch gezien, bladachtige organen, die soms ook werkelijk
bovengronds tot eenbladuitgroeien. Allebladachtige organen, zowelbovengronds als
ondergronds, zijn rondom op de steel (resp. bolbodem) ingeplant. In elke rokoksel
bevindt zich als regel een vegetatiepunt, dat tot een nieuwe bol kan uitgroeien. Naarmate de rok verder naar buiten ligt, komt het vaker voor dat in de oksel daarvan twee
of meer vegetatiepunten voorkomen. Vegetatiepunten worden bij sommige cultivars
ook aangetroffen in de oksels van bovengrondse bladeren en kunnen daar eveneens
bollen vormen. Anderzijds kunnen, beinvloed door extreme temperaturen, de vegetatiepunten in de rokken geheel uitgroeien tot bovengrondse plantendelen in plaats
van tot bollen (fig.7).
De buitenste rok (die later verdroogt tot de 'huid') is de oudste. Dat geldt eveneens
voor het vegetatiepunt in de oksel van deze rok. Noemt men de rokken van binnen
naar buiten RA, RB, RC, RD, RE en RH dan kunnen de vegetatiepunten indeoksels
vandezerokkenmetrespectievelijkA,B,C,D,EenHwordenaangeduid.(Vanbuitenaf
naar binnen toe worden de rokken genummerd Rl, R2 enz.) Er worden vrijwel nooit
meer dan vijf vlezige rokken gevormd. RH is altijd de rok die tot huid verdroogt; zeis

Fig.1at/m e: Ontwikkeling van deboltypen A, B, C,D enH uiteenmoederboldieeenomvangheeft
van ongeveer 12cmenwaarvan hetterminate vegetatiepunt een bloeistengelvormt:(a) inaugustus,(b)
innovember, (c) infebruari,(d) inmeitijdensdebloei, (e) injuli bijdeoogst.
f eng: Planten waarbij de ondergrondse delenuitgerektzijnweergegeven:(f) een generatieveplant,
(g) eenvegetatieveplant waarvan het terminategroeipuntgeenbloeistengelmaareen bol vormt.

Fig.1ale: Developmentofthebulb typesA, B, C,DandHfrom amotherbulb ofabout12cm circumferencewhoseterminalgrowingpoint willproduceaflowerstalk:(a) inAugust,(b) inNovember, (c) in
February, (d) inMay duringflowering,and(e) inJuly when lifted.
f andg: Plantsof which the undergroundpartsaretelescoped:(f) agenerativeplant,(g) avegetative
plant whoseterminalgrowingpointforms abulbinsteadofaflowerstalk.

nietingeplant op detotbolschijf verdikte steel,zoalsdat welhetgevalismet de andere
rokken. Het vegetatiepunt H bevindt zich als gevolg hiervan vrij aan de onderkant
tegen debolschijf. Uit de aard van dezaak is RH met vegetatiepunt H altijd aanwezig.
Daar iedere bol altijd ook tenminste een vlezige rok heeft, zal RA (met A) eveneens
steeds voorkomen.
Fig.lalaatzien,datdeH-knop in augustus, een maand na de oogst, reeds zeer ver
ontwikkeld is; A (de binnenste) is het minst ontwikkeld, in feite nog nauwelijks waarneembaar. MULDER en LUYTEN hebben gedurende een geheeljaar, met intervallen van
2 a 3 weken, de groei van de knoppen A t/m D gemeten. WASSINK (1965) verschaft
gegevens over de ontwikkeling van hoofdbol en klisters gemeten naar droog gewicht
vanaf eind februari tot beginjuni. Schematisch is deze ontwikkeling in vijf momentopnamen in fig.l weergegeven.
De ontwikkeling van knop H is niet voor iedere cultivar gelijk (fig.2). Er zijn cultivars (bijv. Edith Eddy)waarbij H ophet moment van de oogst zeer sterk ontwikkeld is
en andere (bijv. Apeldoorn) waarbij H nauwelijks waarneembaar is.
Gedurende het groeiseizoen, doch ook reeds voor het planten begint knop A zich
zeer snelte ontwikkelen. Het eindresultaat isdat devolgordevan grootte van de bollen
A t/m D juist andersom is dan in het begin. Tijdens de ontwikkeling van knop tot bol
vertonen dus demeer centraal gelegen bollen een grotere groeikracht.
Niet altijd zal het terminale vegetatiepunt dat besloten ligt in de binnenste rok tot
een Stengel met bladeren en bloem uitgroeien, zogenaamd 'generatief worden. Het
wel of niet gaan bloeien van een bol hangt samen met de grootte (of nauwkeuriger:
het gewicht) van de bol (fig.3).
Indien de eindknop 'vegetatief' blijft, zal het eerste bladachtige orgaan uitgroeien
tot een werkelijk blad. Men zou dit blad, dat is ingeplant op de bolschijf een 'vegetatief blad' kunnen noemen, in tegenstelling tot een blad dat aan de bloeistengel voorkomt en dat dus een 'generatief blad' is. (De bloemstengel is in zijn geheel als bloeiwijze opgevat).De steelvan het vegetatieve blad ishoi en daarbinnen zalhet vegetatiepunt verder doorgaan met de vorming van een aantal rokken die samen de A-bol
zullen vormen. (Bij wijze van uitzondering komt het wel eens voor, dat inplaats van
eenblad meer bladeren worden gevormd, die niet op de gestrekte steel, doch alleopde
bolschijf zijn ingeplant. De stelen van deze bladeren omsluiten elkaar en geven de indruk een steel te vormen.)
Het terminale vegetatiepunt eindigt bij een kleine bol niet in een bloem, maar opnieuw in een bol. De huid van deze bol is thans niet een verdroogde rok, doch de verdroogde bladschede. Morfologisch neemt deze bol de plaats in van de bloemstengel
bij een generatieve plant. Praktisch zit hij als binnenste (en grootste) bol op de plaats
van de A-bol en gedraagt hij zich (zoals uit het vervolg zal blijken) fysiologisch ook
alseenA-bol. Dezebolisdaarom aangeduid metA' en devolgende bollen (van binnen
naar buiten),blijven alsvoorheen aangeduid met B,C, D en H (fig.l, fen g).
Eriseenduidelijkverschilin eerste aanleg tussen knop A en de meeste B-knoppen
enerzijds en de andere 'binnenknoppen' (C t/m E) anderzijds. De eerste categorie is in
aanleg smal, gesloten envolledig opgevuld; in Rl (de buitenste rok) van deze knop zit

Fig.2. De mate vanontwikkelingvande H-knop op bollen vanongeveer zift 12. De knoppen vande
meestrechtse bollen bijcv.Apeldoorn encv.Pandion zijnalgedeeltelijk verdroogd. Derechterbol van
cv.EdithEddyheeftbehalvede(normale)groteH-knopnogeentweedekleinH-knopjegevormd. Eerste
rijEdithEddy,tweederijApeldoorn, derderijPandion.
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Fig 2. Development of theH budon bulbs of about12cmcircumference. Thebudsof thebulbstothe
rightof cv.Apeldoornandcv.Pandion arepartly necrotic. Onebulbof EdithEddy (to theright) producedtwo H buds, anormaloneandasecondsmallone.Firstrow Fdith Eddy, secondrowApeldoorn,
thirdrowPandion.

Fig. 3. Verbandtussenbolgewichtenhetalofnietgeneratiefzijn (getrokkenlijn) enbloeien(streepjeslijn)
vandeplant (in %).
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Fig.3. Relationbetween bulbweight and(full line)flowerinitiation and(interruptedline)floweringof
theplant (in %).

slechtseenkleinsplitaan detop.Detweedecategorieishoogenbreed, meteengroot
opensplitinRl enboveninnietvolledigopgevuld;de'losse'Rl groeitvaakuittoteen
loofblad.
Eenderdetypeknopontwikkelingwordtgevondenbijde'buitenknop' H.DeRl,of
deRl endeR2vandezeHzijn hoog,openenlos.Zemakeneenslordigeindruk;R2,
resp.R3groeituittotloofblad tenkostevanRl resp.Rl enR2(dezeverdrogen).
InderegelisdeA-bol(envaakook deB-bol)minofmeerrond op dwarsdoorsnede,
terwijl C-en D-bollen(E-bollen komen niet zoveelvoor) een bolle en eenwat afgeplattezijdehebben.Indepraktijk wordtdeA-bolmeestal'hoofdbol' genoemd,terwijl
B-,C-,D-enH-bollen'klisters'heten.Zijn deklistersergafgeplat ofaan denaar binnen toegekeerde zijde zelfshoi, dan spreekt menwelvan 'schijven'. Hoofdbollen van
planten dieniet gebloeid hebben (dusA'-bollen)enveleH-bollen worden wel 'peren'
genoemd,vanwegedewatlanggerektevorm doorhun groeiindebladschede.Infig.4
zijndeboltypenvandecultivarsEdithEddy,ApeldoornenPandiontezien.
De ontwikkeling van de H-knop is in de regel afwijkend van die van de andere
knoppen.Behalvedatdezeknopbijna altijdeigenwortelsvormt,zijnerdriemogelijkhedenvoorzijn ontwikkeling:
1. De ontwikkeling verloopt vrijwel identiek met dievan deandere bollen. Er ontstaat dan een spits eivormig bolletje, waarvan de huid wordt gevormd door de
verdroogde buitenste rok.
2. Deknopmaakt eenontwikkeling door dievergelijkbaar ismet devegetatief blijvende eindknop, zoals hiervoor reeds werd beschreven. Er ontstaat dus een bo-
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vengronds blad. In de schede hiervan groeit het vegetatiepunt uit tot een peervormigbolletje.Afhankelijk vanhetaantalrokken datreedsvoordezeontwikkeling aanwezig was (1a 2),kunnen er nog een of twee klisters worden gevormd.
Dezeklisterszijn meestaleivormig.Aldezebolletjes, dieuitvegetatiepunt H zijn
ontstaan,wordenmetHaangeduid.Zoumenzewillenonderscheidendanworden
zeHA',HB',enHC genoemd.Dezevormvanontwikkelingkomtzeerveelvoor
enisdaaromals'normaal'tebeschouwen(fig.5).
3. Er zijn cultivars waar knop H dikwijls reeds zover ontwikkeld is, dat hij (onder
invloedvandemoederbol?)generatiefisgewordeneneenbloemkangaanmaken.
In dit geval ontstaat een situatie,waarin H zich splitst in 2of 3bolletjes, diegenoemd kunnenworden HA, HB,HC.
De onder (2) en (3) genoemde extra bolletjes zijn infeite eenjaar tevroeg ontstaan
vergelekenmetgelijksoortige bolletjesuitdeanderevegetatiepunten.
Tenslottemoetnogietsoverdevormingvan 'zinkers'wordengezegd.Menverstaat
hieronder bollen die worden afgezet op een dieper punt dan de geplante bol. Een
zinker ontstaat, wanneer het bladachtige orgaan dat het vegetatiepunt omsluit (een
bladschede of een rok) aan de basis een sterke groeiactiviteit gaat vertonen die dusdanigisgericht, dat hetblad ofderokniet (ofniet alleen)naar bovenwordt gedrukt,

Fig.4.Bolontwikkeling bijdedriecultivars EdithEddy, Apeldoorn enPandion. Van elkegroepzijnde
tweebovenste afkomstig van eengeplante bolvan ongeveerzift 10,deonderste van ongeveerzift 6.
BijEdithEddynr.1en2heeftdeB-boleensoorttweelingbolletjeafgesplitstdatechternietgelijkisaan
deH-knop,daardiebinnendehuidligt.Ditkomt bijdezecultivar veelvoor. DeH-knop vandegeplante
bol 1 heeft gebloeid, waarna twee H-bolletjeszijnovergebleven. De H-knop van2 heeft niet gebloeid
enookgeenbladgevormd.
BijApeldoorn nr.1haddeD-knop eenbladgevormd, evenals deH-knop. Vanplant2isdeH-bolgezonken.Plant3bloeide niet;deA-bol iseen 'peer'.
Pandion heeft eenzeergeringeverklistering. De A-bol isgoedontwikkeld. Bij3ishijietsgezonken;
deaanhechting aandemoederplant bevindtzichbijde neusvande bol. Meestal ontwikkelen zich bij
planten metgezonken A-bol ietsmeerklisters (in ditgevalook een C-bol). De B-bol van3 heeft ook
weereensoort tweelingbolletje. De knoppen vanC, D enH bij2 waren nogduidelijkaanwezig maar
zijn in eenjong stadium verdroogd.
Fig.4. Newlyformed bulbsof the three cultivars Edith Eddy, ApeldoornandPandion.Ineachgroup
thefirsttwoclustersarefrom aplanted bulb ofaboutgrade10,thoseinthethirdgrouparefrom about
grade6.
In Edith Eddy Nos. 1 and2 the B bulbhasformed akindof twinbulblets,buttheyarenoHbuds as
thoseare withinthe tunic. Such twinsare oftenfound in this cultivar.TheH budof theplanted bulb
No. 1producedaflower;afterwardsthetwosmallH bulbsremained. TheH budof No. 2didnotflower
nor did it produce aleaf.
In Apeldoorn No. 1 the D budas wellasthe H budproduceda leaf. TheH budofplant No. 2was
a'dropper'.PlantNo. 3didnotflower,theA bulb isa'pear'.
Pandion hasasmalloffsetnumber.TheA bulbiswelldeveloped. TheA bulb of No. 3 slightly sank
('halfdropper'); it isattachedtothemotherplant at thetopof thebulb. WhentheA bulbisadropper,
usually moreoffsetbulbs areproduced(in thiscasethereisalsoa Cbulb). TheB bulboj'Nr. 3 is also
atwin.ThebudsC,DandH inNr. 2 arestillclearly visible but driedupinanearlystage.

doch de inplantingsplaats (met het vegetatiepunt) naar beneden. Dit vegetatiepunt
ontwikkelt zich, gevoed door de zinkerbuis (stolo) tot een bol. De verdroogde zinkerbuisvormttenslotte de(harde, stugge) huid.
Zinkers kunnen bij alle cultivars optreden. Meestal gebeurt dit alleen bijdekleinere
plantmaten, maar bij sommige cultivars worden zij ook in de grotere plantmaten gevormd. (bijv. bij Darwin-hybriden en veel Botanische tulpen). Bij het oogsten heeft
men hiermee rekening te houden: men zal dieper moeten graven dan wanneer geen
zinkers zijn gevormd.
Uit nog niet gepubliceerd onderzoek is gebleken, dat bij een vegetatief blijvende
plant in de eerste plaats het terminale groeipunt zinkt. Wordt een bloemstengel gevormd, dan zal groeipunt A daarvoor het eerst in aanmerking komen, vervolgens B
enz.alsermeerzinkersworden gevormd. De H-knop onderscheidt zich ook hierin van
de andere knoppen, dat hij geheel onafhankelijk van hetgeen deze doen, kan gaan
zinken (ziefig.4).

Fig.5.OntwikkelingvandeH-knopmetblad.Links metvormingvaneenHB'-knop
p p f i m p i. in

Fig. 5.DevelopmentoftheH budwithaleaf.Left showstheformation ofanextraHB'bud.
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1.2 Invloed van de temperatuur op de bolontwikkeling gedurende de opslag
In het assortiment tuintulpen worden naar het verklisteringsgedrag drie groepen
onderscheiden:
groep I: gemakkelijke of sterke verklistering;
groep II: normale verklistering;
groep III: moeilijke of slechte verklistering.
De temperatuur gedurende de opslagperiode in de schuur is van grote invloed op
zoweldebloeialsdebolontwikkeling. Daarhetin deteeltnietomdebloeigaatmaar
omdebolontwikkeling,wordtdetemperatuurbehandelingindeschuurafgestemdophet
verkrijgen van een optimale verklistering. Hoewel nog geenszins het laatste woord is
gezegd over deinvloed van detemperatuur op debolontwikkeling, zijn de algemeen
toegepaste vuistregels:
1. Hogetemperatuur (ca.25°C)voordeaanlegvandebloem(inaugustus)heeft een
gunstige invloed op detotale groei.
2. Hoge temperatuur na de aanleg van de bloem bevordert de verklistering; hoe
langerdezetemperatuur wordt gehandhaafd (bijv. tot het planten), deste sterker
is het effect.
3. Lagetemperatuur (15°-17°C)nadebloemaanleggaat deverklistering,maar ook
de totale groei tegen.
Door deze grondregels toe te passen op de drie genoemde verklisteringsgroepen is
men gekomen tot de bewaartemperaturen voor het plantgoed als weergegeven in
tabel1.
De groepen I, II enIII in dezetabel komen overeen met de verklisteringsgroepen.
Hieruit blijkt, dateencultivar dievannaturebijv. gemakkelijk verklistert, eentemperatuurbehandeling krijgt, dieeropgerichtisdezeverklisteringtegentegaan.
Later zal ter sprake komen wat er in feite gebeurt wanneer deverklistering wordt
bevorderd danweltegengegaan.
Tabel1. Gestandaardiseerde temperatuurbehandeling voor het plantgoed, volgensMeded. Rijkstuinbouwconsulentschap LisseenHoorn,1963.
Tijdstip van behandeling
Groep
September
oktober
direct na
augustus
november
rooien
I
II
III

Group

25°C
25°C
23°C

20-17°C
20°C
23°C

17°C
20°C
25-27°C

17-15°C
17°C
20-17°C

15°C
17°C
17°C

immediatelyafter lifting

August

September
Timeoftreatment

October

November

Table1. Standard temperaturetreatmentfor planting material, according to Meded. RijkstuinbouwconsulentschapLisseandHoorn,1963.
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1.3 Het probleem van de degeneratie
In depraktijk doetzicheenprobleem voor bij detulpeteelt datmet dezeer algemene
term 'degeneratie'wordt aangeduid.Anderetermen, diewatmeerbetrekking hebben
ophetverschijnsel waarhetomgaat,zijn 'versplintering'en'verfijning' vaneen partij.
Deze termen duiden op het feit, dat een bepaalde partij van een cultivar, na een
aantal jaren bij een ondernemer volgens een bepaald schema te zijn geteeld, steeds
minder grote enmeer kleine bollen voortbrengt. Zo ontstaat dan een partij met een
groot 'ondereind'. De grootste bollen (tot voor kort met eenminimum maat van 11
cmomtrek,dochthansvan 10cm)wordenverkocht enbepaleninhoofdzaak deverdiensten. Men noemt ze 'het leverbaar'. De kleinere maten worden opnieuw geplant
envormendushet 'plantgoed'.
Wanneerindepraktijk wordtgesprokenvan'hetleverbaar' danbedoeltmeneigenlijk alleen dat deelvandegrotebollenboven 11 cmomtrek datvoldoet aan bepaalde
kwaliteitseisen ten aanzienvandehoedanigheidvandehuid endatvrij isvan ziekten
enbeschadigingen. Wanneer ditwoordinhetvervolgwordtgebruikt, wordt erechter
deruimebetekenisaantoegekendvanallematen groterdan 11 cm(inenkelegevallen
ook 10cm).
Wat kan nu de oorzaak zijn vandeverfijning, alsmen ervanuitgaat dat men met
eenvolkomen gezondepartij temakenheeft? Men moeter altijd op bedacht zijn dat
allerleiafwijkende typenin departij terecht kunnenkomen:bollen diegenetischniet
(volkomen) identiek zijn met derest van departij. Het komt dikwijls voor, dat door
slordigheid bollenvaneenanderrasdoor departij heenraken enjarenlangmeeworden geteeld. Ook kunnen door mutaties genetische veranderingen optreden, zowelin
gunstige alsin ongunstige richting. Hier komt men echter opeen terrein waaropveel
verwarring en onenigheid bestaat. Er bestaan diverse termen om de verschillende
vreemde elementen aan te duiden.
Omduidelijk testellenwaarhetomgaat,kunnenwordengehoemd:
Dwalingenzijnzondermeerplantenvaneenanderecultivar.
Dievenzijnplantenvaneenbijzonder afwijkend type.Erbestaateenaantaltypische
dieven waarvan de oorsprong dubieus is. De meest voorkomende is een plant met
rosepuntige bloemenlangsmalblad.Debollen van dit 'ras' blijven kleinen hoekig
door eensterkeverklistering.Bloeikomtpasvooringrotebolmaten.Door dezebeide
eigenschappen ishet dikwijls zeerlastig omzekwijt teraken, daar zeniet tijdigherkendwordenenzichbovendien sterkvermeerderen.
BAARDSE (1965) en DE MOL VAN OUD LOOSDRECHT (1951) beschrijven nog enige
andere dieven die,wat debolproduktie endebloei betreft, gelijksoortige eigenschappen bezitten.
Dieven zijn een bijzondere vorm van dwalingen. Ze kunnen eenmaal uit zaad of
door mutatie zijn ontstaan, doch ontstaan niet steeds opnieuw door mutatie. Demening bij vele tulpentelers is namelijk dat dieven een soort oervorm van de tulp zijn
(hoewel erverschillendezeeruiteenlopende typenvanzijn!) die steedsopnieuw spontaan kunnen ontstaan in elkewillekeurige cultivar. DE MOL VAN OUD LOOSDRECHT
12

(1949)wijst erop,datallebekende dieven2n = 24chromosonen bevatten enhet dus
welzeer onwaarschijnlijk is dat zo'n dief door mutatie ontstaat uit een cultivar met
2n = 36chromosonen (zoalsbijv. cv.Keizerskroon, waarinzeveelvoorkomen).
Wildzijn planten diezeer sterk verklisteren enniet bloeien. De pas gevormde klisters maken meestal direct eenblad (smal en puntig) en de kleurvan deze bladeren is
blauwachtig. Het terminale vegetatiepunt maakt een groter, eveneens blauwachtig
blad. Ook wordt wel onder wild verstaan een plant, die nog duidelijk de kenmerken
vanhetraswaarinhijvoorkomt vertoont, maareensterkereverklisteringheeft, waarbij de hoofdbol slecht uitgroeit, terwijl meestal het bovengrondse gewasmagerderis
(fig.6).
Peren in grote maten zijn bollen dieniet bloeien, geen sterkeverklistering vertonen
enmaar eenblad vormen('eenbladers'). Zij hebben meestal slechts enkelezeer dikke
rokken.Dit soortbollenwilmenbeslistnietinhetleverbaarhebben. Het verschijnsel
wordtvooralinenkelebepaaldecultivarsaangetroffen (o.a.bijcv.Pr.Elizabeth).
Kransenenpaardetanden: eenzeergrootaantalkleinebollenligtineenkransomde

Fig. 6. Twee 'wild'-typenuit cv.Lustige Witwe(links). Rechts een normalebolontwikkeling.Bij de
'wild'-typenisgeenduidelijkeontwikkelingvandehoofdbol;deklisterszijntalrijkenhoekig.

