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I. INLEIDING

Onder hetzgn.„spouwen" van hyacinthen wordt verstaan het uitstooten van
den bloemtros, korten tijd voor dat deze in bloei komt. De ervaren kweeker
heeft dan echter reeds vroeger al wel geconstateerd, dat er aan de betreffende
partij iets mankeert. Aan de iets afwijkende kleur of het iets vroeger omhoog
komen van den noggeheel gesloten bloemtros iseen „spouwer" somsalspoedig
kenbaar. Pakt men zoo'n knop tusschen duim en wijsvinger beet, dan blijkt
de tros met een
eindje steel geheel los in den
kruidkokertezitten (fig. 1links).
Laat men zoo'n
tros zitten, dan
wordt deze door
hetomhooggroeiende blad mee
genomen, komt
hoogerenzaltenslotte omvallen
en naastdeplant
terecht komen.
De bloemtros
wordt alshetware uitgespuwd,
vandaardenaam
Figi 1. Hyacinth Bismarck in het warenhuis op 8 Maart 1944,van boven gezien.
Linksspouwer; rechts normale plant
spuwer of spouwer. Het zijn
vooral bepaalde variëteiten, die het verschijnsel kunnen vertoonen en welvan
detegenwoordige soorten in het bijzonder deblauwe „Fürst Bismarck" en de
rose „Pink Pearl", beide behoorende tot de meest gebruikte handelssoorten.
Dat ook andere variëteiten kunnen worden aangetast, blijkt uit ons bekend
geworden gevallen o.a. bij la Victoire, Queen ofthePinks,Kingofthe Bluesen
zeerzeldenbijl'Innocence. Dematevan optreden isindeverschillendejarenzeer
uiteenloopend. Blijft het verschijnsel het eene jaar beperkt tot slechts enkele
verspreide gevallen, in andere jaren kan het over de geheele bollenstreek in
zeer vele partijen optreden, zoodat terecht van „spouwerjaren" kan worden
gesproken. Het percentage „spouwers" kan dan in extremegevallen tot meer
dan50% stijgen.
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Het spreekt vanzelf, dat indien dit verschijnsel optreedt ineenbeplanting bij
den afnemer, dit een grooteschadepost beteekent, daar voor dien afnemer juist
eengoedebloeiheteenigedoelis.Andersstaat hetmetdevraagnaareventueele
gevolgen bij het optreden in de bollenstreek zelf, daar in dat geval het bloemverlies van weinig belang is, doch alles afhangt van den invloed van het verschijnsel opdeverderegroeiderbollenenopdebloeiinhetdaaropvolgend jaar.
Hieroverzijn demeeningen inkweekerskringen echterverdeeld. Inhetalgemeen
laat men de spouwerplanten in de partij staan al wordt steeds gezorgd voor
tijdigeverwijdering derloszittendeknoppen,omvooralbijvochtigweerrottingsverschijnselen te voorkomen. Bekend is, dat een partij, die veel spouwers heeft
opgeleverd, er het daaropvolgend jaar geheelvrij van kan zijn, al zou dan naar
de meening van sommigen de bloemkwaliteit van de van spouwerplanten afkomstige bollen minder goed zijn.
Bovenstaande gegevens hebben betrekking op de cultuur in den kouden
grond. In veel sterkere mate treedt het spouwen op, indien de bollen worden
geteeld onder glas, b.v. in een hooge, ongestookte kas, een zgn. „warenhuis".
Onder dergelijke omstandigheden staat het van te voren vast, dat bijeenvariëteit als Bismarck, een groot aantal spouwers zal optreden, reden waarom door
ons deze wijze van telen voor het onderzoek naar het spouwervraagstuk bij
voorkeur wórd toegepast om zeker op de voor het onderzoek noodige gevallen
tekunnenrekenen.Zoowarenspouwer-percentagesinhetwarenhuisvan50-60%
geen zeldzaamheid terwijl in de bijbehoorende controle die buiten geplant was,
geen enkel geval optrad.
Eenderdeomstandigheid,waaronderspouwerskunnenoptredenistijdenshetin
bloei trekken der bollen in een broeikas, b.v. tegen Kerstmis. Het behoeft geen
betoog, dat in dit laatste geval weer sprake isvan een directe schadepost, daar
hethierbijgaatomhetverlorengaanvandevoordenhandelbestemdebloeiende
plant, dus van het eindproduct.
Over de oorzaak van het spouwen is in kweekerskringen niet veel bekend.
Een algemeen verspreide meening is, dat plotselinge temperatuurswisselingen,
zooals die vooral in het vroege voorjaar bij het boven den grond komen der
neuzen kunnen optreden, de oorzaak van het spouwen zouden zijn. Dit is dan
ook dereden, dat door sommigekweekerseèndeelvan het rietdek, dat dehyacinthenvelden 'swinters tegen devorst moet beschermen, bij devoor het spouwengevoeligesoorten extra langopdejongeplanten werdgelaten,omtegroote
temperatuurschommelingen tegen te gaan. Hieraan moet echter worden toegevoegd, dat bij menig ervaren kweeker twijfel bestond omtrent de waarde van
dezen maatregel. Wel zou deze opvatting in overeenstemming zijn met het
feit, dat warenhuisbollen zoo veel sterker door het spouwen worden aangetast
dandebuiten geteelde,daarbijhetzeervroegegewasonderhetglasnoggrootere
temperatuurschommelingen zullen optreden dan buiten. Het spouwen bij den
broei zou dan eveneens het gevolg zijn van de groote temperatuurovergang bij
hetoverbrengen vandepottenofkistjes metbollenuit dekoudekuilplaatsnaar
desterk verwarmdekas.
II. LITTERATUUR EN VRAAGSTELLING

Geven ons de opvattingen der praktijk niet veel inzicht in het spouwerprobleem,met deopdit onderwerp betrekking hebbende litteratuur ishet nietveel
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beter gesteld. Slechts over één punt zijn alle schrijvers het eens, nl. dat het verschijnsel niet kan worden toegeschreven aan een of andere parasitaire oorzaak.
Het breukvlak van den losgeraakten steelvan den bloemtrostoont oorspronkelijk
geen enkele aantasting door bacteriën of schimmels, terwijl de plant zelf na het
uitstootervvan den tros gezond blijft.
De eerste litteratuuropgaven over het spouwen reiken zeer ver terug. Zoo
wordt het reeds in 1752 door VOORHELM (1762) in zijn „Traité sur la Jacinte"
besproken. In den 2den druk van dit boekje wordt het aangeduid met den term
„cracher la fleur". Na een juiste beschrijving van het verschijnsel tehebbengegeven zegt hij: „J'ai déjà remarqué que ceux qu'on plantoit en Septembre
couraient plus derisque queceux qu'on planterait enOctobre.Onnevoit presque
jamais dans ce cas ceux qu'on plante en Novembre". Deze meening, dat door
laat te planten, bij voorkeur in November in plaats van eind September, het
spouwen vrijwel geheel istegen te gaan, vinden wij bij velen der oudere schrijvers
terug, maar schijnt later in het vergeetboek te zijn geraakt.
Iets later geeft DE SAINT-SIMON (1768) in zijn bekende boek over de hyacinthen vrijwel dezelfde feiten weer; noemt bovendien als overgevoelige soorten
uit dien tijd de dubbele blauwe variëteiten „Alcibiade" en „Beau Regard",
benevens de rose „Marquise de Bonnac". Ook hij geeft aan, dat de bol feitelijk
niet ziek is en in volgende jaren weer normale bloemen kan voortbrengen. Tenslotte volgen nog eenige bespiegelingen over het gebrek aan voldoende circulatie
van het sap in den bol.
SCHNEEVOGT (1834) spreekt van het „Stengel-ausspeien", dat vooral in de
zgn. „Paradebeeten" optrad. In deze paradebedden werden de bollen onder
glas geplant en 's winters bovendien afgedekt met blad of zelfs mest. Ook hierbij
zou laat planten de kwaal verminderen.
Sorauer (1883) geeft een uitvoerige beschrijving van het „Abstossen" der
hyacinthentrossen tijdens den broei en vermeldt als één der gevoeligste soorten
de „Baron van Thuyl". Als oorzaak meent hij te moeten aannemen te groote
droogte als gevolg van te weinig gieten gevolgd door te plotselinge watertoevoer
door te veel ineens gieten. Een dergelijke opvatting wordt ook later door PAPE
(1936)als mogelijkheid vermeld, terwijl dezebovendien dereeds vroeger genoemde sterke temperatuurwisselingen als mogelijke oorzaak ziet.
WAKKER (1885) bespreekt naast vele andere bloembollenziekten ook het
„spouwen of uitwerpen" van den bloemknop bij de hyacinth, waarin hij een
zwakte van de betrokken plant ziet, die nu, om uitputting door het vormen van
bloemen en vruchten te voorkomen, zijn tros zou uitwerpen.
De eerste onderzoeker, die getracht heeft een directe verklaring te vinden
voor het losraken van den bloemtros is PETHYBRIDGE (1934). Deze duidt het
spouwen aan met verschillende termen, nl. „stalk break", „spitting out of the
bloom" en tenslotte met „loose bud", welke laatste term in de Engelsche litteratuur het meest wordt gebruikt. Hij geeft van het verschijnsel eenzuiver mechanische verklaring, die hij aanduidt met den term „stretching theory". Schrijver
veronderstelt, dat „the developing leaves at a comparatively early stage exercise a somewhat tight grip on the rather plump inflorescence, which they surround". De bloemtros zit dus op een vroeg stadium stevig vastgeklemd in den
bladkoker. Wanneer nu bij het groeien van den neus, de bladen zich sneller
strekken dan debloemtros,zal dezelaatste onder een grootetrekspanning komen
te staan of, zooals PETHYBRIDGE het uitdrukt: „becomes strained and eventually snaps across at itsweakest point". Het doorbreken van den bloemtrossteel
[5]
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alsgevolgvan dedoor debladen gevormdetrekspanningzoudan opdezwakste
plaats van den steel plaats vinden.
Daar dezemechanischetheoriedeeenigedirectepogingtotverklaringvan het
spouwen is,die in delitteratuur voorkomt, ishet demoeitewaard deze aan de
werkelijke feiten te toetsen. Indien werkelijk het vastklemmen van den bloemtros door den bladkoker zoo'n voorname rol speelt, zullen planten met dikke
trossen eerdereenspouwermoetenopleverendan diemetkleinerebloemtrossen.
Dit werd in het voorjaar van 1944 nagegaan aan een groote partij Bismarck
buiten op het veld, waarin veel spouwers voorkwamen. Alsmaat voor de dikte
van den tros werd het aantal bloemen genomen, dat ook bij de uitgespouwen
bloemtrossen foutloos was vast te stellen. Het gemiddeld aantal bloemen per
trosbedroegbijdespouwers21,8(n= 90), bijdenormaleplanten21,9(n =194).
Bepaling van het percentage bloemtrossen met meer dan 25 bloemen per tros,
gaf voor de spouwers 14,4%, voor de normale planten 17,5%! Er is dusgeen
sprakevaneensterkerspouwenvandegrooteretrossenvergelekenbijdekleinere.
Ook het tweede punt, waarop de theorie van PETHYBRIDGE is gebaseerd,
blijkt zeer aanvechtbaar te zijn. Het isnamelijk mogelijk in eenvroegerof later
stadium denbloemtroskunstmatig lostetrekken,waarbij blijkt, dat dezesteeds
afknapt juist op het vlak van inplanting en nooit op een punt daarboven. Het
isechter eenvaststaand feit, dat bij spouwerssteeds eenstompvan denbloemsteelopdebolschijf achterblijft, zoodathetlosrakennooitopdenormaalzwakste
plek nl. de inplanting, plaats vindt. De mechanische theorie, zooals deze door
PETHYBRIDGE is opgesteld, is dus in strijd met de feiten. Niettegenstaande dat
heeft zehaarwaardevoorhet spouwervraagstuk, zooalsuit hetlatereonderzoek
zal blijken.
Van geheel anderen aard zijn eenigewaarnemingen omtrent het spouwen,die
betrekking hebben op den invloed van kunstmest op dit verschijnsel. In 1937
publiceerde INIA (1937) een onderzoek, waaruit bleek, dat vooral een najaarsbemesting met zwavelzure ammoniak het spouwen sterk bevordert. Dit werd
later nog door. VOLKERSZ (1939) bevestigd. Beide onderzoekers konden aantoonen, dat het niet destikstofbemestingopzichzelf was,diehet spouwen inde
hand werkte, maar speciaal de zwavelzure ammoniak, daar b.v. kalkammonsalpeter op dezelfde wijze toegediend, in het geheel geen vermeerdering van het
spouwerpercentage veroorzaakte.
Wanneer wij nu debalans opmaken, dan moeten wij constateeren, dat uit de
litteratuur niet veel positiefs over het spouwen naar voren is gekomen. Het
eenigewat vaststaat ishet niet-parasitaire karakter. Verderbeschikken wijover
eenige experimenteel gevonden feiten zooals de gunstige invloed van het laat
planten en dezeer ongunstige invloed van bemesting in het najaar metzwavelzure ammoniak.
Omnuietsmeeromtrent hetspouwentewetentekomenwashet noodzakelijk
in deeerste plaats het antwoord te vinden op devolgende 3vragen.
Ie. Op welk tijdstip treedt precies het losraken van den bloemtros op?
Dit eenvoudige, voor verder onderzoek zoo fundamenteele feit was nog niet
nader onderzocht.
2e. Hoestaat het met dewel als oorzaak beschouwde temperatuurschommelingen ten tijde van het losraken van den bloemtros?
3e. Zijn er ten tijde van of zelfs vóór het loslaten van den bloemtros nog
andere abnormale verschijnselen aan deplant waar te nemen?
[6]
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III. ONDERZOEK NAAR HET VOLLEDIG VERLOOP VAN HET SPOUWERVERSCHÈJNSEL

