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Handleiding voor het stadiumonderzoek bij tulpen
Voor eengoede schuurbehandeling van tulpebollen ishetvanhet grootste
belangdatdebollenophetjuiste tijdstipbij eenandere temperatuur
wordengezet.Ditgeldtvooralvoorbollen,diebij 5en9Cmoeten
wordengekoeld voorvroegebloei.Een tevroeg ingezettekoeling geeft
schadeeneen telate geeftverliesvankostbare tijd.Ookbijbewaring
vanbollenvoorhet ZuidelijkHalfrond ishetbovengenoemdevanbelang.
Het juiste tijdstipwordtdusenerzijdsbepaald doordebestemming diede
bollenkrijgenenisanderzijds afhankelijkvanhet ontwikkelingsstadium
vanhet inwendigecentralegroeipuntvandebollen (bloemaanleg).Helaas
ishetnietmogelijkdit tijdstip opdekalender af te lezen,omdathetzelfdeontwikkelingsstadium niet elkjaardoor elkepartij opdezelfde
datumwordtbereikt.Immersopdezeontwikkeling zijnveel factorenvan
invloed zoalsdeweersomstandigheden tijdenshetgroeiseizoen,het
rooitijdstip,de temperatuurnahetrooien,decultivar endebolmaat.
Omnuhet juiste tijdstipvanoverzettenaandeweet tekomenmoetde
ontwikkelingstoestand vandebloemaanleg regelmatigwordenvastgesteld.
Hiervoor dienthet zogenaamde stadiumonderzoek,dat inveelgevallenop
hetbedrijf zelfkanwordenverricht.Hetonderzoek houdt indatmonsters
bollen zodanigwordenopengesneden,dathet groeipuntwordt blootgelegd
(uitgeprepareerd)zonderdathetbeschadigd wordt envervolgenswordt
bekeken.Voorditbekijken (endeelsookvoorhetwegsnijdenvande jonge
loofblaadjesomhet groeipunt geheelvrijmaken)iseenbinoculair
microscoopmet eenvergrotingscapaciteit van 25tot30maalnodig.
Wanneer debloemeenmaal isaangelegd kandewaarneming ookgebeurenmet
eenhandloupedie9à 10maalvergroot.

MONSTERNEMING
Omdat indeontwikkelingvande tulp individueleverschillenkunnenvoorkomen ishetnietvoldoende éénenkelebolvaneenpartij teonderzoeken.
Deervaringheeft geleerd,dat inhetalgemeen eenmonstervan5bollen
groot genoeg is.Lopende stadiadaarbij sterkuiteen,dan ishetgoed
nogenigebollenna tezien.Verderverdienthet aanbeveling de 5bollen
niet opéénplaatsuitdepartij tenemen,maarvanverschillendeplaatsen.
Denkerdanbovendienaandatdekleinematen dikwijls ineenjonger
stadiumverkerendandegrote.

Wanneer het stadiumonderzoekeropgericht isdevroegstmogelijke datum
voor hetaanvangenvandekoeling tevinden (stadium G ) ,kanmetde
monsternemingwordenbegonnen omstreeks eind juli (bijbuitenlandse en
vroeg gerooide partijen eerder). Ditvoorkomt onnodigwerk,wantde
ervaringheeftgeleerd,datdit stadiumvoor eind juli zeldenofnooit
wordtbereikt.
Omna eeneerste onderzoek tekunnen schattenhoe langmenmet stadiumonderzoekmoetdoorgaanenhoevaakmonstersmoetenworden genomen,kan
vandevuistregelwordenuitgegaandatdeovergangnaar eenvolgend
stadiumbij 17tot20Congeveer4dagenduurt (bijandere temperaturen
langer).

H E TOPENSNIJDENVAND E B O L L E N
Er zijnverschillendemanieren,waaropbollenvoor stadiumonderzoek
opengesnedenkunnenworden.Devolgendemethodeheeft indepraktijk
bewezen snel tothetgewensteresultaat tevoeren.Daarbijwordthet
gedeelte indebol,waarin zichhetgroeipuntbevindt,nietbeschadigd.
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Fig. 1 Schematische voorstelling van de verschillende
lijk omhet groeipunt te prepareren.
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Menbegintmetdeboldwarsdoor tesnijden;ziede stippellijn infig.
la.Tijdens hetbeginvandebloemvormingkanditvrij laag,bijvoorbeeld 1cmbovendewortelkrans,worden gedaan;later alsdeneus langer
is,wathoger.Hetresultaatwordt getoond infig. lb.Menkannu inhet
middenvanhet snijvlakdebinnenstebolrok alseenrondkringetjeonderscheiden;binnendezebolrokbevindt zichhet teonderzoekengroeipunt.
Door 2overlangse sneden (ziede stippellijnen)evenbuitendeze centrale
bolrokwordtde infig. leafgebeelde toestand verkregen.Doornu,zoals
met stippellijnen isaangegeven,2sneden loodrecht opdevorige aante
brengenwordt eenblokvormig stukje (ziefig. ld)vrijgemaakt.Vandit
blokvormige stukje snijdtmenaandebovenkantvoorzichtig schijfjesaf