Fig.6. Two'wild'type bulbs outof cv.Lustige Witwe(left). At rightanormalbulbdevelopment. There
isno clear development of the mainbulbwiththe'wild'type; theoffset bulbsarenumerous andedged.
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hoofdbol of deze is zelf in een zeer groot aantal bolletjes opgesplitst. MULDER en
LUYTEN(1928)hebbener opgewezendathier ineenrok niet een vegetatiepunt, doch
een vegetatiezone ligt. Deze kan aanvankelijk een of meer lange rokken afsplitsen,
maaralspoedigdeelt dezonezichopineenaantalpunten,waardoor dusuiteindelijk
binnen een of twee gemeenschappelijke rokken een groot aantal kleine zeer smalle
kantigebolletjes ontstaan.
Afwijkingen door beschadiging worden vooral veroorzaakt door extreem hogetemperaturen(ongeveer25°C)laatindebewaarperiode.Zulketemperaturenkunnenaanleiding geven tot tijdelijk, niet erfelijk afwijkende vormen. Deze afwijkingen gaan
veelal in de richtingvan abnormaal sterke verklistering, vorming van loofbladen in
plaats van rokken ofeen sterkerebloeidieaanleiding geeft tot zgn. 'stokkenplanten'
metweldrieofvierbloeistengels(voortijdig generatiefworden van enkele okselknoppen). Het isduidelijk, datinditlaatstegevalnagenoeggeenbollen worden geproduceerd(ziefig.7)Degevormdebollenkunnenallerleimisvormingenvertonen.

Fig.J. Het effectvaneentehogetemperatuur laatindeopslagperiode: ontstaan van'stokkeplanten'.
Links metnogemgebolproduktiemaarzonderhoofdbol, rechtsvrijwelgeen bolproduktiemeer.

\ •.
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Fig. 8. Sterk verklisterde bollen van de cultivar Lustige Witwe als gevolg van te hoge temperatuur in
September en oktober.

• -™\ • • • " > •
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Fig. 8. Severe offset production of cv. Lustige Witwe bulbs through too high a temperature during
September and October.

maakt in principe onderscheid tussen 'dieven'
enerzijds en alle andere afwijkingen hierboven genoemd anderzijds. Hij beschouwt de
laatste categorie alslangdurige modificaties alsreactie opuitwendige omstandigheden.
Deze uitwendige omstandigheden zijn dan voornamelijk de temperatuurbehandeling
in de schuur diejaar injaar uit de bollen in een bepaalde richting bei'nvloedt. Hoewel
hij pertinent de gedachte van mutatie in een bepaalde richting (peren, wild of paardetanden) verwerpt, aangezien dit eenvormvan gerichtemutatieveredeling zou zijn door
middel van een temperatuurbehandeling, acht hij toch de mogelijkheid niet uitgesloten dat incidenteel een mutant ontstaat, waarbij de bolproduktie afwijkt van de
moederkloon. Als speciaal geval noemt hij de dwergvorm van cv. Rose Copland, die
kleinere planten geeft, maar ook sterker verklistert dan normaal, dus een vorm van
wild is.
D E MOL VAN OUD LOOSDRECHT

Het lijkt net meest waarschijnlijk dat de afwijkingen die niet als dieven zijn aan te
merken, dus zowel wild als peren in grote maten, en kransen en paardetanden, door
mutatie kunnen ontstaan.
Na 1950 heeft de temperatuurbehandeling van het plantgoed steeds meer ingang
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gevondenenwordtthansopzeergroteschaaltoegepast,zowelgoed alsfout. Daarbij
valtwaartenemendateenpartijdieeenofmeerjareneenfoute temperatuurbehandelmgheeft gehad (vooral hoge natemperatuur) in zijn geheel een afwijkende bolprodukhevertoont.Eenpartijwaaropreedslangdejuistetemperatuurbehandelingwordt
toegepast kan echter ook planten bevatten die de verschijnselen vanwildof paardetand vertonen. Teeltmen dezeplanten afzonderlijk voort, dan blijft het verschijnsel
in de nakomehngschap aanwezig, ook als dejuiste temperatuurbehandeling wordt
gegeven. Dit shut welalletwijfel uit omtrent de aard van het verschijnsel, namelijk
datmen hiertemakenheeftmeteenmutatieennietslechtsmeteen modificatie.
Het verschijnsel wildvertoont gelijkenis met de in het plantenrijk meer verbreide
heksenbezemachtige groei (Bos, 1963). Deze kan als knopmutatie ontstaan en dus
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Het maakt een groot verschil of de cultivar nieuw is, en dus nog in het stadium van
areaalsuitbreiding verkeert, of reeds isgestabiliseerd, dan welof het areaal wordt ingekrompen. In het eerste geval zal men nagenoeg alle bollen weer opplanten, in het
laatste de kleinste van de normaliter tot het plantgoed behorende maten niet meer.
Ook denatuurlijke matevan verklistering van decultivar isvan invloed op de ziften
die worden geplant.
Hetmeestalgemeen voorkomende gevalis,dat deziften 6-7 t/m 10-11(kort weergegeven 6t/m 10)worden geplant; deziften 11-12en 12en op (aangegeven als 12/-)
wordenverkocht enallematenkleiner danzift 6worden weggegooid.
Opditschemazijnallemogelijkevariatiesdenkbaar.letswatbelangrijkeconsequenties voor de teelt kan hebben, is, dat sinds kort ook zift 10bij alle cultivars tot het
leverbaar mag worden gerekend; voordien was dat alleen toegestaan bij de 'vroege
tulpen',dieoverhetalgemeennietzo'dik'groeienals'latetulpen'.
Door steedsdegrootstebollenuiteenpartij 'wegterapen' wordt opdezepartij een
eenzijdige druk uitgeoefend. Van elkegeplantebolwordt deA-bolsteedshet grootst.
Alsmen deziften 6t/m 10plant ennahet groeiseizoenhieruit voorverkoopde ziften
11/- raapt, dan zijn dit voor vrijwel 100%A-bollen. Door 'dieper te rapen' (ook zift
10)zalmennogmeerA-bollenaandepartij onttrekken enookvooreendeelB-bollen.
Anderzijds wordt, door dekleinere maten niet te planten, een deel van de C-, D-en
H-bollenaandepartij onttrokken.
Het is devraag of de onderlinge verhouding van deboltypen in het plantgoed invloed kan hebben op de produktie, bezien op de lange duur. Met andere woorden:
bestaan er bij de verschillende boltypen, die uiteraard alle genetisch identiek zijn,
wezenlijk verschillen ten aanzien van hetproduktievermogen, dieeenverklaring zouden kunnen bieden voor een in de praktijk veel geconstateerd verschijnsel van een
teruglopende opbrengst? (DE HAAN, 1967 en 1968).

1.5 Invloed van het boltype op de produktie
Deproduktiebijtulpenkanwordengemetenaaneenaantalcriteria:
1. degewichtstoenamevandegeoogstebollentenopzichtevandegeplante bollen;
2. hetaantalleverbarebollenperoppervlakte-eenheid;
3. degetalsverhoudingtussenleverbaarenplantgoed;
4. innegatievezin:het gedeeltevan deoogst datnoch alsleverbaar noch alsplantgoeddienstkandoen.
Om vast te stellen of de verschillende boltypen ten aanzien van de produktie verschillen, moeten deboltypen A, B,C, D, en H op een aantal belangrijke kenmerken
wordenonderzocht envergeleken.Dezekenmerken zijn:
a. het bolgewicht;
b. het aantal rokken;
c. hetaantalgeproduceerdebollenpergeplantebol(deverklistering);
d. degewichtstoename van de geoogste bollen ten opzichte van de geplante bollen
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(punt 1 bijdeproduktie);
e. de grootte van de nieuw geproduceerde bollen (vooral van de hoofdbol) en de
onderlingegetalsverhoudingderverschiliendeboltypeninde ziften.
Het probleemwaar het nu verder om gaat en waarop ons onderzoek is gericht, kan
in devolgende tweepuntenworden samengevat:
1. Bestaan er systematischeverschillen tussen de diverse boltypen van een cultivar
tenaanzienvaneenaantalkenmerken,dieopdeproduktiebetrekkinghebben?
2. Kunnen dezeverschillendebasisvormenvooreenteeltschema dat in de praktijk
kan dienen om het hoogst mogelijke produktieniveau te handhaven gedurende
eenlangereeksvanjaren?

1.6 Analogeverschijnselen bijanderegewassen
Hetidee,datknoppendie eenverschiliende oorspronghebben aan demoederplantin
hunverdereontwikkeling(ookalszijhetcontactmetdemoederplant volledig verliezen) zich verschillend ten aanzien van een aantal eigenschappen zullen gedragen, is
nietzovreemd,daarookbij andere vegetatief vermeerderende gewassen soortgelijke
verschijnselen zynwaargenomen.Dezeeigenschappen kunnen betrekking hebben op
deproduktie,maarookopdehabitusvanhetgewas.Vooralbijgewassendieopgrote
schaalvegetatiefvermeerderdwordenkunnendezeverschillen voor detotale produktiebelangrykeconsequentieshebben.Hetisdanookbegrijpelijk, datbijveelvandeze
gewassen opditpunt reedsbelangrijk onderzoek isgedaan ofthans gedaan wordt.
Een goed voorbeeld is de banaan (Musaspp.), omdat dit gewas veel gelijkenis vertoont met eenbolgewas.Hetvegetatieve deelvan deplant bestaat hier uit een kegelvormigrizoomwaarop debladscheden vrijwel geheel rondom staan ingeplant. In de
okselsvandezebladschedenbevindenzichlangseenoplopendespiraaldeknoppenvoor
de zijscheuten. De elkaar omsluitende bladscheden vormen tezamen de schijnstam.
Nadat he vegetatiepunt aanvankelijk eenaantal bladscheden zonder bladschijf heeft
a gesphtst, knjgen delatere bladscheden een normale brede bladschijf. Het centrale
vegetatiepunt bhjft bladachtige organen afsplitsen totdat de plant generatief wordt.
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Erzijn drietypenplantmateriaalteonderscheiden:
1. breedblad-'sucker', eenziischentHipt»«^,- * ••
,eenzijscneutdietenminsteeennormaalbladheeft gevormd;
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2. zwaardblad-'sucker', een zijscheut die nog geen normaal blad heeft gevormd,
doch slechts is opgebouwd uit bladscheden;
3. knop met stuk van rizoom ('bit').
In de literatuur (BARKER, 1959; BERRILL, 1960, BHAN en MAZUNDER, 1961) zijn de
groeikracht en deproduktie van deze drietypen plantmateriaalmet elkaar vergeleken.
Deresultaten dietot nu toebekendzijn wijzen erop,datdeoudstesuckers(1)weleerder
rijpe vruchten kunnen dragen, maar dat de produktie in de regel lager is dan van jongere suckers (2) en bits (3).Hoewel de bits in het begin iets trager groeien dan suckers
halen zij deze achterstand later in. Ook de uiteindelijke vruchtproduktie is bij bits
groter dan bij suckers. De lagere produktie naarmate de suckers ouder zijn wordt in
verband gebracht met de vermindering in groeikracht door het overplanten juist op
een moment dat de sucker reeds het generatieve stadium dicht genaderd is. Er is dan
geen speelruimte meer om het optimale aantal bladeren (13 stuks) te vormen en de
plant is generatief voor hij volgroeid is.
Het type plantmateriaal heeft geen invloed op het aantal suckers (vergelijkbaar met
verklistering) dat wordt gevormd. Wanneer de sucker niet van het rizoom wordt gescheiden en een stuk vande schijnstam van demoederplant met de sucker wordt overgeplant, dan werkt dit bevorderend op de groei en het vermindert de vorming van
nieuwe suckers. Hierbij wordt gedacht aan groeistoffen die afkomstigzijn uit de bladschedenvan demoederplant (MOREZ en GUILLEMOT, 1961).Het isniet uitgesloten, dat
ook de grotere groeikracht van bits enjonge suckers te verklaren is doordat zij meer
onder invloed staan van actieve bladscheden.
Bij kofrie (Coffea spp.) (een dicotyl gewas) worden twee soorten zijknoppen onderscheiden (MOENS, 1963):
1. Zijknoppen die zeer vroeg worden aangelegd, als het ware van het topmeristeem
worden afgesplitst. Zij groeien nog een eind met het topmeristeem mee en komen
daardoor halverwege de internodien te staan ('extra axillary'). Aan orthotrope
(verticale) takken geven zij plagiotrope (horizontale) takken van de eerste orde.
Dezefunctie kan niet door andere knoppen worden overgenomen. Aan plagiotropetakken gevenzijaanleidingtotplagiotropetakkenvan detweedeenderde orde.
2. Zijknoppen die pas later worden aangelegd in de oksels van het blad ('axillary').
Doordat dit er meestal vier zijn wordt gesproken van seriale knoppen. Aan een
orthotrope tak geven zij nooit anders dan weer orthotrope takken. Gewoonlijk
blijven dezeknoppen slapend. Aan een plagiotrope tak geven zij bloeiwijzen of bij
uitzondering eenplagiotrope tak van de tweede of derde orde.
De verschillende bestemming van de knoppen isfysiologisch bepaald.
Ook bij cacao {Theobroma cacao) komen deze beide knoptypen voor. Vooral bij dit
gewas wordt bij de vegetatieve vermeerdering door oculeren en stekken veel gebruik
gemaakt van dit verschijnsel. Wanneer knoppen van plagiotrope takken worden geoculeerd of gestekt krijgt men struiken zonder stam. Wordt geoculeerd of gestekt met
knoppen van orthotroop hout, dan ontwikkelen zichhieruit struiken met een verticale
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stam diezichlater splitstineenaantal plagiotrope takken. Dit verschijnsel is ook bij
Coniferen bekend (heelsterk bijAraucaria excelsa; inmindere mate o.a. bij Abies en
Picea).
Nogeentropischgewaswaarbij dekeuzevanhetdoorvegetatievevermeerderingverkregenplantgoed belangrijkeinvloedheeft opdeontwikkelingenproduktieisananas
(Ananascomosus = A.sativus). Hierzijndrietypenplantmateriaalteonderscheiden:
1. 'suckers'die onderaan destam ontstaan;
2. 'slips'dievlakonderdevruchtontstaan;
3. 'tops'diebovenopdevruchtontstaan.
Bij dit gewas bestaat een duidelijke positieve correlatie tussen het gewicht van het
plantmateriaal, desnelheidvan ontwikkelingvanhet gewasensomshet gewicht van
devrucht. Aangezien de suckersvrijwel altijd het zwaarste zijn, zullen zijinderegel,
het beste plantmateriaal vormen. Tops geven meer aanleiding tot het ontstaan van
meervoudigetopsentotwatmindersuckersdansuckersenslipsdoen.
Bijveledicotylegewassenisindepraktijk bekend,datmenbijhetstekken ofoculeren
van eenbepaald gedeeltevan deplant (bijv. top-ofbasis-stekken) verschillen in ontwikkelingkankrijgen.Ditkanbetrekkinghebbenopbeworteling,duurvanvegetatieveperiode, bloeivermogen,enz.Erisechter bij demeestegewassen nog maar weinig
systematischonderzoeknaargedaan,zekernietnaardeoorzaak vandeverschillen.
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2 Onderzoek naardeinvloedvanhetboltype opdeproduktie

2.1 Methodevan onderzoek
Alsproefmateriaal werden drie cultivars gekozen, dieelkgeacht konden wordeneen
bepaaldeverklisteringsgroep tevertegenwoordigen. Hetzijnin:
groep I - cv.EdithEddy,gemakkelijke verklistering;
groep II - cv. Apeldoorn, normale verklistering;
groep III - cv.Pandion,moeilijke verklistering.
Aandezecultivarswerdsteedsgedurendedebewaarperiode debijdegroepbehorende
temperatuurbehandelinggegeven,zoalsdieisaangegevenintabel 1 onder1.2.
Omzogoedmogelijkverzekerdtezijnvanhomogeenmateriaalwerduitgegaanvan
bollen, diein 1963alszift 10waren geplant (alleopzandgrond). Deeigenlijke proef
begoninl964met5RR2(een vierkante Rijnlandse Roe= 14,2m2)voorelkecultivar.
De planten werden stuk voor stuk metdehand gerooid. Ditwasnoodzakelijk om
direct debollen naar typetekunnen scheiden.Wordt ditgedaan enigedagenvoorhet
volledig afsterven (wanneer dehuid nog maar netbruin gekleurd is),danzitdekluit
bollennoggoedbijeen. Aan dehandvan devliezentussendebollen (uitgezogenrokkenvandeoudebol)kanmetzekerheidworden uitgemaakttotwelktype(A,B,C, D
ofH)eenbol behoort. Indien (zeersporadisch)ookEvoorkwam,werddezebijD gevoegd.
De aandeoogst vandeze teelt (1963/1964) verrichte bepalingen dienen teworden
beschouwd alskenmerkenvandegeplante bollen. Bepaaldwerden deverklisteringen
degrootte-verdeling vandebollen perboltype.
Bijdebepalingvan deverklisteringwerduitgegaanvanhetfeit datnagenoegiedere
bol eenA-bol maakt. Indatgeval komt hetaantal geplante bollen overeen met het
aantal geoogste A-bollen. Door hettotaal aantal geoogste bollen te delen doorhet
aantalA-bollenwerddushetgetalvoordeverklisteringverkregen.
Deboltypenwerdenafzonderlijk gesorteerdenvervolgensperziftgeteldengewogen.
Degrootteverdelingvandebollenisweergegevenalsinfig.9(links),waarisuitgegaan
van 100bollenalszift 10geplant.Menziethieruit, datdeverdelingvandegroottevan
degeoogstebollen binneneentypeduidelijk eentoppigis.
De onderstefiguurgeeft desommatie vandeafzonderlijke grafieken. Hetverloop
vandezefiguuriskarakteristiek voordetotaleproduktievan debetreffende zift enhet
boltypeendebijdragehierinvandenieuwgeproduceerdeboltypen.
Deeerstevolledigecyclusbegonmet dein 1964geoogstebollen.Pertype/zift (bijv.
B8)werd omtebeginnen hetgemiddeld bolgewicht berekend. Vaneenaantal wille21

keurige bollen Meruitwerd het aantal rokken bepaald; aangezien de bollen daarbij
moetenworden doorgesneden, kon hiervoor vaak slechts eenbeperkt aantal worden
gebruikt (alsminimum 10 bollen).

Tabel2. Aantalregels van 1men aantalbollenperregelvoordediverseziften.
Aantal bollen
Zift
Aantal bollen per herhaling
per regel
5regels
4 regels
3regels
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

36
32
28
24
21
18
15
13
11
9
8
7
6

Bulb
grade

Numberof
bulbs
per row

_
-

_
-'
60
52
44

45
40
35
30

_
_
_
-

5 rows

4 rows

2 regels

_
_
_

72
64
56

72
63
54

_
_
_
_

_
_
__
._
_
_

-

-

3rows

2rows

Numberofbulbsper replicate
Table2. Numberofrows(1mlong)andnumber ofbulbsperrowfor differentbulbgrades.

Door degrote variatie in aantal bollen per object kononmogelijkeenorthogonaal
proefschemaworden opgezet.Hetproefschemazagerdaaromalsvolgtuit:per object
werd steeds een heel aantal regels geplant en wel zoveel, dat het aantal bollen per
herhaling in debuurt van 50stuks kwam(zietabel 2).Doordat het aantal bollen per
regelafhankelijk isvandebolgrootte,varieren dusdeaantallen bollenenregelsbijde
verschillende ziften. Zo mogelijk werd elk object in 4herhalingen geplant. Een type/
zift dat het gesteldeminimum aantalbollenvoor eenherhaling niethaalde, werdvan
verderedeelnameaandeproefuitgesloten.
Deproef werdaangelegdindeproeftuin vanhetLaboratoriumvoor Bloembollenonderzoek te Lisse. De grondsoort is een licht humeuze zandgrond, representatief
voor het grondtype in debollenstreek. De bollen zijn steeds met dehand geplant op

Fig.9 Aantallenenverdelingnaargrootte van debollen dieindeverschillende typen wordengeproduceerdinhetgevaldat100bollen werdengeplant: linksalsAW enrechtsals H7 (cv. Edith Eddy).
iStrib
rd nS
b
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'
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bedden metdwarsregelsvan 1 mlengte 18 cmuit elkaar. Metinbegrip van padenresulteert dit in 60regels(60strekkendemeter)opeenvierkante Rijnlandse Roe. Met
degegeven dichtheidvan beplanting opderegelishetuiteindelijke plantverband iets
ruimerdanwatgemiddeldindebollenstreek opbeddenmetdwarsregels voorkomt.
De objecten werden doorlopend, volgens willekeurige volgorde van boltype, naar
aflopende zift geplant, herhalingnaherhaling.Hierdoor kwamen steeds die objecten
diehet meestvoor onderlingevergelijkingin aanmerking kwamen dicht bij elkaar te
liggen.
Dein 1964geplante proef werdin 1965 weerplantvoor plant geoogst en debollen
ondergingendezelfdebehandelingalsin 1964.Hetaantalobjectenwerdhierdoor sterk
uitgebreid,omdatinprincipeelkobjectresulteerdeineenreeksnieuweobjecten zoals
voor 1964werd beschreven. Het bolgrootte-traject van zo'n reeks verschilt naar de
maatvandegeplantebollen.Infig.9(rechts)iszo'nreeksvanzift7weergegeven.Deze
vertoont eenduidelijk verschilmetdeproduktiereeksvanzift 10(fig.9,links).
Diverserandobjecten vielenweerafomdathetaantalbollendaarintegeringwasom
erverderebepalingen aanteverrichten.Eenvoorbeeldvaneennieuwobject isB8/C5:
een C-bolvan zift 5, die gegroeid isuit een B-bolvan zift 8. De bedoeling van deze
herhaalde opsplitsingwas,deinvloedvanhettype(B)envandegrootte (zift 8)vande
moederbol opdeeigenschappenvandedochterbol (C5)nategaan.
In 1965zijn zoveel mogelijk van deze objecten opnieuw, doch thans in enkelvoud
(meerwasniethaalbaar) geplantvolgenshetschemavan 1964.In 1966werden zijper
objectinhun geheelgeoogst.DeA-bollenkonden,nadesortering,van deandereboltypenworden onderscheiden.Inelkeziftwerden debollengeteldengewogen.