Ditonderzoekwerd geheeluitgevoerd metdevariëteit Bismarck. Zooalsreeds
vermeld, kan het spouwen optreden: Ie.op het vrije veld, dusbij koudegrondcultuur; 2e. bijcultuur ineen warenhuis; 3e. tijdens den broei. Daar onsover
het derdepunt slechtsweinigzelf gecontroleerdegegevenster beschikkingstaan,
zullen wijdit punt voorloopig buiten beschouwing laten.
1. Hettijdstipvanhd losraken der bloeias.
Voor hetvaststellen vandit moment werd alsvolgt te werk gegaan.Van
apart daarvooropgezette partijen werdopgeregeldetijden, tebeginnen meteen
tijdstip lang vóór het boven dengrond komen der neuzen, eenaantal bollen
opgerooid. Door daarna deplanten aanhetneuseinde beet tepakken, juistop
deplaatswaardebloemtrosvoelbaar isenvoorzichtigmeteenscherpmesoverlangs door tesnijden, kon worden nagegaan ofde steel vanden tros noggaaf
was. Hetstevigvastpakken opdeplaatsvan denbloemtroswasnoodigomverschuivingen van eventueel reeds losgeraakte trossen ten opzichte van denbladkoker tevoorkomen. Indejongste stadia, als detros noggeheelinden bolgeklemd zit, isdezevoorzorgoverbodig.
De eerste waarneming werd gedaan in 1936 bij
een zeer vroege zgn. „geprepareerde" partij x),geplant in hetwarenhuis.Omerzekervantezijn, dat
het verloop vanhet geheele proces in de waarnemingsperiode zou vallen, werd alseersteonderzoektermijn 6Januarigenomen.Hetresultaatvandenhet
eerstdoorgesneden bol toontfig.2; hetlosrakenvan
den bloemtros had reedsplaatsgevonden! Deruimte
t.usschen trossteel endeachtergebleven steelstomp,
diewij voortaan de „spouwerruimte"zullennoemen,
bedroeg reeds 7mm; destomp was ± 8mm lang.
In tabel Izijneenaantalgegevenssamengebracht,
die met ditlosraken van denbloemtros inverband
staan. Deze hebben betrekking opdepartijenI-V,
deels geteeld ïn hetwarenhuis (W), deels buitenin
den kouden grond (K). Indeze tabel zijn aangegeven deachtereenvolgende data, waarop spouwersin
de getrokken monstersvan nbollen zijn aangetrofFig. 2. Hyacinth Bismarck,warenfen, alsmede delengte van de aanwezige spouwerhuiscultuur;spouwerplant op 6 Jan.
ruimten, envoorde partijen IVenVook de lengte
1936, overlangs doorgesneden en
wortelkrans weggenomen
van denachtergebleven steelstomp op het oogenblik van doorsnijden. Terwijl bij de ploegen Ien
111 reeds bij heteerste onderzoek hetlosraken der bloemsteel hadplaatsgevonden, was ditbij II, IV,enV niet het geval. Indeze drie gevallen wareninde
vroeger getrokken monsters noggeen spouwers aanwezig; deze monsterszijn
echter indetabel niet vermeld. Zoo werd dusbij ploeg Iop6Jan. deeerste
spouwer aangetroffen, waarbij despouwerruimte 7mmbedroeg.Op 13 Januari
werd wederom eenspouweraangetroffen meteenspouwerruimtevan 15.7mm.
*) Zie voor„preparatie"denootopblz. 213.
[7]
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TABEL I
Hyacinth Bismarck
Onderzoekdata, grootte der spouwerholteen lengte van dm achtergebleven steelstomp in mm
W, warenhuiscultuur; K, koudegrondcultuur.Partij I was „geprepareerd"
voor zeer vroege bloei
No

Jaar

Cultuur

Onderzoëkdatum

Spouwerholte in mm

I

1936

W
W
W

6/1
13/1
20/1

7,0
15,7
r 29,0 x
X 32,0 /

8
8
8

II

1936

W
W
W

20/1
3/2
24/2

0,5
16,5
45,0

8
8
8

III

1936

W

27/1

f 10,5 -,
X 24,0 /

f 27,0

IV

V

1944

1944

W

3/2

W

24/2

W
W
W

24/1

K
K

13/1
7/2

. K

14/2

. K
K

20/3

Stomp
in mm

8

Ï

27,5

8

1 33,0 J
29,5 tf
71,0

8

l 90,0 J

7/2
6/3

27/3

n

ƒ 0,7
X 1,5
21,0
/ 40,0
X 32,0

1,5 -,
6,0 /
8,0
9,0 -,
31,0 !)/

20

0,5
17,0
f 23,0
32,0
l 18,0
ƒ 58,0
X 45,0
45,0

11,0
8,0 '
14,0 1
6,0

20
20

13,0 \
16,0 /
7,0 ,

10

14,0 J

20
20

40.

10

*) Zièvoor deverklaring van dezegetallen blz.200.
Op 20 Januari kwamen in het getrokken monster 2 spouwers voor respectievelijk met spouwerruimten van 29,0 en 32,0 mm.
Wanneer wij op deze wijze ook de data en getallen van de overige partijen
nagaan, dan blijkt, dat op de opeenvolgende data dé grootte der spouwerruimte
steeds snel en regelmatig toeneemt. Dat wil dus zeggen, dat ér geen nieuwe gevallen bijkomen; immers, in dat geval zouden op latere data weer plotseling veel
kleinerespouwerruimten gevonden moeten worden, wat niet het geval blijkt te
zijn. Bovendien zou dan op de opeenvolgende data een geregelde stijging van het
percentagespouwersmoeten optreden, hetgeen evenmin kon worden vastgesteld.
Wij kunnen dus concludeeren, dat het losraken van den bloemsteel plotseling
in een bepaalde, betrekkelijk korte tijdsperiode van de ontwikkeling van de
plant optreedt, op een tijdstip, dat bovendien lang vóór het boven den grond
komen der neuzen valt. Intabel 11 zijn van dezelfde partijen I-V o.a. aangegeven
de datum, waarop het eerste losraken van den bloemsteel werd geconstateerd
en de datum, waarop de planten boven den grond kwamen. De laatste kolom
[8]
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TABEL II
Hyacinth Bismarck
Tijdsverloop tusschenhetlosrakenvan denbloemtrosen hetboven dengrondkomenderneuzen
W, warenhuiscultuur; K, koudegrondcultuur
No

Cultuur

Losraakdatum

Gem. Spouwerholte in mm

Boven
den grond

Aantal dagen

I
II
III
IV
V

W
W
W
W
K

6/1
20/1
27/1
24/1
31/1

7,0
0,5
17,3
1,1
0,5

15/2
24/2
17/2
14/2
13/3

40
35
21
21
41

geeft dan het aantal dagen tusschen deze twee data aan. Hierbij kan nog worden
opgemerkt, dat partij 11eenzeervroege,zgn.geprepareerde partij was. Het feit,
dat bij III de spouwerruimte op 27 Januari reeds 17,3mm bedroeg wijst er op,
dat het loslaten van den bloemsteel al eenigen tijd eerder moet hebben plaats
gevonden, dat dus detijd van 21dagen zeker met 10-14dagen moet worden vermeerderd.
Uit alles blijkt echter, dat er tusschen het losraken van den bloemtros en het
boven den grond komen van de neuzen zeker 3-6 weken verloopen. Dit houdt
in, dat alle maatregelen om het spouwen tegen te gaan, genomen na het boven
den grond komen der neuzen, nutteloos zijn. Hiermede is tevens verklaard,
waarom het lang in het dek laten zitten in het voorjaar nooit resultaat heeft
kunnen opleveren.
2. De temperatuurtijdenshet spouwen.
In de inleiding is er op gewezen, dat in de praktijk sterke temperatuurswisse,
lingen in het voorjaar, ten tijde van het boven den grond komen der neuzenwel als de oorzaak van het spouwen werden beschouwd. Dat deze temperatuurschommelingen in dien tijd voorkomen en zeer groot kunnen zijn, blijkt uit de
opgenomen grondtemperaturen opbolhoogte.Zookonden bij hetboven den grond
komen der neuzen geregeld maximum- en minimum verschillen op één dag van
7°C worden waargenomen. Zooals in de vorige paragraaf werd aangetoond,
heeft het losraken der bloemtrossen op dit tijdstip echter reeds lang plaats gevonden, zoodat deze temperaturen verder geheel buiten beschouwing kunnen
worden gelaten.
Hoe staat het nu echter met eventueele temperatuurschommelingen ten tijde
van het werkelijke tijdstip van het loslaten van den bloemtros? De daarvoor
gedane temperatuurmetingen werden gedaan op bolhoogte. Daarbij bleek in het
warenhuis in 1936, ten tijde van het losraken der bloemtrossen en daarvoor,
juist een zeer constante temperatuur voor te komen met een maximum van 7°
en een minimum van 4°C over een tijdsverloop van 3 weken. De dagelijksche
.schommelingen bedroegen niet meer dan 1tot 1,5°. Hetzelfde werd geconstateerd in 1944, waarbij de geregelde schommelingen zelfs beperkt bleven tot 0,5
of 1 °. In datzelfde jaar bleek ook voor de koude grondcultuur tijdens het losraken der bloemtrossen en daarvóór, slechts een temperatuurschommeling van
0,5°Cvoor te komen. Het is al heel onwaarschijnlijk, dat dergelijke zeer geringe
temperatuurverschillen de oorzaak zouden kunnen zijn van het plotseling
doorbreken van den steel van den bloemtros.
Van groot belang voor het spouwerverschijnsel is wellicht de temperatuur
[9]
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op zich zelf. Deze bedroeg in 1936 in het warenhuis tijdens het losraken der
bloemtrossen en eenige weken daarvoor, 5-6°C, in 1944 5-7°C, gemeten op
bolhoogte. Voor den kouden grond beschikken wij slechts over gegevens over
1944, toen tijdens de daarvoor in aanmerking komende periode 4-6,5°Cwerd
gevonden.
Hiermedeisduswelduidelijk aangetoond, dat ookdehypothesedertemperatuurschommelingen ons niet dichter kan brengen tot een begrijpen van het
spouwerverschijnsel. Gelukkig bleek nu echter het losraken van den bloemtros
te worden voorafgegaan door een reeks van tot nu toe onbekend gebleven verschijnselen, dieeen geheelnieuwlicht ophet spouwen hebben geworpen.
3. Deaanhetlosraken van den bloemtros voorafgaande verschijnselen.
Nauwkeurigonderzoekvandeopgeregeldetijden opgerooidemonstershebben
aangetoond, dat het eigenlijke loslaten der bloemtros slechts één schakel beteekent in het geheelèspouwerproces en zelfs in veleopzichten eeneindschakel.
Wij zullen nu in de eerste plaats de geheele reeks verschijnselen beschrijven,
dieachtereenvolgens optreden, zonder daarbij direct ophet tijdstip, waarop dit
alles plaats vindt, in te gaan.
Een normale, gezonde plant vertoont bij overlangs doorsnijden een felwitte
bloeias,zooalsop fig.3a en op fig.4 rechts. Dezewitte kleur wordt vooral veroorzaakt door de aanwezigheid van lucht in de talrijke intercellulaire ruimten,
diezichindezensteelbevinden. Deeersteafwijking, dienuoptreedt bijeenpartij, diespouwerszalgaanvertoonen, iseeninfiltratie vandebloeias,zoodatdeze
een vochtig, donker doorschoten en glazig uiterlijk krijgt, zooals in fig.3b en
fig.4linksduidelijk zichtbaar is. Dezeinfiltratie isookindebolschijf aanwezig,
doch daar vanwege demeer korrelige,geelachtige structuur niet zooin het oog
loopend en ook niet overal even sterk. Behalve de steel van den hoofdtrps zal
ookeeneventueelaanwezige,zgn.secundairetros,dezelfde infiltratieverschijnselenkunnen vertoonen. Naverloopvan tijd gaat dezegeïnfiltreerde steeldegeneratieverschijnselen vertoonen en ontstaat een overlangsche holte in het midden
(fig. 3c).Vanuit dezeholtetreden vervolgensgrootere en kleinere dwarsscheur'tjes op, diezich meer of minder ver naar buiten toe uitstrekken. Dit ishet cri-