totdatde topvandeneus,kenbaar aandemeer gelekleurdaarvan,is
bereikt of zelfs geraakt.Vooral later inhet seizoen isbinnendebinnenste rokopdoorsneeduidelijk eenenigszinsmaansikkelvormigvlekje
ofopeningetje te ziendatdeplaats aangeeft,waarin zichhetbuitenste
loofbladvandeneusbevindt.
Het isnu zaakmet eenfijn,scherpmesje alle rokweefsel rond dit
buitenste bladweg te snijden,zodatdeneus geheelvrijkomt (fig. Ie).
Bij latere stadiablijft deopperhuid vandebinnenkantvande omsluitende
bolrok soms alseenvliesjeomdeneus zitten.Ditmoet dan eveneens
wordenverwijderd. Isdeneus eenmaaluitgeprepareerd,danmoetende
jonge loofbladenvoorzichtigwordenweggenomen omheteigenlijkegroeipunt geheelvrij temaken.Alsdebloemvorming reeds is ingezet zaldit
aantal loofbladenmeestal 3of4zijn.Bijdeaanvangvanhet stadiumonderzoek ishet somswenselijk de loofblaadjesonderhetmicroscoop te
verwijderenmetbehulpvaneenprepareernaald.Hetgroeipuntkandan
tevensmeteenwordenonderzocht enbeoordeeld.

AANDUIDING VAN D E STADIA
Bijde ontwikkelingvandebloemaanlegvande tulpwordendevolgende
7 stadiaonderscheiden :I,II,PI,P2,Al,A2enG.
De letters zijnafkortingenvan internationale botanische termen,waarmeedeorganenvandebloemworden aangeduid enwel alsvolgt:Pvan
perianth =bloemblad,Avananthère=meeldraad enGvangynoecium=
stamper.Samenvattend kunnendusde stadiaalsvolgtwordengekarakteriseerd:
Stadium I,bloemvorming nognietbegonnen;vegetatiepuntplat;
1tot3of4loofblaadjesgevormd.
Stadium II,beginvandebloemvorming;vegetatiepuntbol
(ziefig.2 ) .
Stadium PI,eerstekransvanbloemdekbladen gevormd;3knobbeltjes zijn
ophet groeipunt teonderscheiden.
StadiumP2,tweedekransvanbloemdekbladen gevormd;6knobbeltjes zijn
ophetgroeipunt teonderscheiden.
StadiumAl,eerstekransvanmeeldraden aangelegd;9knobbeltjes te
onderscheiden.

StadiumA2,tweedekransvanmeeldradenaangelegd; 12orgaantjes zijnaan
het groeipunt teonderscheiden;debuitenste -debloemblaadjes-wordenplat;binnende6knobbeltjesvandemeeldraden
vormt zicheendriehoekig orgaan, (ziefig.3en4 ) .
Stadium G,de stamperwordt aangelegd;duidelijk zijn6blaadjes te
onderscheiden en6glimmendebolletjesvandemeeldraden;
binnende 6meeldraden ligteengegolfd 3-hoekig orgaan:
de stamper (fig.5 ) .
Het spreektvanzelf dat tussende genoemde stadiaovergangsvormenvoorkomen,omdatdebloemvorming eendoorgaand proces is.Men zietdanbij
nauwkeurigewaarneming reedseenvolgende reeksknobbeltjes.Omdeze
fijnenuances indebenamingvanhet stadiumaan tegevengebruiktmen
een+of-achterhet stadium-teken.A2 (fig.4)betekent danbijvoorbeeld datde stamperaanleg reeds istezien,maardatdebovenkant ervan
vlak isenniet gegolfd zoals instadiumG.

PRACTISCHE TOEPASSING
Voorbehandelingenwaarbij debollen ineenbepaald ontwikkelingsstadium
naar eenandere temperatuurmoetenworden overgebrachtverwijzenwij
naardedoorhetLaboratorium endeVoorlichtingsdienst uitgegevenvoorschriftenenadviezen.Dezepraktijkmededeling beoogt slechts aanwijzingen
tegevenvoorhetbepalenvanhet stadium.
Wiemeer informatie over de stadiawenstkandaarvoor depublicatie
Nr. 262vanhetLaboratoriumvoor Bloembollenonderzoek (Cremer,
Margaretha C.,J.J. Beijer,andW.J.deMunk-1974.Developmental stages
of flower formation intulips,narcissi,irises,hyacinths,and lilies)
raadplegen.Degeïnteresseerde lezerkandaarindus tevenskennisnemen
vandeontwikkelingsstadia vandenarcis,de iris,dehyacinth ende
lelie.
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Fig. S Stadiion A2
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Fig. 4 Stadium A2
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Fig. S Stadium G
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