2.2 Bewerking van de gegevens over de invloed van ras, boltypeenmoederbol
Deprimairegegevenszijn deaantallenengewichtenvandetypenenziften waarinelk
object zich steeds opsplitst endeaantallen rokken (alsgemiddeldevoor tenminste10
bollen). Deze vormenhet materiaalvoor verdere bewerking.
Gezocht werd naar de invloed op en het verband tussen de groeikarakteristieken,
genoemdin 1.5 onder at/m e.Zij zulleninhetvervolgsteedsmetdezeletters worden
aangeduid.
Metbepaaldeinvloedenisalleengedachtaaninvloedenvaninterne aard. Deze zijn
te onderscheiden in:
1. invloed van het ras;
2. invloed van het boltype;
3. invloedvandemoederbol(typeengrootte).
De invloed van hetras.Wat deinvloed van het ras betreft, gaat het eigenlijk omhet
totale gedragvan alleboltypen enalleziften zoalszijineennatuurlijke partij ('ongeraapt')voorkomen.Daarditindepraktijkalleenmaarinde fase van uitbreiding voor24

komt, ishet infeite belangrijker teweten,hoe net ras alstotaal reageert, wanneer daar
op een bepaalde manier uit geraapt wordt.
Omdat het in dit onderzoek niet gaat om rasverschillen maar om eventuele boltypeverschillen zullen de kenmerken a t/m e niet in extenso voor de drie cultivars als ras
worden behandeld maar wel zijdelings ter sprake komen bij de behandeling van de
invloed van de boltypen.
De invloedvanhet boltype. Per zift werden deverschillende boltypen met elkaar vergeleken. Dit ismogelijk geweestvoor dejaren 1964/'65 en 1965/'66.Voor het laatstejaar
werden de objecten met gelijk boltype/zift, maar van verschillende moederbollen afkomstig, bij elkaar genomen. De gemiddelde waarden hiervan werden als representatief beschouwd voor deinvloed van het boltype.
Ter beoordeling van de invloed van het boltype op een bepaald kenmerk werden de
meeste gegevens grafisch verwerkt of in tabelvorm opgenomen. Dit werd zowel op
basisvan dezift als op basis van het bolgewicht gedaan.
De invloedvande moederbol. Om deze invloed te onderzoeken werden de kenmerken
at/m euit 1.5van dedochterbolvergelekenvoorverschillendetypenmoederbol binnen
een zift of verschillende ziften moederbol binnen een type. In onderstaand schema
wordt duidelijk gemaakt op welkemanier dievergelijking geschiedde.

Kenmerk (gem. bolgewichting)van de dochterbol A9 uit verschillende moederbollen.
Zift moederbol
Type
moederbol
4
55
66
7 7
8 8
9__
10
A
B
C
D
H

13,5
13,2

14,0
14,0
13,8
14,3
14,1
14,2

14,4
14,4
14,3
14,3

14,6
14,6
14,7
14,7

15,1

Om de invloed van het type van de moederbol na te gaan worden decijfers verticaal
metelkaarvergeleken;teropsporing van de invloed van de grootte van de moederbol,
horizontaal.
Deze gegevens konden uit de aard van de zaak slechts voor het seizoen 1965/'66
(2e generatie) worden verkregen. De aard van het materiaal brengt helaas met zich
mee, dat demogelijkheden om deinvloed van demoederbol na tegaan meestal slechts
beperkt zijn door onvolledigheid van de series. Dit wordt het duidelijkst gedemonstreerd infig.9(onder 2.1).Neemt men hieruit eenwillekeurig boltype/zift als moederbol en denkt men zich daaruit ontstaan een produktie aan dochterbollen volgens het25

zelfde systeem,danblijft ermaarheelweinigmeerover,vooralalshettypemoederbol
in eenzift reedsschaarsaanwezigwas.Hoe onvolledigdeseries ookwaren,tochwas
het mogelijk (mede door het grote aantal verschillende dochterbollen) een indruk te
krijgen vandeinvloedvandemoederbolopdemeestekenmerkenvandedochterbol.
Degrootste volledigheid aan gegevenskonworden verkregen voor hetbolgewicht,
omdatinprincipe elk object met eenminimum aantal bollen (10stuks)hieraan deelneemt.
Voor debepalingvanhet aantal rokken konden alleendiebollen worden gebruikt
dienietvoorplantinginaanmerkingkwamen.Ditwarenbollendieoverwarenvangeplanteobjecten, ofvanobjectendievooruitplanttekleinwaren.
Verklistering, gewichtstoename en grootte van de geproduceerde bollen konden
slechts worden bepaald aan degeplante objecten.
Omdat kleine plantmaten slechts voor een betrekkelijk gering percentage Bt/m H
bollen maken werd deinvloed van demoederbol in hoofdzaak nagegaan voor deeigenschappenvandeA-dochterbol.Ditheeft ookvoordepraktijkdemeestebetekenis.
Slechts waar ook voor B-dochterbollen voldoende gegevens over de invloed van de
moederbolkondenwordenverkregen,werdendezeindebeoordelingverwerkt.
Gezien de betrekkelijkheid van de gegevensmoet aan deuitkomsten geen te grote
absolutewaardeworden toegeschreven. Metname staat denumeriekewaardevan de
gevondeninvloedenvandemoederbolnognietonomstotelijk vast;menmagopgrond
vandegegevenshieromtrent slechtseenverwachtinguitspreken.

2.3 Besprekingvan de resultaten
Bijdebewerkingvandegegevensbleekhetnodigtezijn, eenduidelijk standpunt inte
nementen aanzien van devergelijkingsbasis voor debeoordeling van degezochteinvloed op de diverse kenmerken. Omdat in depraktijk de sqrteringvan de bollen geschiedtnaarmaatennietnaar gewicht,isdusompraktischeredenengekozen voorde
bolmaat als vergelijkingsbasis. Steeds isechter ook het bolgewicht in de beoordeling
betrokken, waardoor veelaleenjuister beeldvan degezochteinvloedwerd verkregen.
Bovendien ishet in enkele gevallen reeler omhet bolgewicht als vergelijkingsbasis te
nemen. In de praktijk gebruikt men reeds deprocentuele gewichtstoename berekend
opbasisvanhet geplant gewicht.
(
Alvorens over te gaan tot de bespreking van de resultaten met betrekking tot de
invloedvanhetboltypemoeteerstnogwatwordengezegdoverdeinvloedvanhetras.

2.3.1 Deinvloedvan hetras ophet groeipatroon
Omdatdeverklisteringinditgeheleonderzoekeencentraleplaatsinneemtzijnintabel
3, als voorbeeld voor de drie gebruikte cultivars, de belangrijkste elementen van de
verklisteringvandeziften 10en7weergegeven.Ditzijn:hetaantal rokken,het aantal
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Tabel3. Verhouding tussen deaantallen bollen naartypeenvergelijking vanhet aantalrokken met de
verklistering(1964/'65).
Geplante
zift

Aantal rokken

Boltypen

Verklistering

+ rokH
A

B

C

D

H

Edith Eddy

10
7

5,72
4,24

1,00
1,00

1,03
0,82

0,93
0,59

1,88
0,33

0,80
0,14

5,64
2,68

Apeldoorn

10
7

4,95
4,06

1,00
1,00

0,98
1,04

0,91
0,95

1,02
0,90

0,24
0,10

4,15
3,99

Pandion

10

4,54
3,73

1,00
1,00

1,07
0,99

0,84
0,58

0,60
0

0,50
0,24

4,01
2,81

A

B

C

D

H

•7

Plantec I
size

Number of
scales
+ scale H

Offset number
Bulb types

Table3. Proportionsbetweenthe differentbulb types and comparison betweennumberof scales and
number of offsetbulbs (1964-5).

bollen dat in de onderscheiden rokken tot ontwikkeling komt en het daarmee totaal
geproduceerde aantal bollen (= verklistering).
Bijzift 10 heeft cv.Edith Eddy degrootsteverklistering. Dit correspondeert echter
meteengroteraantalrokken,vandaardatdeD-groepgrootis.Uitgaandevaneenbol
per rok, bevinden zichin deze groep tenminste 0,72 E-bollen. Bij zift 7blijkt deverklisteringvan Edith Eddyjuistnietgroottezijn.
DeA-bolwordtvrijwel altijd gevormdenisdaaromop 1 gesteld.In dematen 7-10
maken ook bijna alleplanten een B-bol. Bij Edith Eddy zift 7had echter reeds 18%
planten geen B-bol (aangenomen dat de anderen er slechts een per plant produceerden).
De cultivar Apeldoorn is in feite degene die de meest volledige verklistering
geeft,zowelinzift 10alsinzift 7.AlleendevormingvanH-bollenblijft sterkachteren
ditveroorzaakthetverschiltussenaantalrokkenenaantalklisters.Nietalleenisditte
wijten aan de kwetsbare plaats van de H-knop, maar zeer zeker speelt ook de mate
van ontwikkeling van deze knop een belangrijke rol bij deverdere uitgroei (ziefig.2
onder1.1).
Laat mendehuid (RH)endeH-bolbuiten beschouwing, dan zietmen, dat vooral
cv.Apeldoorn zift 7eengrotereverklistering heeft dan op grond van het aantal rokkenteverwachtenis(tabel4).
Indien als norm voor een sterke verklistering wordt gesteld, dat het aantal bollen
zonder H het aantal vlezige rokken moet overtreffen, dan geldt dit dus in de eerste
plaats voor cv.Apeldoorn zift 7maar ook voor cv.Edith Eddy zift 10.Hier zallater
op worden terug gekomen.
Merkwaardiggenoegwordt bij cv.Edith Eddyzift 7volgensditprincipe deminste
verklisteringgevonden.Ditwijsterdusop,datdezecultivardoordebankgenomenin
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zijn kleineplantmaten geensterkeverklisteraar is. Cv. Pandion heeft in absolutezin
degeringsteverklisteringmaarten opzichtevan het aantal vlezigerokken isdie(zonder H) vrijvolledig.
Tabel4. Aantalrokken enaantalklisters voorde ziften 10en7Mien dehuid(RH) endeH-bolbuiten
beschouwingblijven.
Geplantezift
Aantal klisters
Aantal rokken
(zonder RH)
(zonder H)
Edith Eddyzift 10
zift 7

4,72
3,24

4,84
2,74

Apeldoorn zift 10
zift 7

3,95
3,06

3,91
3,89

Pandion

3,54
2,73

3,51
2,57

zift 10
zift 7

Numberofscales
Offsetnumber
(withouttunic)
(without H)
Table 4. Numberofscalesandoffsetnumberfor grades 10 and7iftunicandH bulbarenot considered.
Plantedsize

2.3.2 Deinvloedvan het boltype
Achtereenvolgens zal nu deinvloed van het boltype op de vijf produktiekenmerken
at/meuit 1.5wordenbesproken.
a. Invloedvanboltype opbolgewicht. Bijalledriecultivarswerdinbeidewaarnemingsjareneenaflopend bolgewicht binneneenzift verkregen in derichting van AnaarD,
dusvanbinnennaarbuiten.DeH-bollenliggenmethungewichtbijcv.EdithEddyen
tobel5) 10n tUSSCn A Cn B l n ' b l j CV' A p e l d o o r n ongeveer op het niveau van C (zic
Zoals eerder al werd opgemerkt, hangt het gewicht van een bol uit een bepaalde
a n ten delesamenmetdevorm:hoemeerhij isafgeplat hoe lichter hij is.Somszijn
iJ-bolien,doordatzya a n debuitenkantzaten, minder in deverdrukking geweestdan
^-boiienendaardoor ietsminderafgeplat en duszwaarder. Ook komt het,vooralbij
wkkeT H ! 1 t m a t e n (Zlft 10) ' W d V O o r d a t d e B-b*1daaruit zich reeds zo sterk ontzift w L 1 J T D S t e n S CVen r ° n d o f n °8 r o n d e r "itgroeit dan de A-bol en in zijn
^ 2 J V
T a r d C r W ° r d t d a n e e n A " bo1 - D * A-bollen van deverschillende
nnCn
gelijkwaard
dei Z k T h
^ ziften ongeveerevenzwaar.In deopeenvolgene r m Ce g e r i n g e v a r i a t i e
def b o l en^
°
voorkomen.Hetverband tussendegrootte van

itbn n2®ZI ddde§eWicht"Weer^evenin fi8U" 10.

boltvnen " J
? ^ ^ d eb d i n h o § e m a t e b e P a l e n d v o o r h e t Sewicht ^
ypen, zijn ookaanwijzingen dat eenmindere of meerderecompactheid vande
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Tabel5. Bolgewicht (I) (ing) enprocentuelegewichtstoename(II) pertypeenzift vandedriecultivars.
Type

en
zift

1964/65
Edith Eddy
I

II

C3
D3
H3

Apeldoorn
I

II

1965/66
Pandion

I

II

1,00
0,88
0,83

360
366
590

0,9

500

C4
D4
H4

1,5
1,8

523
355

1,80
1,80
1,66

450
436
579

1,6
1,5
2,0

496
416
455

B5
C5
D5
H5

2,7
2,6
2,6
3,2

397
409
384
359

3,00
2,61
2,82

435
517
555

2,9
2,6
2,3
3,4

363
467
435
389

A6
B6
C6
D6
H6

4,7
4,3
4,1
5,2

297
317
315
302

4,4 359
4,7 360
4,1 429
4,6 391

4,3
4,3
3,8
4,9

335
368
320

.7,1

280
292

7,0 305
6,5 356
6,2 344

6,4
6,6
5,9

319
295

9,2
9,3
8,7

315
315
307

9,3
9,0
9,5

262
259

12,7
12,9
12,1

292
272

11,4
12,2
10,9

A7
B7
C7
D7
H7
A8
B8
C8
D8
H8

6,2
6,2
7,9

248

10,3

9,7
8,9

266
254

10,0
11,1

194
178
181

II

6,4
3,7

189
261

3,0
4,1

277
292

7,7

162

4,8
4,8
6,3

252
209
194

10,0

155
188
236
210
166

7,7
7,0
6,4
8,9

I

II

Pan dion
I

11

4,9
4,2
3,9
3,7

265
148
173
150

5,1
4,0
3,0
3,0

289
336
251
345

7,3
6,0

220
175

7,5
5,8

262
292

5,8

166

4,3

245

9,8
9,3
8,4
8,4

205
180
175
175

10,2

216

6,1

198

182
164
174
194

13,9
11,8

8,9

13,3
13,1
12,6
11,3

9,7
9,0

172
165
200
207

161
235

19,6
15,0

116
148

17,7
19,8
17,0

174
161
181

20,1
16,7
14,7

HI
128
268

27,9
20,6

118
172

24,2

104

25,0
24,8
24,3

148
135
152

25,7

113

34,3
30,1

98

28,2

86

30.5
32,0

142
122

31,6

110

16,0
13,1
13,6
14,5

184

A10
BIO
CIO
DIO
HIO

22,2
17,8

154

17,8
17,6
17,1
15,8

264
249
236

19,4
14,4
13,9

19,5

All

28,0

144

26,6
26,2
27,2

214
223

33,6

116

32,7
35,4

203
168

A12
B12

I

Apeldoorn

148
182
236
157

A9
B9
C9
D9
H9

Bll
Cll

EdithEddy

229

14,1
11,2
10,1

134 39,1 184 39,7 101
41,0
A13
43,3
B13
46,4 178 44,8 112
A14
57,2 125
A15
Table 5. Bulbweight (I) (ing) andpercentageweight increase (II) for thethreecultivars,perbulbtype
andgrade(first column).

bolgewichtsverschillenkan veroorzaken.
Bijdebepalingvanhetaantalrokkenwerdopgemerkt, dat deruimtetussenderokkenaanmerkelijk kanverschillen. Overhetalgemeenzijn demeernaar buitengelegen
bollen iets 'losser' van opbouw.Dit geldt ook voorhet knopstadium van dezebollen
(1.1).
Fig. 10. VerbandtussendegroottevandeA-bol(zift 6 = 6-7 cm omtrek) en zijn gemiddelde gewicht
voortulpen inhetalgemeen.
bolgewicht in g
bulb weight in g

11

12
13
14
zift A-bol / grade of A bulb

Fig 10.Relationbetween sizeof A bulb(size 6 = 6-7 cm incircumference)andits mean weightfor
tulipsingeneral.
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Tabel6. Aantal rokken per typeenzift voordedrie cultivars.
1964/65
Type
en
Edith Eddy
Apeldoorn
Pandion
zift
C3
D3
H3

2,77
2,49
2,33

2,28

2,60
2,65
2,71

2,39
2,23
2,56

C4
D4
H4

2,86
2,97

B5
C5
D5
H5

2,87
3,00
2,80
3,33

2,83
2,81

A6
B6
C6
D6
H6

3,11
2,92
2,90
3,31

2,90
2,93
2,89
3,08

2,86

A7
B7
C7
D7
H7

3,08
3,11
3,09
3,53

3,08
3,06
3,04

2,86
2,60
2,60

A8
B8
C8
D8
H8

4,30
3,41
3,18
3,29
4,00

3,47
3,25
3,32

2,92
2,58
2,84

A9
B9
C9
D9

3,78
3,73

3,69
3,56
3,39

4,72
4,23

4,13
3,90
3,82
3,55

A10
BIO
CIO
DIO
HIO

1965/66
Edith Eddy

Apeldoorn

Pandion

3,09

2,53
2,25
2,31
2,58

2,04
2,45

2,74
2,64
2,81

2,60
2,25

3,93
3,07
2,87

3,14
3,00

2,09

3,08

2,99
(3,00)

2,40

2,14
2,72

2,37

1,85

3,51
3,11
2,81
2,22
2,80

3,00
3,22

2,79

3,85
3,07
3,11
2,08

3,42
(3,65)
3,37
3,02

2,77
2,67

3,96
3,00

3,97
3,89
3,04

2,96
2,93

2,66

4,14

All
Bll
Cll

4,96

4,54
4,13
4,08

4,00
3,33

4,01

3,98
3,67
3,32

3,26

A12
B12

5,00

4,78
4,80

4,25
4,00

4,11

4,07
3,99

3,50

A13
B13
A14
A15

5,00

4,93
4,83
4,90
5,00

4,12
4,13

Table 6. Numberofscalesper typeandgradefor thethreecultivars (first column:typeand grade).

Fig. 11. Verbandtussengewichtvandegeplantebolenaantalvlezigerokken (a enb) ende verklistering
(cend), voorhetjaar1964/65(links) envoorhetjaar1965/66(rechts), bijdecv.EdithEddy.Deinvloed
van deboltypen iszoveelmogelijk door Iijnen aangegeven.
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Fig.12.As fig. 11,butfor thecv. Apeldoorn.
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Fig.13.Ah fig. 11,maar voordecv. Pandion.
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Fig. 13. Asfig.11,butfor thecv.Pandion.
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Behalvedezegeringesystematischeinvloed,iservanzelfsprekend eenpositieve correlatietussenhetaantal rokkenenhetbolgewicht,afgezien vanhetboltype.Vooreen
groot deelisditeenrechtlijnig verband(fig.14).Vanafeenzekerbolgewichtzaldelijn
echter horizontaal gaan lopen, omdat het aantal rokken een bepaald maximum niet
overschrijdt. Dit maximum is afhankelijk van de cultivar en van het groeiseizoen in
een bepaaldjaar (figuren 11,12en 13;a tegenover b),doch het bedraagt nooit meer
dan vijf. Delijn kan echter bij deallerkleinste bollen( < 2 g)steiler gaan lopen, wanneer het totale niveau aan de hoge kant is (zie fig.l2a en 13a). De kleinste bolletjes
vormendandusminderrokken dan opgrondvan eenrechtlijnig verband zouworden
verwacht.
Dehellingvanhet middengedeelte van delijn isvoor dedriecultivars verschillend.
Voorcv.Pandionloopthijhetvlakste,dwz.datmettoenemend bolgewicht het aantal rokken slechts weinigtoeneemt. Het steilst loopt delijn voor cv. Edith Eddy, wat
eensnelletoenamevanhetaantalrokkenbijtoenemendgewichtbetekent(ziefig.14).