A

B

C

D

Fig. 3. Iets schematisch overzicht van het spouwproces. Bollen overlangs doorgesneden,a. normale plant, steel
blank; b. steel en bolschijf geïnfiltreerd ;c.ontstaan der overlangsche holte in den geïnfiltreerden steel; d. de steel
isvolgens één van de ontstane dwarsholten doorgebroken. De bolscnyfinfiltratie is in werkelijkheid veel minder
homogeen en meer plaatselijk

[10]
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tieke moment; de bloeias is nu zoodanig verzwakt, dat slechts een lichte trek
voldoende is om den steel volgens één van deze dwarsholten loste trekken.
Nu treedt dus secundair op, wat PETHYBRIDGE als de primaire oorzaak beschouwde,nl.hetlostrekken van den indenbladkokervastgeklemden bloemtros
van den nu sterk verzwakten steel. Daar dit loslaten steedsvolgens éénvan de1
reeds gevormde dwarsholten gebeurt, zal er steeds een stomp op de bolschijf
achterblijven (fig.3d). Door voorzichtig vrij prepareeren van nog niet losgeraakte gevallen, bleek het mogelijk een dergelijken steel, dooreen slechtszwakken trek aan den bloemtros, los te krijgen, waarbij steeds een steelstomp bleef

Fig. 4. Hyacinth Bismarck, warenhuiscultuur op 17Jan. 1944. Rechts normale plant,
steel blank; links geïnfiltreerde plant, steel donker. Bollen overlangs doorgesneden

staan; dit in tegenstelling met devroeger vermelde proef bij een gezonde plant,
waarbij het afknappen steeds juist op het inplantingsvlak plaats vond. Fig. 5
geeft een plant te zien, waarbij het losraken der bloeias pas kort geleden heeft
plaats gevonden. Deinfiltratie van debloeiasensteelstomp zijn hierzeerduidelijk zichbaar.
De losgetrokken bloemtros wordt nu door den groeienden kruidkoker mee
omhoog genomen, zooals op fig.6 links te zien valt, waar de spouwerruimte
reeds aanzienlijk isvergroot en ook deoverlangsche holte duidelijk zichbaar is.
Vergelijkingmetdeophetzelfde tijdstip gerooide normale plant rechts laat zien,
dat delosgeraakte bloemtros volkomen gelijken tred houdt in groeimet denormale. Dit blijft zelfs zoo tot het boven den grond komen der neuzen en het
spreiden der bladen, waardoor het tijdens het zichtbaar worden der bloemknoppen dikwijls zeer moeilijk iste zien, welke trossen spouwers zijn en welke
niet.
Opvallend is het feit, dat dezelossebloemtrossen, zelfs bij dedrogendevoor11]
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Fig. 5. H y a c i n t h Bismarck, warenhuiscult u u r o p 24J a n . 1944.Geïnfiltreerde, reeds
losgeraakte bloeias met overlangsche holte

Fig. 6. H y a c i n t h Bismarck, koudegrondcultuur op 7 Febr. 1944.
Rechts, n o r m a l e p l a n t ;
Links, spouwer met reeds groote spouwerholte

jaarswinden, nog zoo frisch en turgescent voor den dag komen. Zoo is de op
fig.7 zichtbare reeds geheel boven den bol gekomen losse bloemtros zelfs nog
grootendeels geïnfiltreerd. De verklaring is zeer eenvoudig; de spouwerruimte
wordt namelijk niet met lucht gevuld, maar isvanaf het oogenblik van hetlosraken tot zelfs in het stadium van fig.7geheel met vocht gevuld. Bij het doorsnijden van dergelijke planten,' stroomt plotseling het vocht naar buiten. De
losgeraakte bloemtros staat dus als het ware op een waterige oplossing, blijft
daardoor volkomen turgescent, zoodat het geheel zich duidelijk verder ontwikkelt en de tros in omvang toeneemt. Zoodra echter de loofbladen spreiden
en de top van den tros aan directe verdamping wordt blootgesteld, verdwijnt
de infiltratie en heeft geen verdere actieve ontwikkeling meer plaats. Er zij
watfig.7betreftnoggewezenopdezeerduidelijkeoverlangscheendwarseholten
in den losgeraakten steel.
Zooalsreedsindeinleidingwerdvermeld,zaldelosse,nuindragendebloemtros
tenslotte buiten den kruidkoker naast de plant terecht komen. Wanneer dergelijke trossen niet door indragen of secundair inrotten te veel beschadigd zijn,
zullen bij doorsnijden de overlangsche en dwarse holten nog teruggevonden
kunnen worden (fig.8).
De in den bol achterblijvende steelstomp kan sterk in lengte varieeren. Uit
dein tabel Ivoor partij IVen Vopgegeven lengten blijkt een variatie van 1,516 mm, waarbij dan voorloopig het ééne geval van 31mm, dat in de volgende
paragraaf ter sprake zal komen, buiten beschouwing gelaten wordt. Dat de
[12]
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Fig. 7. H y a c i n t h Bismarck, warenhuiscultuur op 3 Febr. 1936. Reeds geheel
boven d e n bol gekomen losse bloemtros
m e t duidelijke lengte- e n dwarsholten.
Spouwerholte was nog geheel met bloedingsvocht gevuld. Neus van den bol
was nog niet boven d e n grond gekomen

Fig. 8. H y a c i n t h Bismarck, koudegrondcultuur op 15 April
1944, Uitgespouwde bloemtros, overlangs doorgesneden;
d e overlangsche en dwarse holten nog goed zichtbaar

steelstomp na het loslaten van den bloemsteel nog veel zou groeien, leek niet
waarschijnlijk, daar wij zien, dat bij het eerste ontstaan reeds lengten van ±
10mm kunnen optreden en later, na het uitstooten van den tros, nog dikwijls
stompen gevonden worden van slechts een paar millimeter lengte. Toch is ons
gebleken, dat sommige steelstompen later kunnen gaan doorgroeien, vooral bij
warenhuiscultuur, waar, door het ontbreken van neerslag, niet zoo spoedig rotting zal optreden. Er kunnen dan lengten van 5-8 cm bereikt worden.
De oorspronkelijke infiltratie in den steelstomp blijft zeer lang bestaan, ook
nog nadat het spouwen reeds heeft plaats gevonden.
Verder moet nog iets gezegd worden over den toestand van het weefsel op de
breukvlakken. De breuk zelf is meest niet glad doch onregelmatig en treedt
op dwars door de cellen heen. De cellen, waar de breuk door heen loopt, sterven
af en de aangrenzende cellen ronden zich naarjhet breukvlaktoeaf. Latertreden
er nog eenige veranderingen op, die hierin bestaan, dat in sommige van deze
cellen eenige nieuwe dwarswanden optreden (dwars ten opzichte van de lengteas van den steel). Ook gaan enkele van de oorspronkelijk zwak afgeronde cellen
verder uitgroeien tot papillen of zelfs tot knotsvormige uitgroeisels. Op deze
dunne uitgegroeide wand kunnen aan den buitenkant kleine, meest half bolvormige wandverdikkingen voorkomen. Deze uitgroeiirigder cellen met typische
wandverdikkingen is reeds door SORAUER (1883) beschreven. Hij beschouwde
[13]
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zealsdeoorzaakvan het ontstaan van debreuk in debloeias. Bij alledoorons
onderzochte gevallen is echter gebleken, dat deze verschijnselen pas secundair,
vrij langna het ontstaan derbreuken gaan optreden.
De uitgegroeide wanden geven geen cellulosekleuring met chloorzinkjodium,
doch worden geel van kleur, evenals de wandverdikkingen. Wel treedt met
rutheniumrood een sterke kleuring in deze zelfde wanddeelen op, hetgeen op
pektineachtige stoffen wijst. Ook de houtkleuring met phloroglucine en zoutzuur is meestal in de kleine bolvormige wandverdikkingen positief; de kurkkleuring met Sudan III daarentegen negatief. Wel kan een zwakke verkurking
optreden inderesten derafgestorven cellen.Hetbreukvlakvandenuitgestooten
tros kan daardoor een geelachtige tint aannemen. In enkele gevallen treedt
reedsvroeginrottingop,zoowelindensteelvan dentrosalsindenachtergebleven steelstomp.
Wij zagen,dat het eerstesymptoom, dat in deplant zichtbaar wordt, een infiltratie van de bloeias is. Hoe nu het proces in de partij als geheel optreedt,
kan aan fig.9duidelijk gemaakt worden.Zoogeeft bv. deonderste horizontale
deelfiguur het verloopweer bij partij VK, van een buitengeteelde partij. In het
begin der waarnemingen blijken alle stelen normaal helder wit te zijn. Deze
periode wordt voorgesteld door het witte gedeelte der figuur. Op 10 Januari
blijkt dan in een gedeelte der planten geïnfiltreerde stelen voor te komen. Dit
blijft gedurende langen tijd zoo; dezeperiode is in defiguur door het grijze gedeelte weergegeven. Opeen gegeven moment; in dit geval op 31Januari, blijkt
in een deel van deze geïnfiltreerde planten de bloemtros te zijn losgeraakt. Dit
tijdstip isdooreenbreedezwartestreepmetSp.aangeduid. Hoeweldeeigenlijke
spouwerperiode zich wel over een iets langere periode dan de breedte van deze
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Fig. 9. Schematische voorstelling:vanhet verloop van het spouwporcesvande partijen I-V.
W, warenhuiscultuur; K, koudegrondcultuur. Grijzestrookgedeelte, innltratieperiode; Sp, spouwerperiode
A, neuzen boven den grond; O,bloeidatum
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streep aangeeft, zal uitstrekken, hebben wij toch boven reeds aangetoond, dat
dezeperiode betrekkelijk kort moet zijn.
Belangrijk is verder het feit, dat lang niet alle geïnfiltreerde planten een
spouwer opleveren; omgekeerd komt het echter nooit voor, dat in een niet geinfiltreerde plant ook maar iets optreedt, dat op holtevorming, scheuring of
spouwen lijkt. Degeïnfiltreerde planten, diegeenspouwer leveren, kunnen door
dèindensteelgevormdeholtenwelaanleidinggeventot abnormaleverschijnselen,diein devolgendeparagraaf apart besproken zullenworden. Een grootdeel
der lichtere gevallen zal echter niet blijvend beschadigd worden.
Na het boven den grond komen der planten, welk tijdstip in de figuur met
een pijl is aangegeven, zal door de dan optredende verdamping de infiltratie
snel verdwijnen en de planten normaal doorgroeien en bloeien op den in de
figuur met een kringetje aangegeven bloeidatum.
Fig.9geeft nubovendienvandepartijen I tot IVhetverloopvanhetspouwerprocesbij inhetwarenhuisgeteeldebollen. Bij partij I-IIIzijndewaarnemingen
te laat begonnen en was de infiltratieperiode reeds aangebroken. Ook in
111 en IVverdwijnt deinfiltratie kortnahetbovendengrondkomenderneuzen;
bij I en 11 wasditreedseerderhetgeval.Uitdezefiguurblijkt nogeensduidelijk,
dat het belangrijkste deelvan het spouwerproces zichgeheelin Januari afspeelt
enheteerstesymptoom reedsinhetbeginvandezemaandofeerderaanwezigis.
Zooals reeds gezegd, zullen lang niet alle geïnfiltreerde planten tot spouwen
overgaan; daardoor kan hetmaximum percentagewaargenomen infiltraties zeer
belangrijk van het definitieve percentage spouwers verschillen. Tabel III geeft
daarvan een beeld. Zoo was het maximum der infiltratie bij partij II 62,5%,
waarvan zelfs 56,3% tot spouwen overging. Daarentegen gaf een maximum
infiltratievan40,0%bij IVslechts6,0%spouwers.Zookan het voorkomen, dat
een infiltratieperiode optreedt, zooals in VI, die zoo zwak is, dat het niet tot
spouwen komt.
.
TABEL III
Hyacinth Bismarck. Verschil tusschen het maximale infiltratiepercentage
enhetspouwerpercentagebijdepartijen II- VI.W,warenhuiscultuur;K,koudegrondcultuur
No

Cultuur

II
III
IV
V
VI

w
w
w
K
K

Maximum
infiltratie
62,5 %
87,5 %
40,0 %
50,0 %
3,0 %

Spouwers
56,3 %
47,7 %
6,0 %
9,2 %
0,0 %

v

't'

Hoehetpercentageaangetaste planten tijdens deinfiltratieperiode isverdeeld,
wordtintabel IVvoordepartijen IVenVweergegeven.Omeenbetergemiddeldete verkrijgen zijn telkens deresultaten van'tweedata samengevoegd, zoodat
ploegen van 20-40 planten ontstonden. Uit dezetabel blijkt het geleidelijk toeen afnemen van het percentage geïnfiltreerde planten. Opvallend is, dat in
beide gevallen het maximum derinfiltratie na denspouwerdatum valt, nl.voor
IV op 31/1-7/2, voor Vop 14/2-21/2 (vergelijk fig. 9). Eenerzijds maken de
latere infiltraties den indruk minder volledig te zijn, anderzijds maakt de zeer
korte periode, waarin het losraken van den bloemtros plaats vindt, sterk den
indruk, dat er een korte „gevoelige" periode bestaat, samenhangende met een
[15]
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TABEL IV
Hyacinth Bismarck. Toename enafname der infiltratiepercentages gedurende het spouwerproces van departijen IV en V. W,warenhuiscultuur; K, koudegrondcultuur
Data

IV-W

V-K

20/12 en 27/12
3/1 en 10/1
17/1 en 24/1
31/1 en 7/2
14/2 en 21/2
28/2 en 6/3
13/3 en 20/3
27/3 en 3/4
10/4 en 17/4

0,0
15,0
33,3
40,0
23,3
0,0
0,0

0,0
5,0
20,0
35,0
50,0
45,0
20,0
0,0
0,0

bepaald stadium in de ontwikkeling van de plant. Daardoor zou het ook te
verklaren zijn, dat bij de zeer vroege partij I (zie fig. 9) het losraken van den
bloemtros op zoo'n vroeg tijdstip (Sp) heeft plaats gevonden, daar deze partij
eerder dit gevoelige stadium zal hebben bereikt.
4. Eenige afwijkingen van het normale verloop.
In de vorige paragraaf is als directe oorzaak van het losraken van den bloemtros het optreden der overlangsche en dwarse holten in de geïnfiltreerde bloeias
beschreven. Het kan nu echter voorkomen, dat
de door den omhooggroeienden kruidkoker uitgeoefende trekkracht, juist onvoldoende is om den
tros los te trekken. Het resultaat is dan een toestand zooals in fig. 10, bij een bol uit de zeer
vroege warenhuispartij I, waar het centrum van
den steelgeheelholisgeworden met talrijke, deels
zeer groote dwarsholten. Een dergelijke plant kan
zich op twee wijzen verder ontwikkelen. In het
ongunstigste geval knapt deze steel toch nog op
een zeer laat stadium af. Gebeurt dit in fig. 10
volgens de bovenste, grootste dwarsholte,dan zal
toch nog een normale spouwer ontstaan, echter
afwijkend door een op zeer laten datum nog
slechts kleine spouwerruimte en een zeer langen
achterblijvenden steelstomp, die gekenmerkt is
door de aanwezigheid van vele dwarsholten. Zoo
is ons een geval bekend dat, terwijl de spouwerperiode omstreeks 30 Januari had plaats gevonden, op 28Februarieenpaslosgeraakte bloemtros
werd gevonden, met zeer geringespouwerholteen
een stomp van 27mm. Ook de met een sterretje
aangegeven gevallen in tabel I behooren tot deze
afwijkingen. De langste door ons kort na het
losrakenwaargenomen steelstompbedroeg'42mm.
Het kan echter ook voorkomen, dat de breuk
Fig. io.HyacinthBismarck,warenhuis- toch, eveneens in een zeer laat stadium, in één
A
S B A S E E S van de onderste dwarsholten plaats vindt, als de
[16]

201
bloemtrossteel al een
groote lengte heeft verkregen.Indatgeval blijft
weereenkortesteelstomp
achter,debloemtrosheeft
dan echtereen zeerlangen steel. Dit laatste
heeft tot gevolg, dat
door dezenlangen onder
in den kruidkoker vastgeklemden steel, de
bloemtros
schijnbaar
geen spouwer zal leveren, bij trekken aan den
tros oorspronkelijk vast
lijkt te zittenenhetzelfs
tot een begin van bloei
kan brengen. Bij zonnig
weergaandergelijketrossen echter slap hangen,
terwijlzedaneenigentijd
later toch los blijken te
zitten. Juist dezegevallen, die in de praktijk
werden waargenomen,
hebben aanleiding gegeven tot de veronderstelling, dat de spouwers
werkelijk tegen denbloei
paszoudenontstaan.Het
geregeldperiodiekonderzoek door opensnijden
der planten heeft echter
denwarenaard vandeze
gevallen aan het licht
gebracht. Fig. 11 toont
linkstwee normalespouwertrossen,rechtsechter
tweeafwijkende gevallen
met lange stelen, waarvan de langste het zelfs
tot een begin van bloei
heeft gebracht.

Fig. 11. Hyacinth Bismarck, koudegrondcultuur
Spouwertrossenop25 April 1944

Een interessant geval
geeftfig. 12,waardetwee
helften vanéénplantzijn
afgebeeld. Deze plant
heeft nl. twee spouwerholten, dooreenlossteelstuk van elkaar gescheiden! Deze bloemtros is
Fï)?. 12. Hyacinth Bismarck, warenhuiscultuur op 6 Maart
Plant met twee spouwerholten!
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waarschijnlijk eerst op
normalewijzelosgeraakt
met achterlatingvaneen
kortensteelstomp.Inden
zeer door holtevorming
beschadigden steel islater voor de tweedemaal
een breuk opgetreden.
Bij de bovenvermelde
gevallenisdebloeiastoch
nog,alishetdan opeen
laat tijdstip, doorgebroken. Te bespreken blijft
nu noghet geval,dat in
een plant als in fig. 10
geen breuk optreedt. In
eendergelijkgeval zalde
inwendig zwaar beschadigde bloeias niet meer
tot normalestrekkingin
Fig. 13. Hyacinth Bismarck, warenhuiscultuur op 9 Maart 1945
staat zijn en veelkorter
Rechts normale plant; links propvormige tros met beschadigden steel
blijven dan normaal.De
bloemtros blijft dan tusschen het blad zitten en komt als een zgn. „prop" tot
bloei, zooals op fig. 13 links. Dergelijke mislukte bloemtrossen, die bovendien
in den steeldikwijls sterkonregelmatige krommingen vertoonen,wordensteeds
in sterk spouwende partijen tusschen denormaal bloeiende aangetroffen. Uit
het onderzoek van dergelijke trossen blijkt dan, dat het feitelijk mislukte spouwers zijn. Kenmerkend zijn vooral de dwarsholten, die bovendien op dit tijdstipeenbruinekleuraangenomen hebben,Overlangscheholtenkunnenoverigens
in dit bloeistadium ook in het centrum van volkomen gezonde planten opgaan
treden.
Tenslottemoet nogwordenvermeld, dat het eenenkelemaalkan voorkomen,
dat bij het spouwen behalve de bloemtros, bovendien één of meer loofbladen
worden uitgestooten. Waarschijnlijk komt dit tot stand, doordat ten gevolge
van het ontstaan der spouwerruimte, doordrukaanweerszijdenvandenstengel,
het teere ondereind der Binnenste loofbladen in deze spouwerholte wordt gedrukt en daar bij de strekking afgekneld wordt. Het zijn steeds de smalle,
binnenste loofbladen die mee worden uitgestooten. Een enkelen keer werd geconstateerd, dat een in den steelstomp optredende secundaire rotting ook in de
omgevendebladenwasdoorgedrongen endaardooreenpaarbladentot spouwen
had gebracht.
IV. DE OORZAAK VAN HET „SPOUWEN"

1. Hetverband tusschen het spouwen enden worteldruk.
In het vorige hoofdstuk is een overzicht gegeven van alle verschijnselen, die
zichtijdens het spouwen kunnen voordoen, zonder dat devraag isgesteld, wat
nu welde primaire oorzaak kan zijn van de eerste schakel, die in het spouwerproces optreedt, nl. de infiltratie van bolschijf en bloeias. Wanneer wij in het
18]
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algemeen de oorzaak van infiltraties in het plantenrijk nagaan en rekening
houdenmet degrootehoeveelheid vocht, diezelfs inreedsgrootespouwerholten
gevonden wordt, dan dringt zich als vanzelf de vraag naar voren, of hier niet
sprakekanzijn vaneenbloedingsverschijnselalsgevolgvaneenrelatieftehoogen
worteldruk. Erzijn zeervele feiten, die deze veronderstelling zeer aannemelijk
maken*.
Beschouwen wij in de eerste plaats de infiltratie iets nauwkeuriger, dan is
reedsvermeld,dat dezegeheelberustophetvervangen van delucht indeintercellulairen door vocht. Deze infiltratie treedt echter niet plotseling diffuus in
de geheele bloeias op, doch vertoont verschillende ontwikkelingsstadia, die in
fig. 14schematisch zijn weergegeven.Zoostelt Aeenoverlangsche doorsneevan
eengezondsteelstukvoor,waarinnoggeeninfiltratie iswaartenemen; bovenaan
geeft de cirkel het beeld op dwarse doorsnee, eveneens schematisch, weer. Het