Fig.14.Hellingvanhet rechtegedeeltevandelijn diehet verbandweergeeft tussen hetgewichtvan de
geplantebolenhetaantalrokken voordedrie cultivarsEdithEddy,Apeldoorn enPandion. De volgorde
isvoordedriecultivarsinbeidejarengelijk;hellingenniveau verschillensterk.
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Fig.14. Slope of the straightpart of the linefor the relationbetweenweightof theplanted bulband
numberofscales,for thethreecultivars EdithEddy,Apeldoorn andPandion.Theorderof thecultivars
is thesame inbothyears,slopeandlevel differ.
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c. Invloedvan boltype op verklistering. Hoeweldeinvloedvanhetboltype ophet aantalrokkenbijalledriecultivarsglobaalhetzelfde is,isdatnietzometdeverklistering,
terwijl men toch een nauwverband tussen het aantal rokken en de verklistering zou
veronderstellen.Deverklisteringgedraagtzichtotopzekerehoogteonafhankelijk van
hetaantalrokken.
Deresultatenvanbeidejaren zijnnagenoegidentiek.Hetlijkt, alsoferzichinprincipe drie mogelijkheden voordoen wat betreft deinvloed van het boltype op de verklistering.Tweevandezemogelijkheden treffen weaan bij dedrieproefcultivars. Per
cultivarisdeverklisteringalsvolgt.
EdithEddy(fig.11,cend):Dheeft degrootsteverklistering;CenBvertonenweinig
verschil; Averklistert in de grotematen (>zift 8ofca. 15g)meer dan Bmaarin de
kleinematenjuistminder.DeH-bollen(welkebijdezecultivartotzift 10kunnen uitgroeien),verklisterenietsminderdanB-bollenenietsmeerdanA-bollen.
Apeldoorn (fig.12, cend):Dheeft desterksteverklistering,gevolgddoorCenvervolgensB;Aheeft boven zift 9(ca. 16 g)eensterkereverklistering dan B,daarbenedeneengeringere.BijApeldoornkomenH-bollennietzoveelvoorendan alleeninde
kleinematen (maximaalzift 6).Zijhebbenvermoedelijk degeringsteverklisteringvan
alleboltypen.
Pandion (fig.13,cend):deverschillentenaanzienvandeverklisteringzijn voor de
diverse boltypen slechtskleinenweinigsystematisch; Dheeft deminsteverklistering,
C en Biets meer; boven zift 8(ca.9 g)isdeverklistering van A het grootst, beneden
dezemaatishij ongeveer gelijk aan dievanBenC. Er komen ook hier maar weinig
H-bollenvoor(max.zift 6);zijhebbenvermoedelijk evenalsA-bolleneenietssterkere
verklisteringdandeandereboltypen.
Erisduseenopvallendverschilinhetverklisteringsgedragtussendecultivars Edith
EddyenApeldoorn enerzijds enPandion anderzijds. Bijdeeerste tweeneemt deverklistering toe in de richting A-»D, bij de laatste neemt de verklistering af (zij het
gering)inderichtingA->D.
Bij alle drie cultivars (bij Pandion in minderemate)neemt deverklistering vanAbollen boven een bepaalde maat (gewicht) toe vergeleken met de andere boltypen.
Gesimplificeerd in eenformulekrijgenwedandrieverklisteringsmogelijkheden onder
invloedvanhetboltypeenopbasisvanhetbolgewicht:
A=H < B< C< D; grotematenA> B;
A=H > B> C > D; grotematenA> B(toenemendverschil);
A=H=B=C=D;
grotematenA> B;
De derde mogelijkheid is hypothetisch maar wordt enigszins door Pandion benaderd.Het betekent, dathet boltypeopbasisvanhetbolgewicht geeninvloed heeft op
deverklistering.Erkunnendandusperzift nogwelverschillentussen deboltypenbestaan,maardezeverschillenzijnteherleidentot gewichtsverschillen.
Er bestaat een rechtlijnig verband tussen deverklistering en het bolgewicht, ongeachthetboltype(fig.11, 12 en 13;cend).Bijdelaagstebolgewichten« 2g)gaatdie
evenredigheid nietaltijd op.Bijeenwathoogverklisteringsniveau neemtdaar deverklisteringsnellerafbijverminderdbolgewicht(zievooralcv.Apeldoornin 1965).
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Bezietmendefigurenvandetweeopeenvolgendejaren (resp.cend)voor eencultivar, dan blijkt dathetniveauvan deverklistering nietelkjaar hetzelfde is.Ookin de
praktijk isbekenddaterjarenzijnmeteensterkeverklistering(ditwaso.a.zoin 1965)
enjaren met geringe verklistering.
d. Invloed van boltype op gewichtstoename. Met gewichtstoename wordt bedoeld het
verschil tussen het gewicht van de geoogste bollen en dat van de geplante bollen. Er
zijntweemanieren omditverschilaantegeven,namelijk ingrammeneninprocenten.
Deprocentuelegewichtstoenameisvoordepraktijk vangrootbelang,daarmenveelal
als eisstelt, dat de 'produktie' (dat is degewichtstoename) minstens gelijk isaan het
gewichtvanhetplantgoed.Ofmetanderewoorden:datdeoogstminstenshetdubbele
moetbedragenvanwatindegrondisgebracht.Devraagisnu:inhoeverredragende
diverseboltypenin dezeproduktie bij?
Perzift gezien blijkt ergeensystematischeinvloed vanhet boltype tebestaanopde
procentuele gewichtstoename (tabel 5).Slechts bij cv.Apeldoorn is sprake van enige
differentiatie, indiezindat H-bollenenA-bollenindekleinematen( < zift 9)duidelijk beter produceren dan deandere boltypen.
Wanneer echter debolproduktie in gewicht wordt beoordeeld, met dezift als vergelijkingsbasis, dan vindt menweldegelijk verschillen voor deboltypen (tabel 7).Uit
hettotaalvandebeidewaarnemingsjaren blijkt datA-enH-bollen perzift degrootste
produktie hebben, gevolgd door B-bollen,envervolgens C-enD-bollen. Dat geldtin
nagenoeggelijke matevoor dedriecultivars.
Deze opeenvolging loopt parallel met de gewichtsverschillen tussen de boltypen.
Het is daarom begrijpelijk, dat van dewel aanwezige invloed van het boltype op de
absolutebolproduktie (bijvergelijking opbasisvandebolmaat)nietsmeertebespeurenvaltbij eenvergelijking opbasisvanhet gewichtvan degeplante bol. Met andere
woorden: deinvloed van het boltype op deproduktie (hetzij alsgewichtstoename of
alsoogstgewicht)isgeheelteherleidentotdeverschilleninbolgewicht.
Infig.15,waarhetgeoogstebolgewichtperplantisuitgezettegenhetgewichtvande
geplante bol isdit aan deliggingvan depunten duidelijk tezien. Het verband tussen
hetgewichtvandegeplantebolenhetgeoogstebolgewichtvolgteenlijndievanuithet
nulpunt aanvankelijk sterk stijgt, doch geleidelijk afbuigt en vanaf een gewicht van
ongeveer 10gvandegeplantebol recht verloopt. In het gedeelte beneden 10g (dit is
ongeveerzift 8)iserdusvanafhetnulpunteenverminderendetoenamevanhetoogstgewichtnaarmate debollenzwaarderworden.
Dehellingvanhet rechte deelvan delijn isniet gelijk voor dedrie cultivars.Voor
cv.Apeldoorn looptbijin 1965 (hetzelfde geldtvoor 1966)hetsteilst;ditbetekent dus
vooralvoordegroteremateneenrelatiefgrotereproduktiedanbijdeanderecultivars.
In 1965loopt delijn voor cv. Edith Eddy steiler dan dievoor Pandion. In 1966(een
slechtproduktiejaar) isditandersom, doordat cv.Edith Eddyblijkbaar zeergevoelig
isgeweestvoordeongunstige groeiomstandigheden.
De procentuele gewichtstoename is voor kleine maten belangrijk groter dan voor
grote maten (zie tabel 5).Voor de beoordeling van de procentuele gewichtstoename
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Tabel7. Geoogst bolgewichtperplantingrammen voor dedrie cultivars
1964/65
Type
en
Pandion
Edith Eddy
Apeldoorn
EdithEddy
zift
5,1
C3
51
D3
6,0
5,3
H3
C4
D4
H4

10,7
10,4

11,0
10,0
12,0

10,6
9,0
12,0

B5
C5
D5
H5

14,3
14,7
13,8
16,4

17,2
17,0
18,7

15,0
15,4
13,0
17,6

A6
B6
C6
D6
H6

19,2
19,9
18,5
21,4

21,1
21,6
22,4
23,4

20,4
21,4
18,1

28,8
25,5

28,4
29,7
28,9

27,2
27,7

38,0
38,6
36,1

34,1
33,9

49,7
48,1

41,2

A7
B7
C7
D7
H7
A8
B8
C8
D8
H8

35,6
31,8
32,7

Pandion

17,7
10,5
11,1
9,2

19,9
17,4
10,6
. 13,3

23,4
16,5

27,1
22,7

15,3

14,8

28,0
27,2
28,5
21,8
26,1

29,3
26,0
23,1
23,1

32,2

38,5
34,8
37,3
31,8

38,5
34,6
34,5
33,2

37,8
31,3
29,1
28,6

19,8
14,7
12,4
17,7
22,2

27,8

1965/66
Apeldoorn

18,6
16,3
20,3

18,4

A9
B9
C9
D9
H9

44,6
37,8

A10
BIO
CIO

61,0

64,8
61,4
56,7

50,7
49,4

46,6
40,9

48,5
51,9
48,0

42,5
38,1
54,1

All
Bll
Cll

68,9

83,5
90,4

63,8
56,1

54,3

62,0
58,3
61,3

57,3

A12
B12

74,6

100,6
92,2

71,4

58,7

73,9
71,1

69,5

A13
A14
A15

99,6

113
128
133

81,5
95,3

43,4

Table7. Harvestedbulb weightperplantingramsfor thethreecultivars (firstcolumn:type andgrade).
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Fig.15. Verbandtussen gewichtvandegeplante bolenhet totaleoogstgewicht voorde cultivars Apeldoorn, EdithEddyenPandion indejaren 1964/65 en1965/66. Deindefiguurgeplaatstepuntenvoorde
onderscheiden boltypenhebbenbetrekking op hetjaar 1964/65.
totaal geoogst bolgewicht >
total weight of harvest
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• A - b o l / A-bulb
o B - b o l / B-bulb
• C - b o l / C-bulb
• D - b o l / D-bulb
A H - b o l / H-bulb
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Fig. 15. Relation betweenweightof theplanted bulband total weightof the harvestedbulbsfor the
cultivarsApeldoorn,Edith Eddy andPandionin the seasons1964-5 and 1965-6. Thesymbols in the
figurerepresent thebulbtypesfor theseason 1964-5.

van de gehele partij is het dus belangrijk of daarin relatief veel kleine dan welveel
groteplantmatenvoorkomen.
e. Invloedvanboltypeopgrootte van degeproduceerdebollen. Infiguur9zijn duidelijk
deverschillen tezienin degroeivan deA-bol uitgaande van eenverschillendeplantmaat. De gesommeerdefigurengeven dezeverschillen ook goed weer. Een duidelijk
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tweetoppigeverdelingwordtverkregen,wanneerdeA-bollensterk gegroeidzijn t.o.v.
deandereboltypen(fig.9 onder2.1,rechts).ZijndeA-bollenslechtsweinigmeeruitgegroeid dan de B-bollen, dan heeft dit een vervlakking van de curve tot gevolg, of er
ontstaat maar een top (fig.9, links). Men kan het ook alsvolgt stellen: naarmate de
ruimte directachterdeA-topmeerwordtopgevuld,betekentdit,datdeA-bolminder
uitgroeitten gunstevandeanderebollen.
Van elk object werd deze totaalcurve bepaald (steeds gebaseerd op 100 geplante
bollen). In figuur 16zijn nog enkele voorbeelden hiervan gegeven. Uit het volledige
materiaal blijkt hetvolgende:
1. Bij alledriecultivarsisdeopbrengstuitA-bollen enH-bollensterker tweetoppig
(gescheidendooreendieperenwijderdal)danuitdeandereboltypen. Voor deAbollen geldt dit alleen in dematen beneden zift 10voor Pandion, beneden zift 9
voor Apeldoorn enbeneden zift 8voor Edith Eddy.
2. Bijalledriecultivarshebben deD-bollendeminstuitgesproken tweetoppigheid.
Dezeneemtechtertoenaarmatedebollengroterzijn (maximum D-maat isongeveerzift9).
3. Detweetoppigheid neemt boven eenbepaalde maat af. Voor A-bollen begint dit
het eerst, namelijkvanaf dematengenoemdonder(1);voorandereboltypenpas
later voor zover zijin diematen bestaan. Menzouhier kunnen spreken van een
groeiverzadiging. De A-bol (hoofdbol) nadert zijn maximale grootte waardoor
zijn zuigkracht opdevoedselstroom afneemt, zodat dezein grotere mate aan andere bollen ter beschikking komt. De B-bolprofiteert daar het meest van.
Men ziet dustweemaal hetverschijnsel vanvervlakking optreden. In deeerste plaats
voor de D-bollen (hetzelfde geldt in mindere mate ook voor C- en B-bollen); in de
tweedeplaats ookvoor degroterematenA-bollen (vanafzift 10)gevolgd door B-bollen(bijzift 12nogenigszins2-toppig).
In de praktijk is de ontwikkeling van dehoofdbol het belangrijkst. Heeft men het
overdegroeivandebol,danwordtaltijdbedoelddetoenamevandehoofdbol vergelekenmet degeplante bol.Ditwordt dan uiteraard inziften aangegeven.In figuur 16
blijkt welzonder meer, dathetveelverschiluitmaaktofmenin eenbepaalde zift met
A-danwelmetD-bollen temakenheeft. ZijnhetA-bollen danzaluitzift 6de hoofdbolgemiddeldzift 9zijn,uiteenD-bolechterzaldehoofdbol nietveelgroterzijn dan
zift 7.
Men zou geneigd zijn teveronderstellen, dat degrootste B-bollen uit een bepaalde
plantmaat afkomstig zijn van die planten, die ook degrootste A-bollen produceren.
Hettegendeelisechterwaar.Ditbetekentdusdateenforse ontwikkelingvandeB-bol
tenkostegaatvandeA-bol.Omgekeerdkanwordengesteld,dateensterkeontwikkelingvandeA-boltenkostegaatvandeB-bol(eneventuelevolgendebollen).
Wordt de groei van de hoofdbol in gewicht aangegeven in plaats van in zift, dan
blijken ook hier belangrijke verschillen te bestaan tussen deA-bollen enerzijds en de
andere boltypen anderzijds. Dit is duidelijk gedemonstreerd in figuur 17,waarin het
gewicht van degeproduceerde hoofdbol isuitgezet tegen het gewichtvan de geplante
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Fig.16.Produktie-totalennaar aantalengwotte-verdeling van de geoogstebollen,uitgaande van 100
geplante bollen vanverschillende typenindeziften6,8,10en12van decv.Apeldoorn in 1966.
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Fig.16.Totalproduction byquantityandsizeof theharvestedbulbsfrom 100plantedbulbsofdifferent
typesinthesizes6,8, 10and12of thecv.Apeldoorn in 1966.
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bol. De lijn loopt duidelijk anderswanneer de geplante bol een A-bol was, dan voor
een ander type.Voor dezeandereboltypen tezamen iseengemeenschappelijke lijn te
trekken.
Debetekenis van het verloopvan dezelijnen is dat eenA-bol in kleine maten zijn
hoofdbol sterker laat uitgroeien dan deandere boltypen, bij grotere matenjuist minder. Het keerpunt ligt voor cv.Edith Eddy bij ongeveer 9g(zift 8),voor Apeldoorn
bij ongeveer 13 g(zift 9)envoorPandionbijongeveer 17 g(zift 9a 10).Pandion heeft
echtermaarweinigklistersdiebovenditgewichtuitkomen.
Dat de lijnen voor hoofdbol en klisters elkaar snijden heeft voor de praktijk belangrijke consequenties, ondankshetfeit dat.deverschillen nieterggrootzijn. Zolang
echterin depraktijk met eensorteringnaar bolomtrek wordtgewerkt,heeft devergelijking op basisvan dezift meerzinenhebben wedustemaken metvrij aanzienlijke
verschillen, zoals die vooral in de kleine plantmaten ( < zift 8) het sterkst tot uiting
komen(figuur 16).
Eenzeerbelangrijkevraagis,ofdegroeivandehoofdbol (in %vanhetgewichtvan
degeplante bol) elkjaar dezelfde is, of dat diein gelijke matefluctueertals detotale
gewichtstoename (eveneens in %).Het is namelijk ook denkbaar, dat de jaarlijkse
nuctuatievan detotalegewichtstoename alleenmaarwordtveroorzaakt door deklistersendatdehoofdbol eenminofmeerstabielegroeitezien geeft.
Tabel 8 geeft eenvoorbeeldvanB-bollenvanApeldoorn,metenkelevergelijkingen
tussen het groeiseizoen 1964/'65(1)en 1965/'66 (2).Deverschillen in kolom 4(en 5)
tussen debeidejaren geven op overtuigendewijze aan, dat degroeivan de hoofdbol
niet iederjaar evengrootzalzijn. Uitkolom 6echter blijkt dat dehoofdbol erinhet
slechtegroeijaar 1965/'66relatiefvergelekenmetdetotalegroeitochnogwatbeteraf
komtdaninhetnormalegroeijaar 1964/'65.Ditlaatsteblijkt ookuitfiguur18,waarin
voordebeidegroeiseizoenenvooralledriecultivarsdegewichtsaandelenvandeA-bol
indetotaleoogstoveralleboltypenzijnweergegeven.
In dezefiguurkomen ook nogenkeleandere dingen tot uiting, diereeds eerder ter
sprake kwamen:
1. Alle lijnen vertonen een vrij plotselinge sterke daling (ongeveer 10% per zift)
vanaf zift 8a 9. Dit komt overeen methet punt van deintredende groeiverzadiging,waarbij deuitgroeivandeA-bolafneemt tengunstevandeandereboltypen.
2. Inhettraject benedenzift 8 a9 lopendelijnenminofmeerhorizontaal. Ditduidt
opeengelijkblijvend aandeelvan dehoofdbol inhettotale oogstgewicht. Degeleidelijk toenemendeverklisteringgaatindittraject dusniettenkostevandeontwikkelingvan dehoofdbol. Alleenbij cv.Apeldoorn ligtin 1964/'65het gewicht
vanAt.o.v.deanderebollenbijdeziften 3en4gunstiger(alsgevolgvandesterkereafname vandeverklistering;ziefig.l2c,onder2.3.2).
Fig. 17. Verbandtussenhetgewicht vandegeplantebolenhetgewichtvandehoofdbol;A voorhetgeval
degeplantebollen A-bollenzijn, R voordeandereboltypengezamenlijk.
Fig.17.Relation betweenweightof theplanted bulband weightof the main bulb; A for A bulbs
planted,R for allotherbulbs.
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Tabel 8. Vergelijkingentussen de uitgroei van de hoofdbol in de groeiseizoenen 1964/'65 (I) en 1965/'66
(2) (Apeldoorn, B-bollengeplant).
Geplante
Gem •geGemi. geGewichtsGewichtsGewichtAzift
wichtvande
wicht'rande
verschil
toename
bol als %
A-bol ing
geplante
A-bol engevan deAvan totaal
bol ing
plante bol
gewicht
bol in %
in g
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
B6
B7
B8
B9
BIO

14,4
18,8
27,2
33,9
37,6

Planted
grades

Mean weight
of
A bulb

9,1
14,1
23,1
28,7
38,9

in g

4,4
7,0
9,2
12,6
17,6

4,2
6,0
9,3
13,1
19,8

Mean weight
ofplanted
bulb
in g

10,0 4,9
11,8 8,1
18,0 13,8
21,3 15,6
20,0 19,1

221
169
196
169
114

Difference
in weight
between
A bulb and
planted
bulb

Weight increaseof
Abulb
in °/

107
135
149
119
96

67
66
72
68
55

Weight of
Abulbin %
oftotal
weight

/o

1965-6 (2); cv. Apeldoorn, Bbulbsplanted.

3. Deordevan groottevan degewichtsverhoudingtussen hoofdbol en klisters,dus
netniveauenverloopvan de lijnen,wordtbepaald doorhetaantalklistersenhun
gewicht. Het lage niveau van deze verhouding voor cv. Apeldoorn in 1964/'65
tussen de ziften 5en9wordtveroorzaaktdoordevrijsterkeverklistering.

2.3.3 De invloed van het type van demoederbol op eigenschappen vande
dochterbol
Nadeuityoerigebesprekingvan dedirecteinvloed van het boltype op dekenmerken
vandeboltenaanzienvande produktiekandebesprekingvandeinvloedvanhettype
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Fig. 18. Gewichtsaandeel vande A-bol alspercentagevanhet totaleoogstgewicht in verbandmet de
grootte van de geplanteboh
gewichts %A-bol
weight %A-bulb
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Fig.18. Theportion of the A bulbinthe total weight of the harvested bulbs(as %) inrelationto the
sizeof theplantedbulbs.

kanworden gesproken. Ook bij Pandion,waar slechtszeerkleine gewichtsverschillen
onder invloedvan diversetypen moederbol werden waargenomen, bestaat geen aanleidingomeensystematischeinvloedteverwachten.
Opgrondvandezewaarnemingen lijkt hetalleszinsgerechtvaardigd teverwachten,
dat overhet algemeen deinvloedvan hettypemoederbol ophet gewichtvan de(A-)
dochterbol niet groot zal zijn. Indien bij sommige cultivars sprake is van een lichte
invloed,danverloopt dezeinderichtingvanAnaarD(afnemendgewicht).
Hetaantalrokkenvandedochterbolonderinvloedvanverschillendetypenmoederbolverschiltmaarweinigbijalledriecultivars.Vanhettypemoederbol wordt hierop
geen enkele invloed verwacht. Dit geldt eveneens voor de verklistering, de gewichtstoenameendegroeivan de hoofdbol.
Voor zover dat kon worden nagegaan gelden deze verwachtingen evenzo voor de
andere typen dochterbollen.
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Tabel9. De invloed van de moederbol naartype en naarzift ophetgewichtvan verschillende dochterbollenvande cv. Edith Eddy.
Dochterbollen
A10
All
A9
A8
Type
moederbol

A
B
C
D
H

Typeof
mother bulb

zift
moederbol
5
6

zift
moederbol
6
5
7

10,1 10,8
9,6 10,8
9,0 10,6
10,1

14,7
15,0
13,4
14,3

13,0
12,0
14,2

14,7
14,6
15,4

5
6
grade mother
bulb

5
6
7
grademotherbulb

A8

A9

zift
moederbol
6
8
7

19,0
18,7
17,4
18,6

20,4
19,4
20,2

zift
moederbol
7
8

20,8
20,4

26,7
23,2 25,2
22,2

20,2

24,1 24,3

6
7
8
grademotherbulb

7
8
grade mother
bulb

AW
All
Daughter bulbs
Table9. Influence of themotherbulbby typeandbygrade on weightof differentdaughter bulbs ofthe
cv.Edith Eddy.