Fig. 14.Schematischeoverlangscheendwarsedoorsneden vanden bloeiasvan de hyacinth
met de opeenvolgende infiltratiestadia A-E. Het geïnfiltreerde weefsel is grijs gekleurd

begin der infiltratie bestaat steeds uit twee op lengtedoorsnee zichtbare smalle
strooken, opeenigen afstand van het buitenoppervlak gelegen (B). In werkelijkheid is hier, zooals de dwarse doorsnee toont, sprake van een concentrische
cilindervormige infiltratiezone, die vooral naar buiten toe scherp begrensd is.
Deze infiltratiestrook wordt naar binnen toe snel breeder (C) om tenslotte het
geheele centrum op te vullen (D). Dit stadium is zeer typisch, vooral door de
scherpte, waarmee de smalle gezonde weefselstrook afsteekt tegen het donkere
geïnfiltreerde centrum. Tenslotte zal bij zware infiltratie ook deze buitenste
strook erbij betrokken worden(E).
Wanneer deze infiltratie als gevolg van den worteldruk tot stand komt, zal
het vaatbundelweefsel daar een belangrijke rol bij moeten spelen. In fig.15
is een met het teekenprisma gemaakte dwarse doorsnede weergegeven van een
bloeias op ± 1 cm boven de bolschijf. Er is een duidelijke scheidingschorscentraalcilinder. Zoowelin het schorsgedeelte alsin het centrale weefsel rondde
vaatbundels komen zeer vele overlangs loopende intercellulaire holten voor,
doch op de scherpe grens tusschen beide weefsels ligt een ± 2-3 cellen dikke
weefsellaag, geheel zonder intercellulairen en eenigszins collenchymatisch van
bouw.Hetisduidelijk, datbijhetomhoogpersenvanvochtdoor de vaatbundels
r is]
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Fig. 15. Dwarse doorsnedevan den bloeiasvanhyacinthBismarck, ± 1cm boven de
bolschijfop24Jan. 1944.Vergr. 7 x

vanuit het wortelsysteem, het eerst de concentrische weefselstrook, waarin de
vaatbundels zijn gelegen infiltratie zal vertoonen, en daarna ook het merg,via
deaanwezige intercellulairen. Deintercellulairen van deschors echter, diedoor
de afsluitende concentrische scheede van den centraalcilinder zijn gescheiden,
zullen niet zoo gemakkelijk geïnfiltreerd kunnen worden, vandaar dat dit gedeelte zich zoo lang en zoo scherp van het overige geïnfiltreerde deel blijft
onderscheiden.Tenslotte zal echter bij voortdurende infiltratie, ookdit gedeelte
geleidelijk aan, van onderen op, via de intercellulairen met vocht worden opgevuld.Ermoetnogopgewezenworden,datnietalleinfig. 15 aangegeven vaatbundelsopdatjongeontwikkelingsstadium reedsovergeleidendehoutelementen
beschikken.Xyleemtracheïden(Vatenkomenbijdehyacinthnietvoor)zijnnogniet
aanwezigindebuitenstekleinevaatbundeltjes tegendescheedeaan;inalleandere
bundels isgeleidend xyleemweefsel reedsin voldoende mate gedifferentieerd.
Ook het feit, dat het spouwen hoofdzakelijk optreedt bij variëteiten met een
zeer zwaar wortelstelsel en dan bij voorkeur als de bollen vroeg geplant zijn,
dus reedsop een vroeg tijdstip goed ontwikkelde wortels bezitten, wijst opeen
groote beteekenis van de wortelwerkzaamheid voor het spouwerverschijnsel.
Hoewel als alleenstaand geval op zichzelf niets bewijzend, is het volgende op
26 Januari 1944gevonden infiltratiegeval zeer opvallend. Deze bol bezat twee
volledig ontwikkelde neuzen (zgn. dubbelneus). Nu wilde het toeval, dat de
wortelontwikkeling van de bolschijf zeer ongelijk was, zoodat aan de slechte
(linker)helft 12goedewortelszateneneenigekortepunten;aandegoede(rechter)
helft 53 goede wortels en eveneens eenigekorte punten.De neusopdezegoede
rechterhelft waszwaargeïnfiltreerd, deneusopdeslechte linkerhelft volkomen
gaaf en blank.
Hetfeit, datdeinfiltratie spoedigverdwijnt,nadatdeneuzen bovendengrond
[20]
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zijn gekomen, doordat de verdamping het verstoorde evenwicht dan spoedig
herstelt, pleit ook voor de opvatting als bloedingsverschijnsel. Een daarvoor
in 1945genomen proef in het warenhuis bevestigde dit ten volle. Hierbij werd
op 18Januari van een ploeg bollen het percentage geïnfiltreerde planten vastgesteld. Ditbedroeg70%;deinfiltratie waszwaar,hoewelnoggeenlosgeraakte
- ' bloemtrossen werden geconstateerd. Van de ± 250overblijvende planten werd
op dien datum van 125planten de bovengrond weggenomen, zoodat deneuzen
vrij kwamen; de overige 125bleven als controle ongemoeid. Ondanks het zeer
ongunstige weer na 18 Januari, waardoor in het warenhuis een zeer vochtige
koude atmosfeer bleef heersenen, was het eindresultaat, dat begin Maart het
percentage spouwers bij devrijgemaakte planten 21,6% bedroeg,tegen 44,0%
bij de controle. Een op 9 Februari getrokken monster uit beide ploegen had
voor de controle 80% infiltratie gegeven, terwijl in de vrijgemaakte planten
geen infiltratie meer voorkwam. Inbeide monsterswerden toen reeds enkele
spouwerswaargenomen. Ookhet feit, dat in een anderevoor ruim 80% geïnfiltreerdepartij inhetwarenhuis,juistalleendiebollengeeninfiltratie vertoonden,
dieeenopvallendslechtwortelstelselhadden,ismetditallesinovereenstemming.
Hetspreektvanzelf,dat het bij het spouwen nietzoozeergaatomabnormaal
hooge worteldrukken, die bij de lage temperaturen gedurende den winter niet
te verwachten zijn, doch meer om een verstoring van het evenwicht tusschen
vochtopname en vochtafgifte of vochtverbruik, dus om een relatief te hoogen
worteldruk. Deze zal alleen tot stand kunnen komen in een vroeg ontwikkelingsstadium, als de neus d.w.z. de jonge plant met bloemtros, nog niet tot
snelle strekking in staat is.Alleen in dezekritieke periode zal deplant gevoelig
zijn, daar bijsnellestrekking,dusbij grooter vochtverbruik, eenverstoord evenwichtzichweerspoedigzalkunnen herstellen. Zoozienwij dan ook,dat bijzeer
vroege partijen (bv.fig.9-1 W)deinfiltratie reedsverdwenen kan zijn, voordat
de neuzen boven den grond komen, doordat de plotseling opgetreden strekking
hetvochtoverschot heeft kunnen verwerken.
Daar deworteldruk opzichzelf een gecompliceerd proces is,van zeer veleen
verschillende factoren afhankelijk, zal ook het spouwerproces door zeer veleen
uiteenloopendefactorenveroorzaaktkunnenworden.Dat detemperatuur bij het
tot stand komen van een bepaalden worteldruk en bij bloedingsverschijnselen
een groote rol speelt is algemeen bekend. Dat een vroege wortelontwikkeling
een allereerste voorwaarde zal zijn voor het ontstaan ervan is vanzelfsprekend,
zoodat deplantdatum van grootbelangzalzijn, evenalsdevoorafgaandezomerbehandeling der bollen, die immers een grooten invloed op diewortelontwikkeling kan uitoefenen. Ook de bemesting zal een zeer groote rol kunnen spelen,
daar dezegrooten invloed kan uitoefenen op dewaterhuishouding van de plant
in verband met de permeabiliteit.
Hoewelvoorenkelevandezefactoren, zooalso.a.voordievanden plantdatum
uit depraktijk reedsgegevensbekendzijn zullen indevolgendeparagrafen deze
gegevens aan speciaal daarvoor opgezette proefseries getoetst worden.
2. Invloed vanden plantdatum.
Datdeplantdatum eengrooteninvloedophetspouwenzalkunnen uitoefenen,
juist omdat daardooreenvan demeest fundamenteele factoren vooreengoede
wortelcapaciteit, ni. de aanwezigheid van een goed ontwikkeld wortelstelsel za
worden beïnvloed, is van te voren te verwachten. Zooals op blz.2 vermeld,
werdvan deoudstetijden afhetvroegplantenalsbevorderlijk voorhetspouwen
r 2i]
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beschouwd. Daar echter geen gecontroleerde gegevens bekend waren, werd in
1944/'45ookhetvroegenlaatplantenineenuitvoerigeproefopgenomen,waarbij
een 20-tal verschillende behandelingsmethoden werden toegepast. Voor den
vroegenplantdatum (V)werd3October genomen;voordenlaten (L)27November,zoowelvoorhetwarenhuis(W)alsvoordecultuur inden koudengrond(K).
TabelVgeeft een volledigebevestiging van deoude praktijkwaarnemingen. De
invloed van den laten plantdatum is buitengewoon sterk. Terwijl het spouwen
buiten zelfs geheelwerdvoorkomen,trad het inhet warenhuismaximaalslechts
in 1,2% op,terwijl de hoogste spouwerpercentages bij devroeggeplante bollen
30,5voorhetwarenhuisen20,0voordenkouden grond bedroegen.
TABEL V
Percentage spouwersbij vroegen laat planten. V, geplant op 3 Oct. 1944;
L. geplant op 2j Nov. 1944. W, warenhuiscultuur; K,koudegrondcultuur
Zie voorploegnummer ooktabel XI
Ploeg

V

L

Wl
W2
W3
W4

11,9
9,4
30,5
8,7

1,2
0,0
1,2
0,0

K1
K2
K3
K4

2,3
0,0
20,0
5,7

0,0
0,0
0,0
0,0

3. Invloed van de bemesting.
Datdooreenbepaaldekunstmesttoedieningeensterkeinvloedophetspouwenis
uitteoefenen,wasreedsgeblekenuitwaarnemingenvan INIA(1937)enVOLKERSZ
(1939). Enkele gegevensaan dezepublicaties ontleend, vermeerderd met enkele
eigen waarnemingen, zijn in tabel VI samengebracht. Met nadruk zij er opgewezen,dat dehiergegeven spouweraantallen geen percentagesvoorstellen, doch
TABEL VI
Invloed van in hetnajaar toegediende kunstmestbemesting op het aantal spouwers
per bedvan 1 R.R.*, volgensInia (1937), Volkersz(1939), eigenonderzoek (1944)
Z.A., zwavelzureammoniak; K.A.S., kalkammonsalpeter
Jaar

Hoofdbemesting

1937

IJ w. stalmest
2 kg A.S.F.
2 kg A.S.F.

1939

1944

1 w. stalmest
1 w. stalmest
1 w. stalmest
2 kg A.S.F.
2 kg A.S.F.

Extra

Aantal
spouwers

1 kg Z.A. '

0,0
13,0
77,0

1 kg Z.A.
1 kg K.A.S.
1 kg Z.A.

1 w. stalmest
1 w. stalmest
1 w. stalmest

i kg Z.A.
1 kg Z.A.
[22]

2,6
44,6
2,6
6,0
38,6
34,6
0,0
39,0
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het aantal spouwers per bed van I R.R.2 weergeven. Hoewel veel afhangt van
het aantal bollen perbed,kanhierternadereoriëntatieaantoegevoegd,worden
dat bv. het getal 77,0 per bed bij benadering overeenkomt met 14,7%. Debemesting is aangegeven in wagens stalmest of kilo's kunstmest per R.R.2. De
extra bemesting werd kort na het planten gegeven. Uit detabel blijkt dan, dat
stalmest alleen 0,0 tot 2,6spouwers per bed heeft opgeleverd. Wordt nu bovendien zwavelzure ammoniak toegediend, dan komt het aantal spouwersop34,644,6perbed. Het merkwaardige is,dat, alsinplaatsvanzwavelzure ammoniak,
de stikstof in den vorm van kalkammonsalpeter wordt gegeven, er géén stijging
van het spouweraantal optreedt. Een hoofdbemesting van A.S.F, korrels geeft
iets meerspouwersdan stalmest, nl.6,0-13,0 perbed;eenextra gift vanzwavelzure ammoniak brengt het spouweraantal echter weer op 38,6-77,0 per bed.
Tabel VII geeft tenslotte het resultaat van de combinatieproef in 1945, nu
weer in percentages uitgedrukt. Vooral Ki toont, hoe sterk de invloed van de
TABEL VII
Invloedvan eennajaarsbemesting van i kg zwavelzure ammoniak per R.R.*
op het percentagespouwers. S,alleenstalmest; S+ Z.A.,stalmest enzwavelzure ammoniak
W, warenhuiscultuur; K, koudegrondcultuur. Zie voorploegnummers ook tabel XI
Ploeg

S

S + Z.A.

KI
K2
K5
K6

2,3
0,0
0,0
0,0

20,0
5,7
0,0
0,0

Wl
W2
W5
W6

11,9
9,4
1,2
0,0

|

30,5
8,7')
1,2
0,0

*) Kunstmestbeschadiging
najaarsbemesting met zwavelzure ammoniak kan zijn voor de koude grondcultuur. Stalmest alleen (S), gaf 2,3% spouwers, 1 kg. zwavelzure ammoniak
(Z.A.) extra bracht dit aantal op20,0%. De ploegen K5en K6waren in tegenstellingmetKxenK2laatgeplantenleverdenondanksdezwavelzure-ammoniakbemesting geen spouwers op. In het warenhuis gaf Wxeen vermeerdering van
het aantal spouwers tengevolge van de zwavelzure ammoniak van 11,9 op
30,5%. Inhetwarenhuisdeed zichechtereencomplicatievoorindenvormvan
eenwortelbeschadiging tengevolgevan denkunstmest, diedoordenoodzakelijke
kunstmatige besproeiing blijkbaar in te geconcentreerden vorm de wortels had
bereikt. Vooral de met een sterretje gemerkte ploegwasbeschadigd, waardoor
zelfs een kleine vermindering in het spouwerpercentage optrad. De ploegen
W6 enW6waren laat geplant. Zwavelzure ammoniak heeft dusophet spouwen
een sterk bevorderenden invloed in tegenstelling met kalkammonsalpeter.
Dat de bemesting met kunstmest op het spouwen een sterken invloed uitoefent, iszeerbegrijpelijk, daardegrondoorzaak, deworteldruk, een verschijnsel
is, waarin de permeabiliteit een overheerschende rol zal spelen. Het is immers
bekend, dat juist deze permeabiliteit voor water sterk afhankelijk is van de
ionenwerking der als kunstmest toegepaste zouten. Volgens de oorspronkelijk
reeds door HOFMEISTER opgestelde reeks NH4 >K>Na> Li>Ca>Mg >Ba,
[23]
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waarin van links naar rechts een afname der permeabiliteit voor waterzou
worden veroorzaakt, vormt het NH4-ion zelfs een uiterste, hetgeen de sterk
bevorderende werking van het ammoniumsulfaat op den worteldruk zou verklaren. Nadien zijn echter vooral in verband met dezeer groote beteekenis van
de concentratie der gebruikte zouten ook wel andere reeksen naar voren gekomen, (DE HAAN 1933, 1935; KAHO 1937), zoodat zonder nader onderzoek,
o.a.ooknaar deninvloedvan anderedan NH4-ionen,bij het trekken van definitieve conclusies op dit gebied de noodige voorzichtigheid betracht zal moeten
worden.
4. Invloed van de temperatuur.
Evenals bij allelevensprocessen, zal detemperatuurfactor een belangrijke rol
spelen bij het tot stand komen van den worteldruk en dus ook van beteekenis
zijn voorhetspouwen.Reedsopblz. 193isvermeld,dattentijdevanhetlosraken
van den bloemtros en gedurende de weken daarvoor, temperaturen van 4-7°C
werden aangetroffen. Hetisnuopvallend, datinde jarenvandekoude winters
1940, 1941 en 1942 practisch geen spouwers zijn opgetreden. In de kritieke
periodevan detweedehelft van Januari endeeerstehelft van Februariwasde
buitentemperatuur indeze3jaren vrijwel steedsbelangrijk lagerdan0°C.Toen
dan tenslotte begin Maart de hoogere temperaturen optraden, was degevoelige
periodevoorbij, vooral doordat de planten opzoo'n laat tijdstip zelfs bij matige
temperatuursverhooging zeersnel gaan strekken. Inhet eerstejaar na dekoude
reeks, in den zachten winter van 1943,traden in de praktijk overal zeer veel
spouwersop; juist in decritieke periodewerdentoengemiddelde dekade-temperaturen van 6.7,5.4en6.4°Cwaargenomen.
Het grootere percentage spouwers, dat bij warenhuiscultuur optreedt, verge
leken met de koudegrondcultuur, moet ook aan de hoogere grondtemperatuur
bij eerstgenoemdeteelt wordentoegeschreven,vooral ook,doordat inhet najaar
direct na het planten de warenhuistemperatuur zooveel hooger is en daardoor
dewortelvormingsnellerverloopt,waardooreerdereenrelatief te hooge wortel
druk tot stand zal komen opeentijdstip, waaropdeneusnogweinigisontwikkeld. In tabel VIII is het verschil weergegeven van het percentage spouwers
TABEL VIII
Percentagespouwersbijwarenhuiscultuur(W)vergelekenbij
koudegrondcultuur(K)
Voor 1Ç30-IÇ44, nvarieerend van 100-400; voor 1945, ± I0° bollen per ploeg
Zie voorhet ploegnummervan 1945 ooktabel XI
Ploeg

W

K

1930•
1936
1936
1944

28,0
56,3
47,7

2,9
0,0
0,0
0,0

1945-1
1945-2
1945-3
1945-4

11,9

9,4

2,3
0,0

30,5

20,0

8,7

5,7

1945-5
1945-6
1945-7
1945-8

1,2
0,0
1,2
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

6,0
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in het warenhuis vergeleken bij de koudegrondcultuur van dezelfde partijen.
Decijfers spreken voorzichzelf.Vooral 1936met56,3%spouwersinhetwarenhuis tegenover 0,0% buiten laat zien, hoe groot het verschil wel kan zijn. De
voor 1945gegevencijfers hebben betrekkingopverschillend behandeldeploegen
van éénzelfde partij. Zoo zijn de ploegen 1-4 vroeg geplant, de ploegen 5-8
daarentegen laat; De ploegen 1, 2, 5 en 6 zijn alleen met stalmest bemest; de
ploegen3,4,7en8bovendien met zwavelzure ammoniak.
Terwijl bij bovenstaande temperatuursinvloed op het spouwen sprake is van
een factor, diedirect opdenworteldruk inwerkt, kan detemperatuur ookmeer
indirect invloed ophet spouwerproces uitoefenen, nl.tijdens deschuurbehandelingderbollenindenzomereninhetnajaar. Ookdezefactor werdbijdesamengestelde behandelingsproef in 1944/'45 onderzocht. Vergeleken werden twee
behandelingsmethoden nl. zgn. „ongestookt" tegenover „constant 25J °C".
Ongestookt kwam neer op 20°-25 °C van 1-21 Augustus; 15 °-20 °C van
21 Aug.-15 Sept.; 13°-17° van 15 Sept.-l Oct.; 13° in October en 13°-5°
in November. Tabel IX geeft het resultaat weer. Het blijkt, dat het percentage
TABEL IX

Invloed van de temperatuurbehandeling
gedurende den zomer en het najaar op het percentage spouwers
Ploeg

l

Zomerbehandeling
Ongestookt

25J°C

Wl
W3
W5
W7

11,9
30,5
1,2
1,2

9,4
8,7»)
0,0
0,0

KI
K3
K5
K7

2,3
20,0
0,0
0,0

0,0
5,7
0,0
0,0

) Beschadigddoorkunstmest.

spouwers bij deongestookte ploegen beduidend hooger ligt dan bij de gestqokte
ploegen, vooral bij devroeggeplanteW1}W3,en Ki, K3.Vooraldekoudegrondploeg K3 met 20% spouwers voor de ongestookte en 5,7 % voor de bij 25|°
gestookte ploeg laat zien van hoeveel belang het behoorlijk stoken voor het
tegengaan der spouwers kan zijn. Zooals reedsgezegd, hebben wij hier met een
indirecten invloed te doen. Door het stoken vooral in September en October
wordt de wortelontwikkeling zeer sterk geremd. Terwijl ongestookte bollen bij
het planten reeds ver ontwikkelde wortelkransen bezitten, die na het planten
direct snel uitgroeien en dus op een relatief vroeg tijdstip een goed ontwikkeld
wortelstelsel doen ontstaan, zijn bij gestookte bollen op den plantdatum de
wortelkransen nog volkomen in rust, zoodat eenige tijd verloopt, voordat de
wortels gaan uitloopen.
Behalve met een zomerbehandeling bij 251°C werd ook een proef genomen
méteenconstantebehandelingbij30°C. Daardezebehandelinginhetwarenhuis
een afwijkend resultaat gaf, iseen aparte bespreking op zijn plaats. Intabel X
is het percentage spouwers gegeven. Vermeld zijn hier alleen de proeven met
stalmest; de met zwavelzure ammoniak behandelde ploegen in het warenhuis
waren sterk beschadigd in hun wortelstelsel. Hoewel het spouwerpercentage
[25]
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TABEL X
Percentage spouwersnaeen zomerbehandeling bij30°C
W, warenhuiscultuur; K, koadegrondcultuur; V,vroeggeplant; L, laat geplant
Ploeg
L
V
1 Ploeg
W9
K9