2.3.4 Deinvloedvandegroottevandemoederbol op eigenschappen vande
dochterbol
Reedslangheerstindepraktijk demeningdateenhoofdbol zwaarder isnaarmate hij
uiteengroteremoederbol werdverkregen. Menkan ook stellen dat eenzeer sterkgegroeideA-bollichterisdaneenevengroteA-boldiemindersterkisgegroeid.Hij zou,
zoalsmendatnoemt,wat'vozer'zijn. Deresultaten wijzen inderdaad in dierichting.
Bijcv.Pandionkwamdithetduidelijkst totuiting(ziefig.19).BijApeldoorn isdezelfdeinvloed aanwezig maar zijn deverschillen kleiner. Bij Edith Eddy is deze tendens
alleenin geringemate aanwezigbij de(A-)dochterbollen diekleiner zijn dan zift 10;
bijgroteredochterbollen ishetverloopnogalwisselvallig,metgemiddeldeenneutrale
invloedvandegroottevandemoederbol.
Door dewijzewaarophetgemiddeldegewichtvaneenbepaaldezift vaneenboltype
wordtbepaald,zouverwachtkunnenworden,datdezemethodiekdegemeteninvloed
vandegroottevandemoederbolophetgewichtvandedochterbol opeenzeerspeciale
wijzemedebepaalt,zoalsuithetvolgendemogeblijken.
Uit een bepaalde zift ontstaan A-dochterbollen van verschillende grootte en gewicht.Zij verdelen zichovereenbepaald grootte-traject zoalsinfiguur9onder 2.1is
aangegeven. De sorteermachinebrengthierin eensorteringteweeginvrij grove ziften
(ziefig.20).Neemtmennu eenzift uit het ondereindevanhet traject, dan zullen zich
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Fig.19.De invloedvan degrootte vandemoederbolophetgewicht van deA-dochterbol (verschillende
ziften) bijcv. Pandion. Het typevan demoederbolistussen haakjes vermeld.
gewicht dochterbol in g
weight daughter bulb in g
34,
32

A 12

•(B)

, /

A10-

'(C)
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14
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Fig.19. Influenceofsizeof motherbulb onthe weight of theA daughter bulb(of differentsizes)for cv.
Pandion. Betweenbracketsthetypeofmotherbulb.

indiezift, wanneer diewordt onderverdeeld in 5subziften (oplopend met0,2cmomtrek)meerbollenvandegrootstedanvandekleinstevandezesubziften bevinden.Het
gemiddeldegewichtvan debollenin diezift zalbijgevolg relatiefhogerzijn danwanneerdezezelfdeziftwasontstaanuiteenkleineremoederbolendusuithetboveneinde
vanhettraject afkomstigwas.
Een grote hoeveelheid A9-bollen van cv. Edith Eddy, afkomstig van verschillende
grootte vanmoederbol, werdonderverdeeldinsubziften 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8.Inderdaad bleken in zift 9van een grotere moederbol relatiefmeergrote subziften voor te
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Fig.20. Theoretische verdelingscurven van A-dochterbollen uitmoederbollen vanverschillende grootte.
Zift 9 isonderverdeeld in 5subziften diein grootteopklimmenmet 0,2 cm omtrek. De liggingvan zift
9 inhet traject bepaalt mede hetgemiddeldegewicht van de gehelezift.
aantal bollen
number of bulbs
moederbol zift 5
mother bulb grade 5

moederbol zift 9
mother bulb grade 9

»

10

11

12

13

14

ziften dochterbollen / grades of daughter bulbs

Fig. 20.Theoreticalsizedistribution ofA daughterbulbsfrom motherbulbsof differentsize. Grade 9is
classifiedinto5sizeclasses each comprising arange of 0.2 cm circumference Thepositionof size9in
thedistribution also determinesthemean weightofthewholegrade

komen. Omgekeerdbevatte eenzift 9nit eenkleinere moederbol relatief meer kleine
subziften. Het gemiddeldegewichtvandehelezift wordt door deze situatie enigszins
beinvloed. Werd echter deinvloed van de grootte van de moederbol op het gewicht
van de dochterbol ook per subzift bepaald, dan bleek dezeinvloed nog duidelijk op
gehjkewijzealsvoordeheleziftaanwezig.Terechtkanduswordengesproken vaneen
positieveinvoedvandegroottevandemoederbolophetgewichtvande dochterbol,al
noeitdieinvloedmetaltijd erggroottezijn.
Gezien deonder 3.3.2aangetoondepositieve correlatie tussen hetbolgewicht enerzijds en het aantal rokken, deverklistering, de gewichtstoename en de groei van de
hoofdbol anderzijds, isdusteverwachten,dat dezeinvloed ook geldtvoor degrootte
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2.4 Discussie
Debelangrijkste gegevensmethet oog op deproduktieen deeventueel toe tepassen
selectie zijn:
1. de gewichtstoename;
2. de verklistering;
3. de groei van de hoofdbol.
Degewichtstoenamebepaalthetniveauwaaropdeproduktiezichafspeelt.Ditgegeven
isdaaromhet'gezicht'vandecultivarofhet'visitekaartje'.Isdegewichtstoenamelaag,
danmogenanderekenmerkennogzogunstigzijn,debetreffende cultivarzalnooiteen
hoogvliegerworden.
Er is een bijna rechtlijnig verband tussen het gewicht van de geplante bol en het
totale oogstgewicht. Hierbij is nauwelijks of geen sprake van een systematische invloed van het boltype. Slechts bij cv. Apeldoorn geven A-bollen in de plantmaten
< zift 9(of eengewichtvan ongeveer 12g)eenbetere gewichtsvermeerdering dan de
andere boltypen.
Alsprocentuele gewichtstoename heeft derelatie methet bolgewicht een asymptotisch verloop. Deverschillen tussen deboltypen komen daarbij nogminder duidelijk
tot uiting.Door denegatieve correlatiemethet bolgewichtwordt degrootste procentuelegewichtstoename gevonden bij dekleinereplantmaten. Ter bepalingvan ditbelangrijke praktische gegevendoetheterdusweinigtoe,vanwelkboltypewordtuitgegaan,maardeziften diemengebruiktzijndaarentegenzeerbelangrijk. Weiishet,ook
omandereredenen,inproevengewenststeedsvaneenboltypegebruiktemaken.
De verklistering wordt klaarblijkelijk op drie manieren beiinvloed.Allereerst iser de
invloedvanhetras.Dezebepaalthetniveauvandeverklistering,waardoor gesproken
kanwordenvanrassenmeteensterkerespectievelijk eenzwakkeverklistering. Hierbij
ziet men een correlatie met het aantal rokken. In de tweede plaats is er (binnen de
cultivar)eenduidelijk rechtlijnig verband tussenhetbolgewicht endeverklistering.In
dederdeplaatsisereenbei'nvloedingvandeverklisteringdoorhetboltype.
Aangezieninbeginselperbolrok eenvegetatiepunt aanwezigisdatlatertot bolkan
uitgroeien,ishetlogischeenverbandtezoekentussenhetaantal rokkenendeverklistering. Vergelijkt men dezetweegrootheden met elkaar, dan blijkt er per individuele
bolgeendirectverbandtebestaan.Weiiserinruimezineencorrelatietussenhetaantal rokken en deverklistering: grotere bollen hebben gemiddeld meer rokken eneen
sterkereverklistering.Hetaantalnieuwgevormdebollen blijft bij deplantgoed-maten
vrijwel altijd beneden het aantal rokken (inclusief dehuid). Bij grotere bollen (leverbarematen)neemthetaantalrokkennietmeertoe(maximaal6)maardeverklistering
wel,zelfszodatnietzeldenhetaantalrokkendoorhetaantalbollenwordt overtroffen.
Hoeweldusbinnendecultivardeverklisteringinzekeremateonafhankelijk isvanhet
aantal rokken, lijkt tussen decultivars onderling wel een correlatie te bestaan tussen
het aantal rokken endeverklistering (tabel3onder 2.3.1).Devolgorde Edith Eddy 49

Apeldoorn - Pandion voor afnemende verklistering is tevens de volgorde voor afnemend aantal rokken.
Het zal dusmogelijk zijn opgrondvanhet aantal rokken eenvoorspelling tedoen
over deverklistering. Debepalingvanhet aantal rokken zal dan moetenworden uitgevoerdbijeenboltype(A-bol)vaneenbepaaldezift. Hiervoorkanhetbestedegrootsteplantmaatwordengenomen(zift 10ofeventueelzift 9),omdat dezeeenvollediger
beeldgeeft dankleineplantmaten.Deallergrootstebollen (zift 12/-)kunnen reedshet
maximumaantalrokkenhebbenbereiktenzijndaaromongeschikt.Ookzalmenerbij
dezebepalingrekeningmeemoetenhouden,dathetenejaarhet gemiddeld aantalrokkenhogerligtdanhetandereendatookdeverklisteringvanjaartotjaarkanfiuctueren.
Het isbij dezefluctuatie waarschijnlijk, dat eengroter aantal rokken ook eengrotere
verklisteringtot gevolgzalhebben.Dat dezesterkere verklistering op zijn beurtweer
eengeringer aantalrokken bij dedochterbollen tot gevolgheeft, wordt op grondvan
debeperkte (3-jarige)waarnemingenwelwaarschijnlijk geacht (zietabel 10;vergelijk
indefiguren11,12en13 ametcenbmetd).Erbestaat duseenwederzijdsebei'nvloeding van verklistering enaantal rokken. Menheeft hier dan te maken met eenvorm
van 'beurtdracht'.

Tabel 10. Verband tussen verklistering en aantal rokken bijAW bollen

1964
verklis- aantaltering
rokken
Edith Eddy L
Edith Eddy H
Apeldoorn
Pandion

4,18
4,69
3,61
3,20

5,72
5,20
5,13
4,95

number number
ofoffset
of
bulbs
scales
1964

1965
verklisaantal
tering
rokken
5,65
4,38
4,50
4,47

1966
verklistering

aantal
rokken

4,96

4,02

5,06

4,97
3,96

3,35
3,06

4,98
4,74

number number
ofoffset
of
bulbs
scales
1965

number number
of
of offset
scales
bulbs
1966

L - in 1963ternperatuurbehandeling volgem groep I/ temperature treatment as ingroup I
H = idem volgens groep III / as in group 111.
Table 10. Relation between offset number and number of scales for AW bulbs.

Hetgewichtvan deverschillendeboltypenineenbepaaldezift isinzoverre belangrijk
voordeverklisteringenanderewaarnemingen,datdiversekenmerkenereennagenoeg
rechthjmge evenredigheid meevertonen. Het is daarom noodzakelijk, een gevonden
verschiltussendeobjectennietuitsluitendopziftbasis tebeoordelen, maar ooksteeds
op basis van het gewicht van de geplante bollen. De soms grote gewichtsverschillen
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tussendeboltypenbinnen eenzift zijn immersvoor eenbelangrijk deelte danken aan
vormverschillen. Hier zou dus de sorteringsmethodiek verantwoordelijk zijn voor
vermeende systematischeverschillen diealleenmethetgewichtgecorreleerd zijn. Zijn
daarentegen deverschillen eveneens evident bij het bolgewicht als vergelijkingsbasis,
danmagworden aangenomen, dat hetwerkelijke verschillen zijn, dieduseen fysiologische achtergrond hebben. Dezeverschillen (systematische invloed van het boltype)
konden voor deverklisteringenvoordegroeivan dehoofdbol duidelijk worden aangetoond.
Zolangechterindepraktijk debollennaarmaatwordengesorteerd,zijnallegevondenverschillenperzift ookreeleverschillen.
Het bolgewicht vertoont (ten dele) een rechte evenredigheid met: (1) het aantal
rokken, (2) deverklistering en (3) de absolute gewichtstoename van alle bollen. Het
bolgewicht isnietrecht evenredigmetdegroeiingewichtvan dehoofdbol. Dezevertoont eenverminderde toenamedievanafzift 8a 10sterkerwordtenbij detopmaten
zelfskan omslaanineenafname. Dehoofd- (A-)bolblijft dankleinerdande geplante
bol.Derelatietussen het gewichtvan degeplantebol endatvan de daaruitgroeiende
hoofdbol kanwordenweergegeven dooreenparabolische functie:
y = ax2 + b(x—d)+ c, waarin a = —l/(2p)
y = gewichtvande hoofdbol
x = gewicht van degeplante bol
p = verlies aan zuigkracht van de hoofdbol op de voedselstroom (= vermindering
van apicale dominantie)
b = nuttig effect vanhet gewichtvan degeplantebol (voedselreserve) ophet gewicht
van de hoofdbol (= rendement)
c end = bepalingvan hetuitgangspunt van deparabolische functie (ax2)in verband
metdegroeikracht, deverklisteringendesterktevandeapicaledominantie.
In figuur 21 is deze vergelijking (empirisch)uitgewerktvoorrespectievelijk A-bollen
enR(= B+C+D)-bollen. Menzietdaarin datbvoor R-bollengroterisdanvoorAbollen, welkelaatste dus eenlager rendement hebben. Daarentegen ligt het uitgangspuntvoorA-bollen opeenhogerniveaudanvoorR-bollen hetgeenbetekentdatreeds
bijzeerkleinebolletjes dehoofdbol uiteenA-boleensterkegroeivertoont.Hetwerkelijke nulpunt ligtuiteraard voor A-en R-bollen gelijk, waardoor het gedeelte van de
vergelijking beneden eengewichtvan 4gramvan degeplante bol (x< 4) hierop gecorrigeerdmoetworden.De formulering van de constante factor aals —l/(2p)komt
overeenmetdewetvande verminderende meeropbrengsten (MIDDELBURG, 1967).De
groterewaarde vanp voorA-bollen betekent, dat deafname van deaan de hoofdbol
ten goede komende voedselstroom bij een groter gewicht van de uitgangsbol sneller
verloopt danbij R-bollen. Menzouookkunnenzeggen,datdeapicaledominantie bij
A-bollen,hoewelbijkleinebollenzeersterk,snellerminderwordtnaarmate debollen
groterzijn, danbij R-bollen.
Hetlaat zich opgrondvan deresultaten aanzien, dat erdriemanieren zijn waarop
het boltype deverklistering be'invloedt.Tweevan dezemanieren werden aangetoond
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bijdeproefcultivars, dochhetiszeerwaarschijnlijk datookdederdewijze (c)voorzal
komenbinnen hetuitgebreidetulpesortiment:
a. cultivarswaarbij deverklisteringtoeneemtinderichtingvanA(+H) ->naar D;
b. cultivarswaarbij deverklistering afneemt in derichting van A (+H) -> naar D;
c. cultivarswaarbij hetboltypegeeninvloedheeft opdeverklistering.
Bij dit onderscheid dient het bolgewicht (enniet dezift) alsvergelijkingsbasis. Het
bolgewicht zelfspeeltookweereenrolbij deinvloedvan het boltype op deverklistering.Immers deA-bollenboven eenbepaald gewicht (8a 17g, ofzift 8a 10)verklisterenrelatief sterker.Ditgeldtvoorallecultivars.

Fig.21. Voorbeeld van het verband tussen gewichtvandehoofdbol (y) engewicht vandegeplantebol
(x),voorgestelddoordeparabolischefunctie y = ax2 + b(x-d) + c; a = -l/(2p), zowel voor A-bollen
(geplant) als voorR (= B+C+D)-bollen. Bij de allerkleinstematen voldoetdezefunctie nietmeer
maarbestaateensterkeafbulging naar het werkelijke nulpunt volgens deonderbroken lijn(zie ook fig.
15).
y-gewicht hoofdbol in g
y-weight of main bulb in g
35

2°
25
30
35
40
gewicht geplante bol / weight of planted bulb

Fig.21. Exampleof therelation between theweight of themainbulb(y) andthe weightof theplanted
bulb(x),representedbytheparabolicfunctiony = ax2 + b(x-d) + c; a = -l/(2p),for A bulbs andfor
R (= B+C+D) bulbs.Withthesmallest sizes(below4grams), thefunction isnotapplicable because
ofasharpdeviationtothetruezeroasindicatedbythedottedline(seealsofig.15).

Tussendeverklisteringendegroeivandehoofdbolbestaat ogenschijnlijk eennegatieve
correlatie. Is deverklistering groot, dan groeit deA-bolminder uit. In grote trekken
gaat dit welop,vandaar dat mettoenemendeverklistering bij toenemend bolgewicht
het gewicht vandehoofdbol eenverminderdetoenameteziengeeft. Erzijnechterook
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aanwijzingen dat de grootte van dehoofdbol onafhankelijk is van de verklistering.
Bij cv.Pandion verklistert een A-bol het meest, maar geeft desondanks de sterkste
groeivan de hoofdbol.
Ookwanneerhetgewichtvandehoofdbolwordtbeoordeeldalsgewichtspercentage
van het totale bolgewicht, dan blijkt dat, ondanks de geleidelijk toenemende verklistering, het gewichtspercentage van dehoofdbol niet geleidelijk maar plotseling vanaf
ongeveerzift 9afneemt (fig.18 aanslotvan2.3.2).
Degroei van dehoofdbol en demate van verklistering moeten dus als twee onafhankelijke grootheden worden gezien;niethetaantal klisters maar hun gewicht staat
indirectverband metdegroeivandehoofdbol. Deintredevanhet groeiverzadigingspuntvan dehoofdbol isook nieteenkwestievantoenemende verklistering maarvan
relatief toenemende ontwikkelingvan deklisters(voornamelijk van deB-bol).
Het groeiverzadigingspuntkaninverbandworden gebrachtmethetbegrip 'apicale
dominantie'. Dit betekent, dat wanneer het terminale vegetatiepunt wegvalt (eindigt
ineenbloem)degrootstegroeikrachtzalwordenverplaatstnaarhetdichtstbij gelegen
volgendevegetatiepunt, dusnaar deA-knop.
Afhankelijk van decultivar isdemaximalebolmaat verschillend. Heeft aanvankelijk in de kleinere plantmaten de hoofdbol nog een onbelemmerde mogelijkheid tot
uitgroeienvanbijvoorbeeld viermaten(zift6naar 10),bijgrotereplantmatenwordtde
groei van de hoofdbol geremddoor de maximaal te bereiken maat (groei van zift 9
naar zift 13 isvoor cv.Edith Eddyalnietmeerhaalbaar).Degroei-impulswordt dan
van dehoofdbol naar deklistersverschoven. Men zou dit alsvolgtkunnen vertalen:
vanaf eenbepaaldebolmaat (ofeenbepaaldbolgewicht)verliestdeA-bolzijn apicale
dominantie.
De sterkste groei van de hoofdbol bij een A- (en H-) bol in de kleinste maten (in
tegenstellingtotdeandereboltypen)zoukunnenwordengezienalseennawerkingvan
deapicale dominantie.
Uitfiguur22,waarindetotalerelatietussendeverschillendekenmerkenissamengevat,
blijkt duidelijk de centrale positie van het bolgewicht. Via het bolgewicht heeft het
boltypeinvloedophetaantalrokken,degewichtstoename,deverklisteringendegroei
vandehoofdbol. Dezeinvloedzalwordenuitgeschakeldwanneernietnaarmaatmaar
naar gewichtwordt gesorteerd. Hetboltypeheeft bovendien eendirecteinvloedopde
verklistering,degroeivandehoofdbol en(vaag)ophetaantalrokken.Dezeinvloeden
blijvenbestaanindiennaargewichtwordtgesorteerd.
Voorts blijkt de onderlinge relatie tussen aantal rokken en verklistering. Tenslotte
vertonen de gewichtstoename, de verklistering en de groei van de hoofdbol via het
bolgewicht een onderlinge samenhang.
De indeling van de tulpen in cultivars met een sterke, een matige en een zwakke
verklistering kan, behalve tot eenverschillend aantal rokken,worden herleid tot een
verschil in de mate waarin de okselknoppen uitgroeien. Dit speelt zich niet af in de
topmaten, aangezien daar deverklistering voor allecultivarswel ongeveer even sterk
zal zijn, maar in de plantmaten onder invloed van het boltype. Onder plantmaten
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Fig.22.Het onderlinge verbandtussen deverschillendeproduktiekenmerken.Derechlhoekstelt hetras
voor waaropeen temperatuurbehandeling wordttoegepastdie invloedheeft op de kenmerken na de
oogst. De zes kenmerken beinvloeden elkaar volgens de aangegeven wegen.Zij bepalen tenslotte als
geheeldeproduktie.
i — temperatuurbehandeling/tempetature treatment

voor het planten
before planting

na de oogst
alter lifting

aantal rokken
'number of scales^.

gewichts toename
weight increase

bolgewicht
bulb weight

\boltype
bulb type'

verklistering
offset number

groei hoofdbol
* growth of main bulb
t

•produktie / production:
1. gewicht/weight
2. aantal leverbaar/number of marketable bulbs
3. plantgoed/planting material

Fig. 22.Mutual relation between theproductionfeatures. Therectangle shows the varietysubjectedto
temperaturetreatment, whichinfluences thefeatures after lifting. Thesixfeatures influence each other
according to thearrows. As a whole theydetermine theproduction.

wordenhierdanverstaan:allematenkleinerdandiewaarinbijdeA-bolgroeiverzadigingvandehoofdbol wordtbereikt.Ditisvoorcv.Edith Eddyzift 8,voor Apeldoorn
zift 9envoorPandion zift 10.
Op grond van het verklisteringsgedrag onder invloed van het boltype vallen de
cultivarsEdithEddyenApeldoorningroepaenPandioningroepb.Inhoeverreiser
overeenstemmingtussendeindelingindegroepena,bencendepraktijkindeling inde
groepenI,II enIII (zie2.1)?
Hetuitgangspunt is,dat degroepsindelingvoor deverklisteringisgebaseerd ophet
planten van deziften 6t/m 10.Voor cv.Edith Eddybetekentdit, dat zeker dematen
9en 10,dievooreengroot deeluitA-bollenbestaan,reedshetpunt van groeiverzadigmghebben bereikt en dus een sterkere groei van de klisters vertonen. In de maten
kleiner dan zift 9zullen hoofdzakelijk deandere boltypen voorkomen. Ook dit geeft
dus deze cultivar een relatief sterke verklistering, hoewel absoluut genomen de verklistering hier toch niet zo sterk is, in vergelijking met cv. Apeldoorn (zie tabel 3,
onder 2.3.1.). Dit zou dus kunnen leiden tot de overweging, dat cv. Edith Eddy zijn
indeling in verkhsteringsgroepI te danken heeft aan het feit dat deziften 9en 10tot
deplantmatenworden gerekend,hoewelheteigenlijk leverbarematenzouden moeten
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zijn, gezien de reeds bereikte groeiverzadiging.
Cv.Apeldoorn vertoont optweepuntenverschilmet EdithEddy:demaat waarbij
groeiverzadiging voor het eerst optreedt isgroter enhetabsolute verklisteringsniveau
in dekleine plantmaten ligthoger. Dank zij eenmiddelmatig aantal rokken is detotaalindruk dievan eenmatigeverklistering, hoewel cv.Apeldoorn op grond van de
maten beneden zift 9waarschijnlijk zou moeten worden ingedeeld bij verklisteringsgroep I. Het is bij deze cultivar aan de grote groeikracht te danken dat, ondanks de
relatief sterke verklistering, tochnog eenbehoorlijke produktie leverbaar wordt verkregen.
Bijcv.Pandionligtdezaakweertotaalanders.Degroeiverzadigingisbijzift 10nog
maar nauwelijks bereikt, terwijl als gevolgvan de geringe uitgroei van de klisters de
tochalgeringeverklisteringmaarweinigtengoedekomtaanhetplantgoed.Hetisdus
bijuitstek eencultivar diepastinverklisteringsgroepIII.
Er zijn dus drie zaken die bepalen in welke temperatuurbehandelings-/verklisteringsgroep een cultivar wordt ondergebracht: deverklistering, detotale gewichtstoenameendegewichtsverhoudingtussenhoofdbol enklisters.
Hoe beinvloedt de temperatuurbehandeling deze drie factoren? Onder 1.2 is er
reedsopgewezen,dateenhogetemperatuurvoordeaanlegvandebloemeengunstige
invloedheeft opdetotaleontwikkeling.Hoeditprecieswerktisnognietbekend.Ook
voor degoede ontwikkeling van debloem blijkt eenhogevoor-temperatuur (1week
34°C)eengunstigeffect tehebben.Erkanduswordenaangenomen,datwarmte(20°25°C)voordeaanlegvandebloemdegehelelatereontwikkelingtengoedekomt.
Andersisdatmetdewarmtenadeaanlegvandebloem.Denormalegangvanzaken
in denatuur is,datdetemperatuur gaat dalen,dusminofmeervolgenstemperatuurbehandelingsgroep I (zietabel 1 onder 1.2).Watgebeurternupreciesalsdetemperatuur,inplaatsvantezakken,weeromhooggaat,duszoalsvolgenstemperatuurbehandelingsgroepIII?
IneenproefwerdditnagegaanmetdecultivarEdithEddy.In 1963werdeen partij
bollen(zift 10)vandezecultivarintweedelengesplitst.Deenehelft kreegeentemperatuurbehandeling volgensgroepI,deanderevolgensgroepIII.Intabel 11 zijn deresultatenvandezetweebehandelingen samengevatvoordeuitgroeivandenieuwebollennaaraantalengemiddeldgewicht.MenzietMeruit,datdetemperatuurbehandeling
volgens groepIIIniet alleen eenverhoogdeverklisteringtot gevolgheeft gehad, maar
dat boVendien deklisters zwaarder zijn dan bij groepI. Alleen dehoofdbol (A)is bij
groepHIietslichterdanbijgroepI.
Het effect van dehoge temperatuur na debloemaanlegis dus tweeerlei: ten eerste
worden meer vegetatiepunten geprikkeld omuit telopen enbollen tevormen, enten
tweedegroeien dezebollenverderuitdannormaalhetgevalis.
Dezebevorderingvandegroeivandeklistersgaatenigszinstenkostevandehoofdbol.In depraktijk zaldit resulteren ineenverminderdaantal leverbare bollen eneen
verhoogdehoeveelheid plantgoed.Bijvoortzettingvan dezetweeverschillendetemperatuurbehandelingen worden deverschillenvoortdurend groter, hoewelde produktie
bijtemperatuurbehandelingvolgensgroepIIIinabsolutezinhogerblijft. Alspoedigzal
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Tabel 11. Invloed van twee temperatuurbehandelingen (I enIII) op de verklistering bijcv. Edith Eddy
(als aantal geproduceerde bollen) enhungemiddelde gewicht in g.
Temperatuurbehandeling III

Temperatuurbehandeling I

Boltype

A
B
C
D
H
Totaal

aantal bollen

gem. gewicht

aantal bollen

gem. gewicht

100
98
78
61
81
418

29,9
7,5
4,0
2,6
6,0
4683 (gew.)