12,5

W 10

38,7

0,0
K 10
1,1
1
ook bij die ploegen nog tusschen de 16en 21'% bedroeg, heeft onderlinge vergelijking weinig waarde.
Belangrijk is nu het feit, dat volgens tabel X van deze bij 30°C behandelde
partij de laat geplante warenhuisploeg 38,7 % spouwers heeft opgeleverd tegen
de vroeggeplante ploeg slechts 12.5 %, terwijl wij vroeger hebben vastgesteld,
dat in alle andere gevallen laat planten het spouwen zoo sterk tegengaat. De
verklaring van dit verschijnsel is betrekkelijk eenvoudig. Door de zeer hooge
temperatuur van 30° tot den laten planttijd op 27November, is de neusontwikkeling zoo sterk geremd, dat na deze late planting in de dan lage grondtemperatuur de strekking zeer langzaam verloopt, terwijl voor de wortelontwikkeling dezezelfde in het warenhuis heerschende grondtemperaturen (5-10°C)
nog altijd relatief gunstig zijn. Wij krijgen nu behoorlijke wortelontwikkeling
bij extra sterk geremde neusontwikkeling, dus juist een eerste voorwaarde voor
een relatief te groote worteldruk. Zoo bleek de neuslengte boven den bol van de
bij 30°laat geplante ploeg(W10)op2 Februari slechts 1,6 cmte zijn tegen 6,0 cm
bij de ongestookte bollen (fig. 16). Bij de vroeg geplante ploeg van 30° (W9)
was de neuslengte op dien zelfden datum ook reeds 6,7 cm, wat daaraan te
danken is, dat deze ploeg na de planting op 3 October nog bijna 2 maanden gelegenheid tot strekking heeft gehad tijdens de dan nog hoogere grondtemperatuur (10-15 °C), voordat de late ploeg werd geplant.
Zooals wij vroeger zagen, remt 2 5 | ° de wortelontwikkeling voldoende, zonder
al te remmend op de neusontwikkeling in te werken; 30° echter remt de neusontwikkeling buitengewoon sterk en als dan door de warenhuisgrondtemperatuur
de wortels gelegenheid
krijgen,ondanksdelate
planting eenigszins ber
hoorlijk uit te .groeien,
wordt het evenwicht
verbroken en zal een
voor het spouwen gunstige situatie ontstaan.
Dat dit gevaar van te
groote neusremmingbij
koudegrondtemperatuur veel minder bestaat, toont tabel X
voor de ploegen K 9 en
K10, waar bij de vroeg
geplante ploeg 1,1 %
spouwers optraden en
bij de laat geplante 0,0
%. Bij de late planting
Fig. 16. H y a c i n t h Bismarck op 6 Febr. 1945 in het warenhuis
Links ongestookt; rechts gestookt bij 30°; beide laat geplant op 27 Nov. 1944
in den kouden grond
[26
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is de bodemtemperatuur te laag om nogtijdig een voldoende wortelontwikkeling tot stand te doen komen.
5. Algemeene beschouwing.
Zooals uit het laatste gedeelte der vorige paragraaf overduidelijk isgebleken,
zijn de factoren, die een te grooten worteldruk met als gevolg een infiltratie
van de bloeias veroorzaken, zeer groot in aantal. Met het beschouwen van den
worteldruk alleen, op zich zelf reeds een zeer gecompliceerd physiologisch verschijnsel,zijnwijerniet;immers,deontwikkelingstoestand vandejongegroeiende plant, den zgn. neus, speelt een minstens even groote rol bij het tot stand
komen der infiltratievoorwaarden. Eenzelfde worteldruk zal bij een zich reeds
snel strekkenden ver ontwikkelden bolneus geen infiltratie meer veroorzaken,
daarentegen wel bij een zich slechts zeer langzaam strekkenden sterk geremden
neus. Deworteldruk bepaalt de hoeveelheid vocht, die omhoog wordt gestuwd,
deneusontwikkeling, ofaldat vocht bij destrekkingverbruikt kanworden. Het
geheele infiltratieproces komt neer op een verstoring van het evenwichtvochtopname-vochtverbruik.Wijkunnen dit kortwegaanduiden metdenterm „relatief tehoogeworteldruk", waarmeedusinhet geheelnietwordt gezegd,datdeze
worteldruk in absoluten zin zeer hoog behoeft te zijn. Het verbreken van de
correlatietusschenvochtopnameenvochtverbruik kantot stand komen,zoolang
debolneuzen nog onderden grondzitten. Zoodra zeerbovenuitkomen,treedt
als reguleerende factor detranspiratie op,dus demogelijkheid tot vochtafgifte.
Wij hebbeninderdaad gezien,datindatgevaldeinfiltratiespoedigisverdwenen.
In verband met het bovenstaande is het duidelijk, dat alle factoren, dieeen
vroege wortelontwikkeling bevorderen en een remmenden invloed hebben op
de neusontwikkeling, het spouwen in de hand zullen werken; dat daarentegen
alle factoren, die de vroege wortelontwikkeling tegengaan en de neusontwikkeling bevorderen, het spouwen zullen tegengaan. Indien deoverige factoren niet
te ongunstigzijn,zalelkvandezeveleinvloedsfactoren opzichzelfdendoorslag
kunnen geven en het spouwen kunnen veroorzaken. Zoo zijn reeds uitvoerig
behandeld: le. de plantdatumalszeerbelangrijk voor het al of niet tot stand
komen van een vroeg ontwikkeld wortelstelsel; 2e. de bemesting als een factor
van zeer grooten invloed op de permeabiliteit, dus meer direct op den worteldruk zelfinwerkend;3e. detemperatuursfactor, in deeerste plaats in denvorm
TABEL XI
Hyacinth Bismarck. Spouwerpercentagesna verschillendebehandelingsmethoden;
elke ploeg uiti I0° bollen bestaand. V,vroeg geplant op 3Od. 1944; L,laatgeplant op
27 Nov. 1944. S, alleen stalmest; S -j- Z.A., extra najaarsbemesting met 1kg zwavelzure
ammoniakper R.R.*. O, ongestooktgedurendeden zomer;2$\,gestookt bij dezetemperatuur
W, warenhuiscultuur; K, koudegrondcultuur
L

V

s+

s
0

25i

0

Wl
11,9

W2
9,4

KI
2,3

K2
0,0

K3
20,0

S

Z.A.

S+Z.A.

25J

0

25*

0

25*

W3

W4

30,5

8,7!)

W5
1,2

W6
0,0

W7
1,2

W8
0,0

K4
5,7

K5
0,0

K6
0,0

K7
0,0

K8
0,0

*) Beschadigingdoorkunstmest
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van grondtemperatuur meer direct den worteldruk als physiologisch procesbeïnvloedend en vervolgens belangrijk voor den meer of minder snellen groeivan
wortels of bolneus; in de tweede plaats meer indirect vart groot belang tijdens
de zomerbehandeling der bollen, waarbij toekomstige groei van wortel en neus
sterk kan worden beïnvloed.
Eensamenvattingvan dezefactoren, tevenseensamenvattingvandetabellen
V, VI, VIII, en IX is in tabel XI gegeven. Nemen wij uit deze tabel deploeg,
die alle factoren, gunstig voor een relatief hoogen worteldruk combineert, dus
vroeg planten, bemesting met zwavelzure ammoniak en niet stoken gedurende
den zomer, d.i. ploeg V-ZA-O, dan vinden wij zoowel voor warenhuiscultuur
(W3) als koude grondcultuur (K3) de hoogste spouwerpercentages, diein degeheele proef werden gevonden, ni. 30,5 en 20,0%. De combinatie der voor het
spouwen meest ongunstige factoren d.w.z. de L-S-25|-ploegen geven daarentegen zoowel voor het warenhuis (W6) als buiten (K6)0,0% spouwers.
Behalve deze uitvoerig behandelde factoren zijn nog vele andere te noemen,
waaronder nog één zeer belangrijke, nl. dewatervoorziening der wortels. Het is
duidelijk, dat al zijn alle bovengenoemde factoren in een voor het spouwerproceszoogunstigmogelijken vorm aanwezig,dit toch niet tot stand zalkomen
als de wortels niet over voldoende vocht kunnen beschikken. Een aardige demonstratie hiervan geeft devolgendein 1944/'45in het warenhuis gedanewaarneming. Van eenzeervroegezgn. „geprepareerde" partij werd op3Octobereen
deel vrij in het warenhuis geplant, een ander deel in ± 10cm diepe kistjes in
het warenhuis opgekuild en met voldoende zand bedekt. Bij de vrij geplante
bollen traden 29,6% spouwers op (n= 105) bij de opgekuilde 0,0% (n= 81).
Eensteekproef op15 Decembergafvoordevrijgeplante80% infiltratie enreeds
eenige losgeraakte bloeistengels, voor de in kistjes geplante 35,3% infiltratie.
Terwijl devrij geplantebollenmethunwortelshet grondwater konden bereiken,
konden in dekistjes dewortels niet verder dan denbodemkomen enbeschikten
zoodoende, vooral ook door het ontbreken van regenwater van boven af, niet
over voldoende vocht. Wel trad een matige infiltratie op, doch niet voldoende
om het tot spouwen te brengen. Zoo zal ongetwijfeld bij koudegrondcultuur
behalve de bodemtemperatuur ook de watervoorziening een factor van beteekeniskunnen zijn. En dezeopzichzelf hangt weeraf o.a. van dehoeveelheid
regenval, grondwaterstand, grondstructuur en plantdiepte. Wat dit laatste betreft is de volgende opmerking van MOORE (1939), van belang waarin deze
schrijft „In one case of Loose Bud that occurred in a large bed in the open in
London in 1938 the trouble was found exclusively among the deeply planted
bulbs; at the edge of the bed where only 2 in.'of soil covered the bulbs, the
plantsgrewnormally".
Heeft eenmaal een bepaald complex van factoren aanleiding gegeven tot
sterke infiltratie van debloeias,dan verloopt het procesverderalsin hoofdstuk
III uitvoerig beschreven werd. Door de aanhoudende infiltratie zal vooral in
hetcentrumvan densteeldoorgebrekaanvoldoendedoorluchtinggroeiremming
ontstaan, zich uitend in het ontstaan van een centrale overlangsche holte. De
daarna optredende dwarsholten verzwakken denstengelzoodanig,dat doorden
trek van den door den kruidkoker vastomklemden bloemtros de steel op één
van de zwakste plaatsen doorknapt en nu verder door den kruidkoker passief
wordt meegenomen. Doordat de zoo ontstane spouwerholte met bloedingsvocht gevuld blijft, zal de lossetros langturgescent blijven en tenslotte in vrij
goedentoestand worden uitgestooten. Ditlaatst aan dendagtredende verschijn[28]
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sel,dat dennaam „spouwen"heeft gekregen, isdusslechtsdelaatste, zichtbare
schakelvaneenheelereeksprocessen,waarvan hetgrootstedeelzichindeplant
afspeelt, lang voor het boven den grond komen der neuzen. De bij het doorsnijden der uitgespouwde bloemtrossen nog zichtbare abnormale holten leggen
getuigenis af, van hetgeen zich in deze stengels heeft afgespeeld.
V. DE BETEEKENIS VAN HET SPOUWEN VOOR DE CULTUUR

1. Hetspouwen op het veld en de gevolgen.
Hoe het spouwen zich voordoet, is in de vorige hoofdstukken uitvoerig beschreven. In dezeparagraaf zullen in deeerste plaats nogeenigegegevensover
de verdeeling van de spouwers in een normale praktijkpartij Worden gegeven;
in de tweede plaats zullen de gevolgen worden nagegaan van het spouwen op
den verderen groei en bloei der bollen.
Deverdeelingvan het aantal spouwers over een partij van grooter oppervlak
kan plaatselijk zeer ongelijk zijn. Er bestaat in deeerste plaats een verschil afhankelijk van de grootte der bollen. Zoo bedroeg het percentage spouwers bij
een partij Bismarck in 1944bij 1458bollen van 9 per regel (hoemeer per regel
geplant, hoe kleiner de bollen)5,2%, terwijl dit bij de 7155 gecontroleerde
bollenvan8perregel8,2 %bedroeg.Deverdeelingoverdeverschillendebedden
kan zeer wisselen; zoo kwamen in het zooeven genoemde partijgedeelte van
7155bollen, bedden voor (op elk bed stonden ± 400 bollen) met slechts 1,2%
spouwers; doch ook bedden met 18,9%. Daar debedoelde partij in het voorafgaande najaar een bemesting met zwavelzure ammoniak had gehad, bestaat
natuurlijk de mogelijkheid, dat het ongelijke uitstrooien op het plaatselijke
spouweraantal invloed heeft gehad.
Van groot practisch belang is nu het verdere gedrag van de planten, dieeen
spouwer hebben gegeven. Dit werd in 1944 uitvoerig nagegaan aan een partij
uit de praktijk, waarin 100 typische spouwerplanten werden uitgeteekend. Bij
het rooien werden bovendien een 122 normale omstanders als controle apart
genomen. Het rooien had reedsop 19Juni plaats,daar zevoor dezgn. „preparatie" bestemd waren, d.w.z. door een byzondere schuurbehandeling geschikt
zouden worden gemaakt voor vroegen broeix). Het rooigewicht bedroeg voor
.de normale bollen 7794gr, voor de spöuwerbollen 8000gr, beide getallen berekend op 100 bollen. De groei der bollen was dus bij de spouwers zelfs iets
sterker geweest dan bij denormale planten. Praktisch komt het eropneer, dat,
wat bolgroei betreft, despouwers in geen enkel opzicht achter staan bij derest
van de partij.
Na eenvolkomen gelijkezomerbehandeling derbollenwerden zealleop3 October in kistjes geplant en op degewonewijze buiten opgekuild. Op 16December in de kas gebracht viel de volle bloei op 15 Januari. Het verschil tusschen
den bloei der bollen afkomstig van spouwerplanten en dievan denormale,was
buitengewoon groot. Fig.17 geeft daarvan een duidelijk beeld; de normale
planten (N) bezitten volle,zware trossen, de van spouwers afkomstige planten
. (Sp) vertoonen zeer losse, ijle trossen. Het gemiddeld aantal bloemen per tros
bedroegbij denormaleploeg44,1, bij despouwerplanten slechts19,9.
Bij dit resultaat rijst onmiddellijk devraag, hoe het mogelijk is, dat, terwijl
x