100
100
94
87
88
469

28,2
9,9
6,1
4,0
7,8
5423 (gew.)

No. ofbulbs

mean weight

No. ofbulbs

mean weight

Temperature treatmentI

Bulb type

Temperature treatment III

Voor elkegroep werd deoogst van 100bollen van zift 10beoordeeld
For eachharvest group100bulbsof grade10 were evaluated
Table 11. Influence of two temperature treatments (I andIII) on offset number of the cv. Edith Eddy
(according tonumber ofproduced bulbs) andtheir mean weight ing.

ookdesamenstellingvandepartij naarboltypemededeonderlingeverhoudingtussen
leverbaar enplantgoedgaanbeinvloeden.
Bij alle drie cultivars (onafhankelijk ofzij weinig ofsterk verklisteren) zal deverklistering gebaat zijn bijeen groter aandeel A-bolleninde plantmaten (benedenhet
groeiverzadigingspunt). Ookopdegroeivandehoofdbol heeft diteengunstig effect.
Deinvloed van het typevan demoederbolopdeeigenschappen van dedochterbolis
overhetalgemeengenomenonduidelijk. Hoewelsomsgeringeverschillenwerdenaangetoond, waren dezeweinigsystematisch.Toch dientteworden bedacht, datde aantallen bollen waarmee indeproeven konworden gewerkt slechts betrekkelijk klein
warenendaardoor eventueel aanwezige kleineverschillen alsgevolgvan de systematischeinvloedvanhettypemoederbolnietkondenworden aangetoond.Hiermeemoet
demogelijkheid niet geheelworden uitgesloten,dattoch nog het typemoederbol een
bepaaldeinvloedheeft opdegedragingenvandedochterbol.Mochtditzozijn,danzal
datindepraktijk toch nietveelconsequenties hebben, omdat elk boltype zichna enkelegeneraties uit'de plantpartij 'wegteelt'. DeA-bol, diesteedsgroter wordt dande
geplantebol,zalnaar het leverbaar toe 'groeien'endeC-enD-bollen,dieinderegel
kleiner terug komen, komen terecht bij dekleinste bollen, dieniet meer worden geplant ofop een gegeven moment helemaalnietmeerworden gevormd.DeB-bol, die
ongeveer in dezelfde maat terug komt alswaarin hijwerd geplant, zalzich noghet
langstgeneratieopgeneratieindeplantgoedmaten handhaven.
De enige duidelijk aangetoonde systematischeinvloed is dievan degrootte vande
moederbol ophetgewicht van de A-dochterbol. Hetisniet onwaarschijnlijk, dat dit
ook voor deanderetypen dochterbollen geldt.Dezeinvloedkan alsvolgtwordenge56

formuleerd: naarmate demoederbol groter (zwaarder) is,zal deA-dochterbol in een
bepaaldeziftzwaarderzijn.Dezegewichtsverschillenliggenindeordevangroottevan
5-10% tussendeopeenvolgendematenmoederbollen.Daar demeestekenmerkeneen
rechteevenredigheidvertonen methetbolgewicht,werden somsook daar schijnbaar
systematischeverschillen gevonden, dieechtermeestal geheelteherleiden zijn tot dat
verschil in bolgewicht.
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3 Teeltmethode enselectie

3.1 Inleiding
Uithetvoorgaande isgebleken, dat desamenstellingvan eenplantpartij naar deboltypenper zift vangrootbelangkanzijn voor deopbrengst. Deboltypenvertonen namelijkverschillentenaanzienvaneenaantalfactoren diedeproduktiebepalen.
Degroeivan dehoofdbol isvoor allecultivars bijA-bollenin deplantmaten beneden zift 9en daaropvolgend bij de H-bollen sterker dan bij de andere boltypen. Dit
geldtin zeerhogematewanneer dezift alsmaatstaf voor devergelijkingwordtgenomen. Met het bolgewicht als maatstaf blijven deverschillen echter ook nog duidelijk
aantoonbaar. Boven ongeveer zift 9(varierend van zift 8tot zift 10bij verschillende
cultivars)verliestookdehoofdbolvaneenA-bolvooreengrootdeelzijnapicaledominantie, waardoor de hoofdbol eenverminderde groei te zien geeft ten gunste van de
andere boltypen.
Bijcultivarsmeteengemakkelijke ofsterkeverklistering(EdithEddyenApeldoorn)
komt deze vooral tot uiting in demeer naar buiten gelegen boltypen, neemt dus toe
vanAnaar D.Deklisterdiezichbevindtindeokselvandehuid,deH-bol,neemteen
apartepositieinenstaat,watbetreft deverklisteringtussendeA-endeB-bolin.
Een cultivar met een moeilijke verklistering (Pandion) vertoont een relatief toenemendeverklistering in derichtingvan D naar A, dusjuist tegengesteld aan de eerder
genoemdecategoric OokhierisdeH-bolteplaatsentussendeA-endeB-bol.
Hetboltypeheeft nauwelijksofgeeninvloedopdetotalegewichtstoename wanneer
het gewichtvan degeplante bol alsmaatstaf wordt genomen. De gewichtstoename is
dus te beschouwen als een gegeven inherent aan de cultivar en zal welworden be'invloed door externe omstandigheden als schuurbehandeling, grondtype, bemesting,
weersinvloeden, enz.maar niet door factoren dieverwant zijn aan het boltype en dus
vaninterneaardzouden zijn.
Gaatmenervanuit,datdenodigemaatregelenwordengetroffen omeen plantpartij
vrij te houden van genetische afwijkingen en ziekten, dan kan toch nog op grond
van het hierboven genoemde fysiologische verschil tussen de boltypen wat betreft
verklistering en groeivan dehoofdbol eenzekerevormvan selectie nodigzijn omde
partij opeenzohoogmogelijk produktieniveau tehandhaven. Hetzijn vooral decultivars met een meer dan normale verklistering waarbij deproduktie aan grote bollen
('leverbaar')naverloopvantijdkangaan afnemen.
De huidige maatregel die in de praktijk op zulke cultivars wordt toegepast om te
voorkomendat ereenwanverhouding ontstaat tussen devormingvan grote enkleine
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bollen is, dat men drastisch het meszet in alleswat kleiner is dan een bepaalde zift,
bijv. zift 8.Door degrenstussenhetgeenwordtverwijderd enwatwordt opgeplant te
verschuiven,ismeninstaathetevenwichtteherstellen.Ditgaatechtertenkostevande
omvangvan de partij. Het is bovendien devraag, of hiermee de produktie blijvend
wordt verbeterd.
Behalve dat deteeltmethodeer opgerichtdient tezijn omeenmaximale produktie
aanleverbaar tebereiken opbasisvan deboltypen, zalookpermanent selectie nodig
zijn om departij te zuiveren van dwalingen, dieven,wild, enz.In depraktijk gebeurt
dezeselectiethansgeheelophet oog(negatievemassaselectie).In hetvoorjaar wordt
departij ophetveldvoortdurend nagelopenwaarbij iedereverdachteplantwordtverwijderd, enindeschuurverwijdert menzoveelmogelijkiedereverdachtuitziendebol.
Dat isalthans deideale gangvan zaken.En nogzalmenmoeitehebben omde partij
weer geheel zuiver te krijgen alshij eenmaalverontreinigd is.Een andere selectie die
indepraktijk wordt toegepastisdievande'topperpartij',waardoormen overgaat op
eengeheelnieuwepartij, dieuitgoedmateriaalbestaat(positievemassaselectie).
Het is de moeite waard om zich af tevragen, of deze selectie op ongewenste zich
over het algemeen snelvermeerderende typen (speciaal dieven en wild), mechanisch
kan wordenuitgevoerd. Metanderewoorden:isereenteeltmethode mogelijk dietevensselectiemethodeismetalsvoorwaardeeenstabieleplantpartij enhandhavingvan
eenhoog produktieniveau?

3.2 Handhavingvande produktie
Intabel 12zijn enkeleteeltschema'suitgewerkt.Aandehand daarvanzalworden nagegaanwatergebeurtmeteenpartij dievolgenseenvandezeschema'swordtgeteeld.
De eerste drie schema's zijn eigenlijk zuiver theoretisch en komen in de praktijk
nooit zo voor. Zij dienen om aan te tonen wat de produkties aan leverbare bollen
(zift 11/-)zouden zijn vaneenbepaald boltype (resp.R = C + D , BenA)indeziften 6
t/m 10.Dedaarop volgende schema'szijn, zijhet metzekerebeperkingen, vanuit bedrijfsstandpunt gezien wel realiseerbaar. De berekening van de oogst aan leverbaar
perRR2isgebaseerdop60regelsvan 1 mperRR2.Deplantdichtheidvandeverschillendeziften werdreedsgegevenintabel2(onder2.1).
In deze schema's zijn de boltypen onderscheiden in A-bollen, B-bollen en R(est)bollen.Per geplantezift isdesamenstellingnaar boltypen, zoalsdievoortvloeit uitde
genomenteeltmaatregelen,weergegeven.Hierbij isuitgegaanvanwerkelijke gegevens
van cv.Apeldoorn (1964/'65en 1965/'66).Bij desamenstellingvan allepartijen werd
uitgegaanvan 100bollen perzift (waarbij dematen4t/m 6in schema 8alseengeheel
zijn beschouwd).
Uitdeeerstedrieschema'sblijkt duidelijk,welkvoordeelhetbiedtomindeziften7
en8 A-bollentetelen.Inzift 9ishetvoordeelvanA-bollentenopzichtevan B-bollen
nagenoeg geheel verdwenen. Bij zift 10biedt het geenvoordeel meer om A-bollen te
telen, ook nietinvergelijking metR-bollen.Hoewel in zift 6 A-bollen voor 9% tot
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leverbaar groeienisdittocheenzift dieslechtsweinigbijdraagt tot de produktie van
leverbarebollen(tenzijzift 10tothetleverbaarzouwordengerekend).
Schema4steltdeteeltwijzevoor,zoalsdiehetmeestindepraktijk voorkomt.Alles
onderzift 6wordt weggedaan,waarbij heterniettoedoet uit welkegeplantezift het
materiaalafkomstig is.Ditschemakanredelijk wordengehandhaafd bij cultivarsmet
een'normale' verklistering (groepII).Hetbiedt meestal geenmoeilijkheden opkorte
termijn. Deproduktie aan leverbaar ligtophetniveauvan 547stuks (laatste kolom).
Isdeverklisteringietsmeerdannormaaldanzalhetondereind(zift 6enzift 7)relatief
gaantoenemen,zowelintotaalaantalalsinR-bollen.Isditproceseenmaalbegonnen
dan zal het, mede onder invloed van de grotere effectieve verklistering bij C- en Dbollen,versneld doorzetten. Hetzaldannaeenaantaljaren nodigzijn, het ondereind
radicaal teverwijderen, waardoor men opeenproduktie kan komenzoals isweergegeveninschema6. Inditgevaltreedtweleenenormeproduktieverhoging op,maardie
zalinderegelnietovereenlangereeksvanjarentehandhavenzijnzonderdatde partij
in omvangachteruitgaat.
Schema 5geeft een aanvulling op schema 4met een soort selectiemethode die ook
veelvoorkomtindepraktijk. Doorhetterugplantenvandeallergrootstebollen(over
het algemeen dus zift 13/-)meent men te selecteren op groeikracht, vooral als deze
grotebollenzijn ontstaanuitkleineplantmaten.Afgezien vanhetfeitdatdezeselectie
in genetisch homogeen materiaal niet tot eenwerkelijke verbetering van groeikracht
kan leiden, heeft het om andere redenen eengeringeachteruitgang van de produktie
vandeplantpartij totgevolg.Detoppers(bijna voor 100%A-bollen)hebbeneenzeer
grote mate van verklistering bereikt. Deze boven het aantal rokken uitgaande verklistering heeft een verhoogde produktie van C-en D-bollen tot gevolg, welke in de
plantpartij komen.De geproduceerde A- en B-bollen en een gering aantal C-bollen
komen in het leverbaar. Brengtmen deproduktie vantoppersmedeinrekening,dan
heeft deze selectiemethode duseenzodanig ongunstige invloed op deplantpartij, dat
heteindresultaat ernietdoor verbetert.
Het grootste gevaar van dit teeltplan schuilt echter in het sneeuwbaleffect aan het
ondereind, dat na verloop van een reeks vanjaren tot een enorme omvang kan uitgroeien. Dit geldthier in sterkere mate dan voor schema 4,omdat eenextra toevoer
van C-en D-bollen wordt verkregen, dieeen grotere verklistering met zichmeebrengeneneenverminderdeproduktiviteit (groeivandehoofdbol). Hetzaldannodigzijn
omookhierhetondereindradicaalteverwijderen, waardoorhetteeltplanvanschema
7 wordt verkregen.
Deteeltmethodevolgensschema7geeft eenaanmerkelijke directe produktieverbetering.Indien zevoorlangetijd tehandhaven zouzijn, iszedusniet onaantrekkelijk.
Hetisechter zeertwijfelachtig ofzegedurendemeerderejaren kanworden toegepast.
Vergelijkt men namelijk dit schema met schema 6dan valt alweer direct de funeste
werkingopvan detoppers:eenproduktieverminderingvan770naar 645stuks.Hoewelin ditschemadeaantallen bolleninalleziften gelijk zijnverondersteld, ishet niet
waarschijnlijk dat ditinwerkelijkheid ookzozalzijn. Ongetwijfeld zalhetaantalbollen in zift 8 verreweg in de meerderheid komen, waardoor de RR2-opbrengst nog
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meerwordt gedrukt.
Heeft menleverbare bollen dieomeenofandereredennietverkocht zijn, dan kan
men zezeker planten, omdat (vooral uit 12/-)een verdubbeling in het leverbaar verwacht kan worden. Menzaler dan echter verstandig aan doen deplantmaten Meruit
niet opteplanten,tenzijzebeslistnodigzijnvoordeaanvullingvan deplantpartij.In
elk gevalzullen ze deproduktiviteit van departij in ongunstige zin bei'nvloeden. Uit
hetoogpuntvanselectiehebbenzegeenwaarde.

3.3 Eenteeltschema opbasisvanhet boltype
De maximaleproduktie aan leverbare bollen wordt verkregen uit zift 10,vervolgens
zift 9enz.(zieschema's 1,2en3intabel 12diehier gezamelijk worden bekeken).In
zift 10doethetermaarweinigtoewelkboltypedaarvoorkomt.Zonderdeteeltvande
toppers komenindezezift nauwelijks R-bollen,welA-en B-bollen.In deandere ziften hebben R-bollen (dit zijn in hoofdzaak C- en D-bollen) een aanmerkelijk lagere
produktiviteit enbijsommigecultivarseengrotereverklisteringdanA-(enB)-bollen.
Zijzullendaardusbijvoorkeurzoveelmogelijkvermedenmoetenworden.
Zift 9heeft eenvrijwelgelijkeproduktiviteitvoorA-envoorB-bollen.Zijkomenin
deze zift dus beidein aanmerking voor opnamein de partij. In de ziften 8en 7verdienen A-bollen duidelijk de voorkeur. Zift 6is slechts weinig produktief voor het
leverbaar enfungeert duseigenlijk alleenvoordebevoorrading van de grotere plantmatenmetA-bollen.Hetzelfdegeldtinnogsterkerematevoorzift 5enzift4.
Rekeninghoudendmetdeterealiserenmogelijkhedenisinschema8eenbenadering
gegevenvandemeestidealeplantpartij.Daarbij wordt dusinhet geheelgeengebruik
gemaakt van R-bollen; in ziften 9en 10omdat ze nauwelijks daarin voorkomen, in
allekleinereziften door systematischeverwijdering. In dit teeltplan zorgen deziften 7
t/m 10voor eenmaximale produktie in het leverbaar, terwijl deziften 4, 5en 6voor
eenaanvullingmetA-bollenindematen7t/m 10zorgen.
Watisnuhetvoordeelvandematen4,5 en6?Deabsoluteverklisteringishiergering, ook bij de C-en D-bollen (slechtszelden groter dan 3).De groeikracht daarentegen, gerekend alsprocentuele gewichtstoename,dievoor 80a 90%ten goedekomt
aan dehoofdbol, iszeer hoog, namelijk in de orde van 300a 500%. Het nadeel, dat
dezebolletjes geendirectebijdrageleverenaanhetleverbaar,moetwordengecompenseerddoordeveelhogereproduktiviteitvandeA-bollen dieeruitwordengevormd.
Ditschemaisbedoeldvoordelangeduurendaaromvergelijkbaar metschema 4 of
5. De produktie aan leverbaar stijgt daarmee vergeleken met ongeveer 60 stuks per
RR2.
Eenbelangrijk aspectvandezeteeltmethode(diehierondernaderwordtuitgewerkt)
is,datmendeopbouwvandepartijvrijwelvolledigindehandheeft. Hierdoor kande
produktie voor eenlangereeksvanjaren worden gestabiliseerd ophethogeuitgangsmveau van ongeveer 600 stuks leverbaar per RR2. Uiteraard zullen uitwendige omstandighedentot opzekerehoogtedieproduktiebelnvloeden.
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Fig. 23.Basisschema voordeonderscheiding van degeoogste boltypen A, B enR uitverschillendeplantmaten.Indedrievelden diedoordedikgetrokken lijnen zijngemarkeerdbevinden zich
A: meerdan90% A-bollen+enkeleprocentenB-bollen
B: meerdan50%, Bbollen + enkeleprocentenA-bollen + eendeelvan de R-bollen
R: inmeerderheid C, D- enH-bollen+ eendeelvan de B-bollen
geoogste maat
harvested grade

subpartij I

A
;

B

*"**"'

subpartij II

R

4

5

6

7

8

9

10

geplante maat / planted grade

Fig. 23.Schemefor theseparationoftheharvestedbulb typesA, BandRfrom differentplantedgrades.
Inthethreefieldsthataremarkedbythesolidlinesthereare
A: more than 90% A bulbs + a few B bulbs
B: morethan50%,Bbulbs,+ afew A bulbs+ aproportion oftheRbulbs
R: mostly C, D andH bulbs+ aproportion of theBbulbs

Demethodeoradeboltypentescheidenisbetrekkelijk eenvoudig.Voorwaardeis,dat
alleziften afzonderlijk wordengeteeld, geoogstengesorteerd. Infig.23isdoor dedik
getrokken lijnen aangegeven hoe deboltypen A, Ben R worden gescheiden. Dit kan
geheel mechanisch geschieden.
De scheidingtussen A-en B-bollenisvrij scherp enligtvermoedelijk bij allecultivarsgelijk, namelijk directbovendegeplantemaat. Bijdeziften 4en5 ligtdegrensin
een normaal tot goed groeiseizoen een maat hoger. Als A-bollen geplant zijn is
descheidingbijna volledig.BijC-enD-moederbollenwordt (door eenzwakkereapicaledominantie)eenminderscherpescheidingtussendeA-enB-dochterbollenbereikt.
Dan kunneninnetA-gebiedwel 10%van de B-bollenterecht komen, terwijl van de
A-bolleneenkleindeelinhetB-gebiedkomt.
Dejuisteliggingvandegrensendevolledigheidvandescheidingwordenookenigs63

zins be'invloed door de algehele groei in een bepaaldjaar. In een zeer goed groeiseizoen kan een groter deel B-bollen in net A-gebied komen, terwijl in een zeer slecht
seizoen een groter deelA-bollen in het B-gebied terecht komt.
DescheidingvanB-enR-bollenisminder scherpendelijnblijkt voor dedriecultivarsooknietgeheelgelijk teliggen.Deinfig.23getrokken scheidingslijnligtzodanig,
dat in deziften vlakboven deaangegeven grensdemeerderheidder bollenvan hetBtypeis,deanderezijn R-bollen.Vlakbenedendezegrenskomennogvrij veelB-bollen
voor (ditzalvoor deenecultivarmeerzijn danvoor deandere)maar demeerderheid
wordttochalgevormddoorR-bollen.Ineersteinstantie(vlakonder degrens)zijn dat
deC-bollenmaartochookreedsaanzienlijke hoeveelhedenD-bollen.Waar deH-bollen terechtkomenzalvandecultivar afhangen. Bij Edith Eddy zijn zij veelal zo sterk
ontwikkeld, dat een aanzienlijk deel in het B-gebied valt; bij Apeldoorn en Pandion
zullenzevrijwel allemaalinhet R-gebiedterechtkomen.
Inverbandmetdeselectieishetnoodzakelijk, degehelevoordeteeltbestemdeparty optesplitsenintweesubpartijen: subpartij Iensubpartij II.Destippellijn in fig.23
geeft descheiding aan. Subpartij I komt nagenoeg geheel overeen met het gebiedvan
deA-bollen.Indeziften 9en10wordendeB-bollenbijsubpartijIgerekendomdat hun
produktiviteit daar niet onder doetvoor dievan A-bollen. Bij deziften 5en 6ligtde
kruisjeslijn eenmaatlager dandegetrokkenlijn omdatrekeninggehouden moetwordenmet demogelijkheid datineenslechtgroeiseizoen degrenstussen A-en B-bollen
uit de geplante maten 4en 5een maat lager ligt.
Subpartij II omvatin principe derest van departij. Bijvoorkeur dient subpartij II
binnen het B-gebied te blijven, daar R-bollen, zoalsis aangetoond, een verminderde
produktiviteit bezitten. Hoeveel maten beneden deA-B-grens in subpartij II moeten
wordenopgenomen,hangtafvandecultivar,hetgroeiseizoenenofmendetotaleomvangvandepartijwilinkrimpen,constanthouden,danweluitbreiden.
Het principiele verschil van dezeteeltmethode met detraditionele, waarbij van de
gehelepartij allesbeneden eenbepaaldezift wordtverwijderd, isdusdat deverwijderinghiergetraptgebeurt,pergeplantezift (opbasisvanhetboltype).
Behalvedoorinsubpartij IImeerofminderziften uithetB-gebiedoptenemen,kan
de omvangvan departij ook worden geregeld door degrensvoor dekleinste tetelen
maat teverleggen. Opgrondvanhetfeit dat deziften 4en 5eensterkere procentuele
gewichtstoenamevertonendangroterematenendatdezevooreenminstensevengroot
deel(omstreeks80%;ziefig.18,onder2.3.4)tengoedekomtaandehoofdbol (hetgeen
resulteert in een grotere vermenigvuldigingsfactor voor de hoofdbol), verdient het
aanbevelinginsubpartijIIalskleinstezifttenminstezift 5tenemen.
Dereden waaromzift 3nietinhetselectie-schemaisopgenomen is,dat deuitdeze
zift groeiende A-bollen voor eentegroot deelin de,voor deproduktie van leverbaar
nogonproduktieve maten 5 en6terechtkomen;zijzullenerdannogeenjaarvoornodig hebben om tot leverbaar te groeien. Zift 4 is wat dat betreft een twijfelmaat.
OngeveerdehelftvandeA-bollendieeruitgroeienzalnognieteenleverbarebolproduceren.
In nauwverband metdekeuzevandekleinstenogteplantenmaat staat dekwestie
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van het leverbaar zijn van zift 10.Wordt dezezift tot het leverbaar gerekend (de Abollenvandemeestecultivarskomendaarzekervoorinaanmerking)danverdienthet
aanbeveling omalskleinsteteplantenmaatzift 4tenemen.
Doorhetmeetelenvankleinerematendanzift 6zalhetinderegelnietnodigzijnde
plantpartij aan tevullen door deteeltvan toppers. Met deteeltvan toppers betreedt
menechtertevenshetterreinvandeselectie,datafzonderlijk zalworden behandeld.

3.4 Selectie als maatregel. om de party vrij te houden van
ongewenste boltypen
Het hoofdmotief voor deteelt van toppers is een selectie uit te oefenen op degroeikracht.Dezegedachtevaltuiteenintweedelen.
Indeeersteplaatsmeentmeneenblijvendegenetischeverbeteringvandeproduktiviteit tebereiken en aldusdepartij teverrijken met bollen diezichvan de anderen onderscheiden door een hogere produktie. Hiervoor werd reeds aangetoond dat deze
maatregel,integenstellingtotdegangbareopvatting,juisteennegatiefeffect sorteert.
Indetweedeplaatsselecteertmenhiermeeopgezondmateriaal,tevensbedoeldinde
zin van oorspronkelijk, zuiver. De grootst gegroeide bollen zullen immers naar alle
waarschijnlijkheid nietzijn ontstaan aanplantenvan 'gedegenereerde' bollen, waarbij
ondergedegenereerdwordtverstaaniedereafwijking doorziekteofmutatie(zieonder
1.1).Bovendienzullendezebollenzekerbloeien,waardoor hetmogelijkisieder afwijkend exemplaar te verwijderen, wat in de normale plantpartij niet altijd mogelijk is.
Ditaspectvandeteeltvantoppersheeft duszekereenpositievebetekenis.Voorwaarde
isechter dat detopperpartij afzonderlijk wordt geteeld entezijner tijd zaldienen om
de gehele 'oude' plantpartij tevervangen. Dit isdan ook dereden,waarom in boven
beschreven teeltmethode (volgensfig.23)subpartij I ensubpartij IIafzonderlijk moeten worden geteeld.
Bijdeteeltmethodevolgensschema4,waarallebollenvanzift 6t/m 10wordenopgeplant, is de kans op onevenredige ontwikkeling van het ondereind van de partij een
veelvoorkomend verschijnsel. Is namelijk een boltype ontstaan, dat een abnormaal
sterkeverklisteringvertoont zonder eenuitgesproken hoofdbol tevormen, danzullen
volgensdit systeemsteedsmeervanzulkebollen ontstaan. Hetgaathiernognietzozeer om de C-en D-bollen (hoewel het voor deze ook geldt), maar vooral om de afwijkingen dieals'wild', 'paardetanden', 'dieven', enz.bekend staan.Wat ook deherkomst van deze bollen moge zijn, de praktijkervaring is, dat zij in principe in elke
partijkunnenvoorkomen.Debelangrijkste kenmerkenvandezeafwijkende typenzijn,
datzijsterkverklisterenendatzijvrijwelalleenindegroteplantmatenofhelemaalniet
bloeien.Hierdoorwordthettijdigherkennenvaakbemoeilijkt, envoordat herkenning
plaats vindtisreeds een grote nakomelingschapontwikkeld. Een goede,maar vooral
consequent doorgevoerde selectie op deze afwijkingen is daarom van zeer groot belangvooriederepartij.
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Overzicht: Vermeerdering van een ongewenste, sterk verklisterende bol in een partij tulpen die
volgens verschillende methoden wordt geteeld (cursief: verworpen).
Teelt methode: 1. volgens schema 4 (zift 6 t/m 10)
2. volgens schema 8met drie ziften in partij II
3. volgens schema 8met tweeziften in partij II
Toelichting: a. de eerste bol is van zift 6
b. dehoofdbol hieruit wordt tweematen groter
c. detweede bol bereikt dezelfde maat als de geplante
d. dedaarop volgende bollenzijn steedstweematen kleiner
Vermeerderings-schema's
lejaar
2ejaar
Vermeerdering volgens schema 4:

3ejaar

-zift 6-zift 6-zift 8zift 6-

-zift 6-zift 8-

-zift 8-

-zift 10-

aantal bollen 1

4ejaar

5ejaar

-zift 6
-zift 8
-zift 6
-zift 8
-zift 10
-zift 6
-zift 8
-zift 6
-zift 8
-zift 10
-zift 6
-zift 8
-zift 10
13

Vermeerderingvolgensschema 8en 3ziften insubpartij II:
-zift 4 (II)
-zift 6 (II)

-zift 6 (II)-

zift 6(II)-

-zift 4 (II)
-zift 6 (II)
-zift 8 (I)—

-zift 8 (I)-zift 8(II)—

-zift 6 (II)
-zift 8 (II)
-zift 10(I)-zift 8(II)-

-zift 10(I)-

aantal bollen 1
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-zift 6(II)
-zift 8(II)
-zift 10(I)

-zift 10(I)4

-zift 8(II)
-zift 10(I)
-zift 10(1)
-zift 8(II)
-zift 10(I)

Bij de teeltmethode volgensfig.23 is dit voor een heel groot deel te bereiken door
middel van de twee subpartijen. Dit gaat als volgt:
lejaar

subpartij II

subpartij I
I

I

I

I

^

^

^

Y

oogst: subpartij I

subpartij II

subpartij I

subpartij II

subpartij I

2ejaar

subpartij II (verwijderd)

De overeenkomstigeziften binnen elkesubpartij worden samengevoegd.
Het komt er dus op neer dat subpartij I steeds een subpartij I en een subpartij II oplevert die beide weer afzonderlijk worden geplant, terwijl van subpartij II alleen subpartij I weer wordt opgeplant en gevoegd wordt bij subpartij I van subpartij I. Dit betekent dus dat uit subpartij II alleen die bollen weer worden geplant, die tenminste
boven de geplante maat zijn uitgegroeid. Dit zullen inhoofdzaak A-bollenzijn. Mocht
er dus een ongunstige afwijking in de partij zijn binnengeslopen dan zal steeds het
grootste gedeelte van zijn nakomelingen via subpartij II van subpartij II worden afgevoerd.
Komt er een afwijkende bol in subpartij I terecht, dan zal, wanneer hij daaruit niet
tijdig wordt verwijderd, vermoedelijk een (hoofd-) bol in subpartij I blijven of in het
leverbaar terecht komen. Het aantal bollen dat in subpartij II terecht komt, zal afhangen van het aantal ziften dat in subpartij II geteeld wordt beneden de gestelde grens
tussen A en B.Het ismedehierom belangrijk dat ditzo weinigmogelijk ziften zijn.
In het overzicht op biz. 66is een voorbeeld uitgewerkt van de vermeerdering van een
afwijkend boltype (bijv. 'wild') in een partij geteeldvolgens schema 4en volgens schema 8,resp.met 3en met 2ziften in subpartij II. De vermeerdering volgens schema 4is
eenvoudig en duidelijk: alleswat binnen de ziften 6t/m 10aan bollen wordt geproduTabel 13. Aantallen afwijkende bollen na 1 tot 12 teeltjaren volgens bovengenoemde
Teeltmethode
1
2
3

10

1
1
1
1

2
1
1

5
3
2

13
4
3

34
8
3

89
12
3

11

233 612 1600 4190 10980 28750
21 33
55
94
160
272
3
3
3 . 3
3
8

Cultivation
method

teeltmethoden.

Aantal teeltjaren

10

11

Verm,
factor

12
2,6
1,7
3

1,0

12
Multipl.
factor

Number of years cultivated

Table 13. Number of aberrant bulb types after 1 to 12 years of continuous cultivation by different
methods.
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ceerdwordtweeropgeplant.Ditresulteertreedsnaenkelejarenineenvermenigvuldigingsfactor van 2,6.Op biz. 67,in tabel 13,iste zienwat het gevolghiervan isna 12
jaar. Wanneer men bedenkt, dat voor denormaleinstandhoudingvan een partij van
elke geplante bol er gemiddeld slechts een weer in het plantgoed behoeft te komen,
danishetwelduidelijk dat deafwijking in 12jaar degehelepartij overwoekerd heeft.
Zelfswanneer alleendeziften 8 t/m 10worden geplant kanvolgensdeveronderstelde
gangvanzakennogeenjaarlijkse verdubbelingvandeafwijking worden verwacht.
Opbiz.66isookhetbeginvandevermeerderingvandezelfdebolweergegevenvoor
hetgevaldievoorheteerstaanwezigwasinzift 6vansubpartij II,bij deteeltmethode
volgensschema 8 met3ziften in subpartij II,waarbij alskleinstemaatzift 4wordtgeplant.Allebollen dieuit subpartij IInietbovendegeplantemaatuitkomen, vallen af.
Ook debollen dieuit subpartij I kleiner blijven dan 2maten onder degeplante maat
(ditis3 matenonderdegrenstussendeA-endeB-bollen)vallen af.
In tabel 13 istezien,hoedevermeerdering bij dezeteeltmethode plaats heeft in 12
jaar (methode 2): deze valt in het niet vergeleken met die van teeltmethode 1.
Worden slechts 2 ziften in subpartij II geteeld, dan blijft de afwijking vanaf het 4e
teeltjaar constant op 3stuks(methode3).
Bij dit allesis er van uitgegaan dat geen visuele selectie werd toegepast. Het moet
zeker mogelijk zijn ombij deteeltmethode volgens schema 4door visuele selectie de
vermeerderingvan deafwijking drastischtebeperken,vooralwanneer men datineen
vroegstadium doet.Hetzalechterzeerlastigzijn omhetafwijkende typegeheel kwijt
teraken,vooral door demoeilijkheid dathetinkleinematen niet bloeit endan moeilijk te onderscheiden isvangoede,tot departij behorende,niet-bloeiers. Enhet komt
in dekleine maten (onder zift 8)relatief veelvoor!
Bij detweede teeltmethode (ziepag 66)komt het afwijkende type relatief zeerweinigin dekleinematen enbij dederdemethode alleen nogmaar in deziften 8t/m 10.
Een aanvullende visueleselectiezalhierwordenvergemakkelijkt, enerzijds doormeer
bloei in de afwijkende planten ingeval men met 'dieven' te maken heeft, anderzijds
door het uitblijven van bloeitemiddenvan goedebloeiersinhet gevalmenmet 'wild'
te maken heeft.

3.5 Cultivarsmet eenvan nature geringe verklistering
Cultivarsdiegeensterkeverklisteringhebben,zoalsPandion (waar althans deklisters
die gevormd worden maar weinig uitgroeien en dus minder in de traditionele plantmaten terecht komen) leveren een ander probleem op. De situatie is hier in feite net
andersom dan bij dehiervoor behandelde cultivars. Men zal hier veelal streven naar
eenvergrotingvanhetaantalklisters,ofiniedergevalnaardeuitgroeidaarvan.Voorzover ditniet door eentemperatuurbehandelingkan worden bereikt (groep III), heeft
hierhetplantenvantoppersgeenongunstigeinvloedopdeontwikkelingvandeplantpartij.
Bijcv.Pandion isnamelijk deapicaledominantiezeer sterk. Dehoofdbol vertoont
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een krachtige groei, terwijl de klisters, dietoch al niet talrijk zijn, zichmaar zeer zwak
ontwikkelen. Hetgewichtsaandeel vandehoofdbol ophettotaal gewichtisbij Pandion
hoger dan bij Edith Eddyen Apeldoorn (ziefig.18,onder 2.3.2). Ook hier is het de Abol die in de plantmaten de sterkste groei van de hoofdbol vertoont (fig.17). Dit heeft
tot gevolg, dat bij dergelijke cultivars steeds een tekort aan plantgoed dreigt: aan de
ene kant een geringe aanvulling, aan de andere kant een snelle afvoer naar het leverbaar.
De snelle groei van de hoofdbol kan relatief veel toppers geven, die geheel of ten
dele kunnen worden gebruikt voor aanvulling van het plantgoed. Deze toppers zijn
immers niet meer onderhevig aan die sterke apicale dominantie, waardoor de klisters
beter zullen uitgroeien. Toch werd bij cv. Pandion wel geconstateerd, dat in de eerste
plaats de B-bol die groei overneemt, zodra de A-bol verzadigd is.Toppers bezitten in
de regel echter wel voldoende overcapaciteit om de meeste gevormde klisters behoorlijk tot ontwikkeling te laten komen.
Anderszins is het ook hier heel logisch om gebruik te maken van de relatief klein
gebleven bolletjes. In de praktijk gebeurt dit ook wel met dergelijke cultivars, bijv.
door niet alles onder zift 6maar onder zift 5, 4 of zelfs 3weg te doen. Door de grote
groeikracht van de hoofdbol (zie 3.3, ongeveer 95%van degehele produktie komt ten
goedeaan dehoofdbol) wordt zift 3hier ook zeer aantrekkelijk.
Goed beschouwd is dus Pandion een zeer rendabele cultivar. Op voorwaarde dat
menvanaf zift 3opplant kan worden gesteld, dat erweinigoverproduktie isaan teveel
klisters en dat door de sterke groeivan dehoofdbol de ontwikkeling van plantgoed tot
leverbaar een snelverloop heeft.
Uit het oogpunt van selectie op ongewenste afwijkende bollen (dieven, wild, enz.)
zal het ook bij cultivars met een geringe verklistering nut hebben tewerken met twee
partijen. Het kan hier nodig zijn meer dan drieziften of zelfs ook alle R-bollen in partij II op te nemen. Dit zal echter de produktiviteit iets verminderen, en van het selecterend effect op ongewenste typen gaat een groot deel verloren. De vermeerdering van
dezeafwijking zal dan, volgenshet principe op biz. 66ten hoogste een vermenigvuldigingsfactor van ongeveer 2,2 bereiken. Dit is ten opzichte van het een-partij-systeem
zeker acceptabel, hoewel op zich zelf niet ideaal. Wanneer in het een-partij-systeem
ook vanaf zift 4 wordt opgeplant zal daar bovendien de vermeerdering van een dief
nog groter worden. De vermenigvuldigingsfactor wordt namelijk 3,hetgeen in 12jaar
resulteert ineennakomelingschap van omstreeks 155000bollen.

3.6 Discussie
Door decombinatie van teeltenselectie,zoalsdievolgens schema 8onder 3.4 en fig.21
onder 3.3 isvoorgesteld, wordt opzichzelf reeds de rentabiliteit van de teelt verhoogd,
vergeleken met een afzonderlijke selectie door middel van een topperpartij naast de
gewone teelt. Want tijdens de ontwikkeling van de topperpartij zal de normale plantpartij steeds verder afzakken in produktiviteit. Het blijven telen van deze partij wordt
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steeds onrendabeler.
In de voorgestelde teeltmethode is deteeltvan toppers in feite vervangen door de
teeltvankleinematen.Daarbij vervalthetmotiefomtestrevennaar eengenetischbepaalde produktiviteitsverbetering (omdat dit zinloos is)maar wordt veelmeer de nadruk gelegdopdeinstandhoudingvandeproduktiviteit.Integenstellingtotdetraditionelemethoden(metofzondertopperpartij alsselectiemaatregel)ligthierindemefhode zelf besloten, dat het meetelen van inferieur materiaaldatdeproduktiviteit drukt,
nagenoeg geheel wordt uitgesloten. Met andere woorden: de teeltmethode is tevens
selectiemethode.
Dezeteeltmethodeishetbestuitvoerbaar bijflinkepartijen. Menzalimmersongeveer 11ziften afzonderlijk moetentelenenverwerken,namelijk 6insubpartij I(5t/m
10)en 5in subpartij II (4t/m 8).Dit zalvoor eengrote partij, diegeheelmechanisch
wordt verwerkt, minder bezwaarlijk zijn danvoor eenkleinpartijtje, hoewel het daar
zeker niet onmogelijk is.In feite is dezemethode echter in hoofdzaak bedoeld voor
grotepartijen,waarallebewerkingenzogemechaniseerdzijn (ookhetpellen),datmen
ernauwelijks meereenbolinhanden krijgt. Bijhetnalopen van departij ophetveld
kahmentenbehoevevan deselectiezijn aandacht beperkentothetbloeiende boveneind.Datzaldannoginhoofdzaak nodigzijn omeventueledwalingeneruittehalen.
Het voorgestelde teeltschema moet worden gezien als een basisschema. Naar alle
waarschijnlijkheid passen alle cultivars er goedin. Dit sluit echter niet uit, dat soms
vooreenbepaaldecultivarhetschemaenigszinsgewijzigdkanworden.Misschien dient
men daarbij wat water in dewijn te doen, maar als dit een aanmerkelijke beperking
van dewerkzaamheden betekent,kanhettochwelgerechtvaardigd zijn. Wanneerbijvoorbeeld in dematen4en5geenbloeimeervoorkomt, endusniet gekopt hoeft te
worden,ishetwellichtmogelijk omdezeziften tecombineren,waarbij als compromis
degrenstussensubpartijIenIIwordtgelegdtussenzift 5en6.
Wil men een sterk versplinterde partij in een keer een goede opknapbeurt geven,
dankandateenvoudigwordengedaandoorvanalleafzonderlijk geplanteziften alleen
diebollen weerteplanten, dietenminsteeenmaatboven degeplantemaat zijn uitgegroeid.MetanderewoordenalleensubpartijIwordtgeplantenderestvanhetmateriaalwordtvolledigverwijderd.
In de praktijk en het daarop gerichte onderzoek zal moeten worden uitgemaakt,
watpercultivarrealiseerbaar isbinnenhetprincipedathierisgepresenteerd.
Mochtmenindepraktijk ooitovergaanopeengewichtssortering(waarveelvoorte
zeggen is), dan blijft het principe onverkort geldig. De ziften worden dan gewichtsklassen endebegrenzingen tussenboltypen A,BenRentussen desubpartijen I enII
zullenietsanderskomenteliggen.Hetiszelfsnietonwaarschijnlijk, dat zodoende een
nogbeterescheidingvandeboltypenkanwordenverkregendanbijeenmaatsortering.
Vooral een betere scheiding tussen B-en R-bollen is niet ongunstig en wat ook belangrijkis:deH-bollen,dienudoorhunpeervormindekleinstematenterechtkomen,
zullen dan door hun grotere gewichtdichter deB-bollenbenaderen en dusmeer kans
hebben in subpartij II te belanden. Het zoveel mogelijk redden van H-bollen (diein
produktiviteit maar weinigvoor deA-bollen onderdoen, maar bij een sortering naar
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maathelaasgrotendeelsindeR-groepvallen)zalzekerdegeheleproduktie tengoede
komen.
De plattere C- en D-bollen kunnen waarschijnlijk van de rondere H- en B-bollen
worden gescheiden door een combinatie van zeefplaten met sleuven en ronde gaten.
Indiendezesorteermethodezodanigwordtontwikkeld, datperzift steedsdeA-enH-,
B-, en R-bollen worden gescheiden, dan kan het teeltschema worden vereenvoudigd
door ziften gecombineerd te telen en te verwerken.
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4 Conclusies

Alsdoelvanhetonderzoekwerdgesteld, eenantwoordtevinden opdevraagnaarde
oorzaak vanhetverschijnsel datindepraktijk van detulpeteelt bekend staat als'versplintering' of 'verfijning'.
Aangezien bij degebruikelijke teeltmethode steeds het grootste deelvan de hoofdbollen aan departij wordt onttrokken, werd deprobleemstellingverlegd naar deinvloedvanhetboltypeopdeproduktie.Hiertoewerdendebollen onderscheiden inA-,
B-, C-,D-en H-bollen, opeenvolgend in demoederbol ingeplant in derokokselsvan
bihnennaarbuiten,waarbij deH-bolzichaltijdindeokselvandehuidbevindt.
In een reeks van proeven gedurende driejaren werden deze boltypen afzonderlijk
geteeld en op de kenmerken dietezamen deproduktie bepalen beoordeeld. Het doel
van deze proeven was na te gaan, of er systematische verschillen bestaan tussen de
diverse boltypen van eencultivar ten aanzien van diekenmerken. Puntsgewijs volgen
hieronder debelangrijkste conclusiesuit dit onderzoek.
1. Wordt debolmaat genomen alsmaatstaf voor deonderlinge vergelijking van de
diverseboltypen, dan treden systematische verschillen aan het lichtvoor devolgende
kenmerken:
a. Het bolgewicht loopt bijna altijd afvan Anaar D,met relatief grote verschillen,
terwijl H-bollen ongeveer evenzwaarzijn alsB-bollen.Alleen deallergrootsteBbollen (ongeveervanaf zift 10),uit toppers afkomstig, zijn dikwijls zwaarder dan
even grote A-bollen (zie ook punt 5).Een belangrijk deel van deze gewichtsverschillenmoetevenwelwordentoegeschreven aanvormverschillen derbollen.
b. Het aantal rokken wordt kleiner in derichtingvanAnaar D.Deverschillen zijn
echternietgroot.Tussendeopeenvolgendeboltypenbedragenzij0,1 a0,2rokken.
c. Deverklistering neemtvoor sommige cultivars toe in derichting van Anaar D.
Dit zijn vermoedelijk steedscultivars dieindepraktijk bekend staan omhungemakkelijkeverklistering.Vooranderecultivarsneemtdeverklisteringingenoemderichtingjuistaf;ditzijnwaarschijnlijk steedscultivarsdiebekendstaan omhun
moeilijke verklistering. In beide gevallen ligt demate van verklistering van HbollentussendievanA-enB-bollenin.
d. De absolute gewichtstoename neemt af in de richting van A naar D, terwijl Hbollen ongeveer ophetniveauvan B-bollenliggen.
e. Degroeivandehoofdbol isbijA-bollenveelgunstigerdanbijdeandereboltypen;
H-bollen volgen direct op de A-bollen; de overige boltypen vertonen onderling
weinigverschil (zieookpunt 6).
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2. Wordtnietdebolmaatmaarhetbolgewichtgenomenalsmaatstafvoordebeoordelingvan dekenmerken a t/m egenoemd onder punt 1,dan worden de kenmerken
waarvoor deverschillen parallellopenmethetbolgewicht (dusafnemend van A naar
D)afgezwakt; diewelkeertegeningaanzullenwordenversterkt.
Het systematische effect van deboltypen zwakt af of raakt geheel verloren bij het
aantalrokken,bijdeverklisteringindiendezeafneemt inderichtingvanAnaar D,en
bij degewichtsvermeerdering.Dezeverschillenzijn dusbij debeoordelingmetdebolmaat alsmaatstaf,nagenoeggeheelteherleidentot hetverschilinbolgewicht (zieook
punt4).
Zou de sortering van debollen naar gewicht geschieden, dan zullen als werkelijke
verschillentussen deboltypen overblijven deinvloedopdeverklisteringendeinvloed
opdegroeivandehoofdbol. Dezelaatsteblijft bijdeA-(enH-)bollenduidelijk anders
dan voor deandere boltypen.
3. De invloed van demoederbol op deproduktie van dedochterbol iszeer gering,
zo niet geheel afwezig. De gevonden systematische verschillen (op basisvan het bolgewicht)tussen deboltypenzijn dusuitsluitendhetgevolgvandediversiteitindeontwikkelingvanhetbetreffende individu. Hettypevandemoederbolheeft daaropgeen
aantoonbareinvloed.Ditbetekentdusbijvoorbeeld, datalleA-bollenvaneenbepaald
gewichtgelijkwaardig zijn, ongeachthettypevandebolwaaruitzijzijn ontstaan.
Weiishetwaarschijnlijk, dat ereengeringeinvloedisvan degrootte (het gewicht)
van demoederbol ophetgewichtvan deA-dochterbol en daarmee dustevens op die
kenmerken,welkeeenduidelijkecorrelatiemethetbolgewichtvertonen.
4. Hetbolgewichtvertoonteenpositieve,vrijwelrechtlijnige correlatiemet
a. het aantal rokken, totdat hetmaximum aantal van debetreffende cultivar ineen
bepaaldjaar bereiktis(hetabsolutemaximumaantalvlezigerokkenisvijf),
b. de verklistering,
c. de absolute gewichtstoename; dit wordt een negatieve correlatie met de procentuelegewichtstoename.
Het bolgewicht vertoont een niet lineaire (parabolische) correlatiemetdegroeivan
dehoofdbol. Deaanvankelijk positievecorrelatiewordtbijdetopmatennegatief.
Tussen het aantal rokken en deverklistering bestaat in zoverre een correlatie, dat
hetverklisteringsniveau vaneencultivarinzijn totaliteitwordtbepaalddoor hetaantal rokken, dat een voor de cultivar karakteristiek (doch overigens door het milieu
modificeerbaar) niveau heeft. Per bolisdeverklistering echtervrij onafhankelijk van
hetaantalrokken,doordatzichperrokokselmeerdaneenbolkan ontwikkelen ofook
helemaalgeen.
5. Bij tulpen bestaat eenuitgesproken apicale dominantie. Het gevolghiervan isde
sterkegroeivandeA-bolvergelekenmetdebollenBt/m E.VoorzoverH-bollenzich
ontwikkelen met eigen bovengrondse organen en een wortelstelsel (wat meestal het
gevalis,zekerbij grote bollen) bezitten zij een eigen stofwisseling en daarmee een
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eigengroeimechanisme,zelfsnoginsterkerematedanA-bollen.
De apicale dominantie is nietbij allecultivars even sterk aanwezig. Is ze zeer uitgesproken, dan zalbijna alleen deA-bol (hoofdbol) zichgoed ontwikkelen, terwijl de
andere bollen nauwelijks aan bod komen (cv.Pandion).In de andere (meeste)gevallenzalweldeA-bol zichin deeersteplaats ontwikkelen, maar komen ook de andere
boltypen(tebeginnenmetdeB-bol)nogredelijkmee.
Als gevolgvan deapicale dominantie concentreert zich de groei op het meestcentralevegetatiepunt (bij een niet bloeiende plant op deA'-bol, bij eenbloeiende plant
op deA-bol) totdat debol demaximaal haalbare grootteheeft bereikt. Zodra dit het
gevalis,verliestdeA-bolzijn 'zuigkracht' op devoedselstroom en komthet volgende
vegetatiepunt (B)inaanmerkingvoor desterkstegroei,maar ook dedaaropvolgende
knoppen zullen zich sterker ontwikkelen, zolang devoedselvoorraad strekt. Wanneer
demoederbol reedszogroot is,dat deA-bol deabsolutemaximum-maat bereikt,zal
dus een belangrijk deelvan de energie naar de overige bollen worden doorgegeven.
Afhankelijk van demaximum-bolmaat van de betreffende cultivar zal dezift van de
moederbol, waarbij deze groei-verzadiging in de hoofdbol intreedt, verschillen. De
hiermee gepaard gaande verzwakking (of verschuiving) van de apicale dominantie
wordtvoorheteerstmerkbaarbijbollen die3a4ziften onderdemaximum-maat zijn
(zift 9bijcv.EdithEddy,zift 10bijApeldoorn,zift 11 bijPandion).
Beneden deze maten kan men dus stellen dat deapicale dominantie zijn maximale
werking heeft, dat wilzeggen, dat 80a 90%van alle energie naar de hoofdbol gaat.
Dit percentage kanworden gezien als eenmaat voor deapicale dominantie per cultivar enper boltype; dit wordt echter be'invloed door uitwendige omstandigheden.
6. Door aan te nemen, dat bollen die zich, dank zij de apicale dominantie, sterk
hebben ontwikkeld (ten koste van de andere bollen) - dus in het algemeen A- en Hbollen,maar ook B-bollenuit grotematen- zelfweereensterkere apicale dominantie
bezitten, kan men de sterke groeivan dehoofdbol bij A-bollen in dematen beneden
deonderpunt 5genoemdegrensmatenverklaren.Ditgeldtinvrijwelgelijkematevoor
H-bollen.
7. Het effect van de temperatuurbehandeling in de schuur kan ten dele worden gezienalseenbe'invloedingvan deapicale dominantie. Eenhogetemperatuur (25°C)na
deaanlegvan debloem (in augustus) zal deapicale dominantie verzwakken.
8. Degevondenverschillentussen deboltypen (verklistering engroeivan de hoofdbol) zijn zodanig, dat zij tot belangrijke produktieverschillen aanleiding geven. Men
zal dit in deteeltveelal niet direct opmerken. Ten eerste omdat deverschuivingen in
boltypenzichgeleidelijk voltrekken, afhankelijk van deteeltmethode;tentweedeomdat uitwendige factoren als temperatuurbehandeling, grondsoort, bemesting, weersinvloeden, enz.eenveelgroter directeffect hebben opdetotaleproduktie.
9. Debelangrijke invloeddiedesamenstellingvandepartijnaarboltypenindever74

schillende ziften heeft op deproduktie vormt debasis voor eenteeltmethode, die er
opgerichtis,zoveelmogelijkdieboltypen indeplantpartijteverzamelendiedegrootst
mogelijkeproduktie aanleverbarebollengeven.
Een tweede motief voor de actieve beheersing van de samenstelling van de party
vormt devoortdurende kans opverontreiniging met ongewenste, zich sterk vermeerderende afwijkingen (wild, dieven, enz.)diedeproduktiviteit van departij bedreigen.
Hierommoetdeteeltmethode tevensselectie-methode zijn.
Hetblijktinderdaadgoedmogelijk tezijn,omopeenvoudigewijzeeenteelt-selectiemethode(volgensschema 8intabel 12 enfiguur23)terealiserenwaarin beideaspecten tot hun recht komen. Bij dezemethode worden debelangrijkste scheidingen tussendeboltypengeheelmechanischuitgevoerd.
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Summary

Selectionwhilegrowingtulipsbyanalysisofproduction
Intulipstheaxilofeachbulbscaleusuallycontainsonegrowingpointdevelopinginto
abulb.Thebudbelongingtotheinnermostscale(closesttotheterminal growingpoint
whentheplantisflowering, ortheterminalgrowingpointitselfwhentheplant isstill
in thevegetative phase) iscalled the apical bud or Abud and it produces in the next
generation the A bulb. The next scaleproduces the Bbulb, the following C bulb, D
bulb and Ebulb.Thebud intheaxilofthetunic (theouter scale)isindicated withH
(seefigure1,a-d under 1.1). Because eventhe smallest bulbs have at least one fleshy
scale and a tunic, there will always be an A and an H growing point. Whether the
growing points willdevelopinto abulb or evenmorethan one bulb isproduced ina
scale depends on various circumstances (e.g.the cultivar, the temperature treatment,
the sizeofthebulb,thegrowingconditions).
Whenacultivarisstillinthestageofinitialmultiplication,allnewbulbsareplanted
again.As soon asit comesintoproduction for sale,thenormal development changes
because the biggest bulbs (above 11cm circumference, nearly all A bulbs) are taken
away.Whenthisprocesscontinuesoverseveralyears,theproduction ofbigbulbsmay
show a gradual decrease and that of small ones an increase, or in other words: the
stocks are 'splintering'.
Theproblem is,in how far this processcan becounteracted by an adequate selection of the bulbs used for further multiplication, taking into account not only the
weight ofthe bulbsto beplanted but alsothetypesmentioned above.
Thisledto aseriesofexperiments(overthreeyears)inwhichthebulbtypesAto D
and H were separately classified in the usual grades 3-4 cm (circumference), 4-5cm,
etc.,up to 15-16cm,eachgradeindicatedbythesmallest sizeincluded (3, 4...15).In
these trials thefollowing characteristics wereinvestigated: (a)weight of the bulb,(b)
numberofscales,(c)number ofoffset bulbs,(d)weightincrease ofalldaughter bulbs
togetheras compared with the starting material, (e) size of the daughter bulbs (especiallythegrowthofthemainbulbA).
In the third year also the influence of the parent bulb on the production of the
daughter bulbs was investigated.
The cultivars used were:
1. Edith Eddy (Triumph tulip)withalargeproduction of offsets
2. Apeldoorn (Darwin Hybridtulip)witha'normal' production of offsets
3. Pandion (Darwin tulip) with a small production of offsets
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It should be mentioned that all bulbs belonging to one cultivar are genetically
identical,sothatdifferences inbehaviourmustbeascribedtovariationsinphysiological processes. Such physiological differences are also known in other crops. Some
examples are cited (physiological differences in shoots of Coffeaspp., Theobroma
cacao,Musa spp., and others).
Theresultsoftheinvestigationsmaybesummarized inthefollowingpoints.
1. Theweight ofthe bulb decreasesfrom Ato Dwithin onegrade (Eisincluded in D
if it is formed, which is rare in planting sizes below 11cm). The H bulbs equal B
bulbs (table 5).Onlywithin thebigsizes(above 11 cm)a Bbulbmay beheavier than
an A bulb (see also point 8). An important part of the weight differences within a
grade canbeascribedto differences in shape (D,Cand B bulbsaremoreflattened to
one sidethen Abulbs).
2. Thenumberofscalesdecreasesfrom AtoDwithina grade(table6).Thesedifferencesare small and are nearly absent when the comparison ismade on a weightbasis.
Sothe differences in scale numbers are not true but related to the weight differences
between the bulbtypes.
3. The sameholdsfor the weight increase (thisisthetotal weight ofallnewlyproduced bulbs minus the weight of the planted bulbs). In practice the weight increase is
givenasapercentage:(Y/X)x 100-100,inwhichXistheweight oftheplanted bulbs
and Y the weight of the produced bulbs. So the bulb type does not influence this
increase(table5).
4. Inthenumberofoffsetbulbstherearethreepossibilities:
a. the offset numberincreasesfrom Ato D
b. the offset number decreasesfrom AtoD
c. the bulb typeisnot related to offset number
In allcasesH bulbsbehavelikeAor B bulbs.
The offset number for the whole cultivar (all grades) is fixed by the number of
scales (see table 3 under 2.3.1). For each bulb, however, the offset number is not
exclusively dependent on the number of scales, because in a scale there may grow
more than one bulb or none at all.This depends on the size of the mother bulb and
growing conditions (temperature treatment, soil, etc.), aswellas on bulb type.
5. Thegrowth of the main bulb from the true planting sizes isbest with A bulbs and
withH bulbs.Theothertypes(B-D) shownomutual differences (seepoint 7b).True
planting sizes are those that are smaller than 4 grades below the maximum size,
which differs for each variety (point 8).
6. The influence of the parentbulbon the production of the daughter bulb is very
limited. There is no influence of the type of the parent bulb. There may only be a
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slightinfluence ofthesizeoftheparentbulbontheweightofthedaughterbulbwithin
a particular grade. So the weight of the A daughter bulb grade 10will be slightly
higher if the parent bulb wasbigger (seefig 19).
7.a. Thereisapositivelinearrelationbetweenweightofbulband
1.number of scales until the maximum for the cultivar in a particular year is
reached (seefig.11, 12,and 13;aandb)
2.number ofoffset bulbs(seefig.11, 12and 13;candd)
3.absoluteweightincrease(seefig.15);thisisanegative(asymptotic)relationwith
the percentage increase in weight.
b. Theweight ofthebulb showsa decreasingpositiverelation (parabolic) with the
growth of the main bulb. Because of the parabolic relation it becomes negative
for thetopsizes(fig. 17 and21).Thisparabolicrelation canbewrittenas
2
a = - lj(2p)
y = ax + b(x-d) + c,
in whichy = weight of main bulb, x = weight of parent bulb, c and dfixthe
origin for the straight line ofwhich the inclination isregulated by b,p givesthe
parabolic deviation from the straight line.This relation differs for Abulbs from
that for the other types(B-D).
8. The development of the various bulb types is controlled by apical dominance. It
is not the same for all cultivars. The stronger it is,the more the Abulb will develop
whilst the others stay very small (cv. Pandion). In most cultivars, although the A
bulbisthefirstindevelopment, theotherbulbs(startingwithB)willalsogrowout to
reasonable sizeattheendofthegrowingseason.
TheHbud ingeneraldevelopsindependently oftheA-D buds.Veryoften it forms
its own root system and a leaf (fig. 5) or even a stem with leaves. This makes them
physiologically independent of the mother bulb and therefore comparable to the
Abud (fig. 1f, andg).
When a mother bulb is bigger than three to four grades below the maximum size,
the growth of the main bulb issuppressed in favour ofthe other buds (loss of apical
dominance).In other words:the growth oftheAbulbismaximum before allenergy
is used up. The bigger the mother bulb, the more energy remains after satisfying the
main bulb. For mother bulbs smaller than 4 grades below the maximum size apical
dominance isgreatest: about 80%ofallenergyisput into themain bulb (seefig.18).
Apical dominance differs for cultivar and type,influenced bygrowth conditions.
9. Temperature treatmentduring storage (one of the growth conditions) influences
the apical dominance system. A high temperature (20°-25°C) after initiation of the
flower (in August) will suppress the effect ofapical dominance, partly because of the
increased total growth (seefig.8).
10. The differences between the bulb types (offset number and growth of main
bulb)leadtoimportant differences inthebalance ofproduction between bigmarketa78

blebulbs and planting material especially withthose cultivars that have a high offset
number like Apeldoorn. So the combination of the different bulb types in a stock
is very important (table 12). The maximum production (with a good balance) is
reached with asmany aspossible Abulbsin the stock. This can only beobtained by
planting small bulbs, even of 4 cm circumference, that are discarded normally.
Theseparation ofthebulbsisaccordingtofig.23.Allgradesareplanted, harvested
andgradedseparately.Thenthebulbsaredividedintotwostocks.StockIcomprisesall
bulbs that have grown bigger than the planted size (more than 90%of them are A
bulbs). From planting size 9 and 10, however, both these grades go to stock I too.
Stock II comprises the planted sizes (except for sizes 9and 10)and in addition one,
two or three grades below it. How many grades will depend on the cultivar and, to
some extend, on growth conditions.
In the nextyear stock I isagain splitup into two stocks.From stock II onlystock
I is replanted; stock II/II is discarded. A very important aspect of this schemeis,
that the separation of the stocks can be mechanical.
Another favourable characteristic of this planting method is the possibility of
selection on 'wild' (fig. 6)and 'thieves'.In astockthat compriseseveryyear allbulbs
from 6 to 11 cm, these types will multiply at a rate of 1:2.5 to 3, whilst normally
this rate is 1to 1.This means that there aremany thousands of them after only ten
years. With the proposed plantingmethod multiplication of these aberrant types is
reduced to a value below 2or even to 1(table 13 page67).This is highly important,
as it makes the planting scheme also a selection method. Many stocks are already
strongly contaminated by 'wild' and 'thieves' and because of the increasing mechanization oftulip culture,thegrower should graspthis opportunity to keep his stocks
purefor maximumproduction.
11. With cultivars like Pandion that have a bad offset production (a very strong
apical dominance), the problems are different. Here the planting of very big bulbs
('toppers') in order to produce a lot of small bulbs in planting sizes ('splintering') is
not harmful to the production level of the stock, in contrast to this system with
cultivars that have a strong offset production. Because of the rapid size increase of
the main bulb from small bulbs, and the fact that not much of the available energy
is spoilt in producing too many small offset bulbs, the production is very effective
indeed. It means, however, that with this type of cultivars planting of very small
sizes(even3 cm)isnot onlynecessarybutalsoveryuseful for ahighproduction.
Although planting of two stocks with these cultivars isnot necessary for optimum
production, it may be desirable for selection purposes.
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Verklaringvanenigetermendieopdetulpeteelt betrekking
hebben

bolbodem = 'stoeP = het schijfvormige stengeldeel waarop de vlezige rokken zijn
ingeplant en waaruit zich de wortels ontwikkelen.
bolschijf:ziebolbodem.
boltype = de onderscheiding van een bol naar de plaats waar hij in de moederbol
isontstaan (A,B,C,D,EandH).
degeneratie = de praktijkterm die iedere vorm van achteruitgang in de produktie
aanduidt.
generatief blad = bladdatisingeplant opdebloeistengel.
groeikracht = gewichtsvermeerdering ten opzichte van de geplante bollen, speciaal
met betrekking tot de hoofdbol.
groeiverzadiging = het verschijnsel dat de hoofdbol in zijn groei wordt geremd
doordat de moederbol een maat bezit dieminder van de topmaat verschilt dan
dehoofdbol normaliter kan groeien (ongeveerviermaten).
hoofdbol = demeestcentraal gelegen bol; dit is bijna altijd deA-bol.
klisters = alleboltypen met uitzondering van de hoofdbol.
leverbaar = degrote bolmaten dievoor dehandel aan departij worden onttrokken
(meestal boven 11cm omtrek).
maat = de omtrek van de bol ophet punt van degrootste breedte. Ook wel:zift in
kleintraject vanmaximaal 1 cmverschilin omtrek.
ondereind = dekleinebolmaten in een plantpartij.
peren = bollen die op dwarsdoorsnede rond zijn enin lengtedoorsnede peervormig,
dikwijls met een 'steeltje' dat het restant is van de afgebroken bladschede (de
huid).
plantgoed = alle bollen die weer voor de bolproduktie worden geplant; dit zijn in
deregelmaten kleiner dan 11 cmin omtrek.
raap, rapen = het onttrekken van leverbare bollen aan de plantpartij.
schijven = holbolle of platbolle bollen.
toppers = de allergrootste bollen die een ras kan produceren.
vegetatief blad = bladdatisingeplant opdebolbodem.
verklistering = hettotaleaantal geproduceerdebollenpergeplantebol.
versplinterde partij = partij waarin tegenover veel (klein) plantgoed slechts weinig
leverbaar wordt geproduceerd.
zift = eenbepaalde grootteklassevan bollen; dezeomvatmeestalbollenwaarvan de
omtreknietmeerdan 1 cmverschilt,bijv.zift 6= 6-7cminomtrek.
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