) Zievoor„preparatie"van hyacinthen o.a. Beijer en VanSlogteren (1930; 1931)
enBeijer(1936).
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Fig. 17. Hyacinth Bismarck op 19Jan. 1945. N, bollen normaal; Sp, bollen afkomstig
van spouwerplanten. In de kasgebracht op 16 Dec. 1944

de bollen, gezien het rooigewicht, toch normaal zijn doorgegroeid, de nieuwe
bloemtros zich daarin zoo abnormaal slecht heeft ontwikkeld. Een onderzoek
van de bollen afkomstig van spouwerplanten, op23Juni ingesteld, toonde aan,
dat degevolgen van hetspouwen inden bolzichtbaar blijven.Wanneereennormalebolop dat tijdstip wordt afgepeld tot opden ouden bloemsteel,d.w.z.den
bloemsteel,dieinhetvoorjaar denbloemtrosheeft gedragen,danblijkt dattegen
dat bloemsteelondereinde aan, in den oksel van het binnenste loofblad, zich de
nieuwe neus heeft ontwikkeld, die in het daaropvolgende jaar blad en bloem
boven den grond zal brengen. Dezetoestand is aanwezig op de twee rechtsche
beelden van fig. 18. De oude bloemsteel is vooraan zichtbaar, daarachter de
wat breedere nieuwe neusvoor het volgend jaar. De3linksche figuren zijn van

Fig. 18. Hyacinth Bismarck op 23Juni 1944. Bol afgepeld tot op den nieuwen neus.
Rechts, 2 normale bollen; links, 3 bollen van spouwers
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spoùwerplanten afkomstig; zij vertoonen eveneens den nieuwen neus, maar
daarvóór het overblijfsel van denvroegeren spouwerstomp,dievooralbovenaan
door inrotting donker bruin verkleurd is,eeninrotting, die zich soms ookuitbreidtoverdenbuitenkantvandennieuwenneus. Dat zichechterde
bruinkleuringeninrottingnietbeperkttothetuitwendige,toont fig. 19, waaróp overlangschemediane doorsneden zijn gegevenvan een normalen
bol(onder)en een spouwerbol (boven).Terwijl de
onderste doorsnede geheel gaaf enblankis,toont
de bovenste, dat de geelkorrelige bruinkleuring
zich in het inwendige van den spouwerstomp
voortzet tot in debolschijf,vooralnaar den rechterkanttoe. Het centrum van dezeingerotteplek
is zelfs hol. Het belangrijke isnu, dat juist vlak
boven deze rotte plek in het opde figuur zichtbare driehoekige neusgedeelte, de nieuwe bloemFig. 19. Hyacinth Bismarck op 23 Juni
tros gevormd zalworden. Dat dit tot belangrijke
1944. Overlangsche mediane doorsnede
van het onderste deel van den bol.
voedingsstoring aanleiding zal kunnen gevenen
Boven,spouwerbol metinrotting (grijs);
onder, normale bol. * Bloeias van
de kwaliteit van den zich daar ontwikkelenden
April 1944. Het pijltje wijst naar het
driehoekige neusgedeelte, waarin zich
nieuwen bloemtros zeer ongunstig zal beïnvloedenieuwe bloemtros zalontwikkelen
den, wordt nu zeer begrijpelijk.
Omna te gaan, of er correlatie bestaat tusschen dein de schijf aanwezigeinrotting en de bloemkwaliteit, zijn de bollen van de broeiproef van 15 Januari
1944terstond na den bloei, zoowel de normale als die van despoùwerplanten,
inwendigonderzocht. Het resultaat isin fig.20weergegeven intwee frequentiecurven, de bovenste van de normale bollen, de onderste van de spouwerbollen.
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Fig. 20. Hyacinth Bismarck, gebroeide bollen op 19Jan. 1945.Frequentiecurven van het aantal bloemen
per tros. N, normale bollen (n=96) ;Sp. Spouwerbollen (n=98);
o : bolschijf normaal
$ : licht beschadigd
O : matig beschadigd
v : zwaar beschadigd

Op de horizontale lijn is het aantal bloemen per tros aangegeven, terwijl elke
bloemtrosdooreen cirkelisaangeduid. Een geheelblankecirkelwilzeggen, dat
er aan den bol niets afwijkends was waar te nemen; een kruisje duidt op een
slechtslichtebeschadiging, d.w.z. een kleine niet verreikendebruinevlekvanuit
den spouwerstomp;eenhalf zwartecirkelbeteekent eengrooterebruine vlekof
zeer kleine holte; een geheel zwarte cirkel heeft betrekking op een groote holte
of een holte, diedoor degeheeleschijf heengaat en onderaan uitmondt. Fig. 21
geeft rechtsvan dit laatste eenvoorbeeld, terwijl linkseengrooterebruinevlek
zichtbaar is,waarin eenkleineholte.
Eenblikopdefrequentiecurven laat zien,dat bij denormaleplanten geenbe[31]
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Fig. 21. HyacinthBismarck. Gebroeide bollen op 19Jan. 1945,afkomstig van spouwerplanten, overlangs, mediaan doorgesneden. Rechts, zeer zware beschadiging van de
bolschijf; links, lichtere beschadiging

schadigingen in den bol aanwezigwaren, uitgezonderd in één bol, die blijkbaa1*
alsspouwer overhet hoofd isgezien. Uitdeonderstecurveblijkt, dat inderdaad
de meest beschadigde bollen detrossen met het kleinste bloemenaantal hebben
voortgebracht, de minst beschadigde bollen de beste bloemtrossen hebben gegeven.Zoowashetgemiddeldeaantalbloemenpertrosbijdesterkstbeschadigde
bollen 12.2, bij de minst beschadigde 28,9. Wij kunnen de conclusie trekken,
dat ereendirectverband bestaat tusschen dematevanbolschijfbeschadiging als
gevolgvan het spouwen en de kwaliteit van den zich in despouwerbollen ontwikkelenden bloemtros voor het volgend seizoen.
Niet altijd zal het verschil in bloemtroskwaliteit zoo groot zijn als in het
bovenvermelde geval, vooral omdat daarbij het gemiddeldeaantal bloemenper
tros voor de normale planten zoo hoog lag. Zoo bedroeg bv. in 1946voor een
kleine ploeg bollen (n = 35)het gemiddelde aantal bloemen voor de normale
planten 26,5, voor de spouwers 22,7. Het is overigens zeer waarschijnlijk, dat
vooral deweersomstandigheden kort nahét spouwen van grooten invloedzullen
zijn op het verloop van het rottingsproces in denspouwerstomp. Doorden kort
na het spouwen nog openstaanden kruidkoker zal bij regenval zeer veel vocht
vrij omlaag kunnen spoelen, waardoor de rotting vlak boven de bolschijf sterk
zal worden bevorderd, vooral ook doordat, zand, stof en schimmelsporen daar
eveneens vrijen toegang hebben.
In elk geval staat het vast, dat men bij spouwerplanten steeds dekans loopt
op slechte bloemvorming. Een partij, waarin veel spouwers zijn opgetreden, zal
dus niet voor bijzondere doeleinden, zooals kerstmispreparatie gebruikt mogen
worden,tenzij het percentagespouwerszoogeringis,dat het mogelijk isdeaangetaste planten uit de partij te verwijderen. Hetzelfde geldt voor alle bollen,
diena het rooien alszgn.„leverbaar" voorden handelbestemd zijn.
Kanmennu,alsdepartijnognietvoordenhandelbestemd is,dochhetvolgend
seizoen als plantgoed weerzalworden opgezet, despouwerplanten laten zitten?
Dat daarbij in dat volgendegroeiseizoen debloemtrossen wat klein zijn, isgeen
[32]
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bezwaar, daar het in hoofdzaak van belang isof detrossen, diegevormd zullen
worden na den bloeivan dat seizoen, weer normaal zullen zijn. Ongetwijfeld zal
datmethet meerendeel derbollen het gevalzijn,daar zelfseenmatigebeschadigingindebolschijf tenslottezijwaarts uitdenbolgroeit.Hetblijft echtereen feit,
dat dé na het spouwen overblijvende slechte plek in den bol steeds een gevaar
blijft voor het ontstaan van secundaire infecties met als gevolg zgn. bodemgebreken. Het verdient ons inziensdan ookdevoorkeur, vooral bij partijen van
hooge kwaliteit, dezen onzekeren factor uit te schakelen en de spouwerplanten
uit departij teverwijderen ofalthans apart te houden.
2. Het spouwen tijdens den broei.
Zooals reeds aan het begin van deze verhandeling werd vermeld, beschikken
wijwat dit onderdeel van het spouwervraagstuk betreft, over mindergecontroleerde gegevens dan over het optreden in den vollen grond. Vast staat, dat
spouwers in de broeikas kunnen optreden enwelin hevigemate; gevallen van
20-50% spouwers zijn meermalen voorgekomen. Daar het hier gaat om het
eindproduct nl. den bloeienden bloembol, beteekent zoo'n aantastingeengroote
schadepost.
Vooralbijdebroeiersheeft demeeningpostgevat,datplotselingetemperatuurovergangen,zooalsbij hetoverbrengen uit dekoudeopkuilplaatsnaardewarme
kas, de oorzaak van het spouwen zouden zijn. Hoewel bij de vele broeiproeven
jaren achtereen in ons laboratorium genomen, ook de bollen van de hyacinth
Bismarck steeds direct uit de koude opkuilplaats in de kas werden gebracht,
zijn daardoor bij ons nooit spouwers opgetreden. Ook opzettelijke proeven,
waarbij de kistjes op verschillende tijdstippen plotseling van 2°Cnaâr 25|°C
werden overgebracht, gaven geen resultaat.
Wanneer wij de kwestie van het spouwen tijdens den broei bezien vanuit
het standpunt, waartoe wij na het uitvoerig onderzoek van de cultuur in den
vollengrond zijn gekomen,danvragenwijonsonwillekeurigaf, hoehet mogelijk
zouzijn,dat bollen,waarvan deneuzenbijhet indekaskomenvrijvan hetdekzand worden gemaakt, zoodat zevrij kunnen verdampen en waarvan de strekking zeersnelplaatsvindt,zoodatbinnen drieWekende bloei bereikt is,nogtot
een relatief te hobgenworteldruk kunnen komen met dedaarop volgendestadia
van infiltratie, holtevorming en losraken van den bloemtros. Misschien, dat,
indiendebollenwattevroegindekasworden gebracht,zoodat deneusnogniet
tot snellestrekking in staat isen dezebovendien ook na het in de kas plaatsen
met grond of turfmolm bedekt wordt, zoodat deverdamping wordt verhinderd,
het spouwen inderdaad in de kas kan ontstaan, doch daarover zijn ons tot nu
toe geen gecontroleerde gegevens bekend geworden.
Het komtonsveelwaarschijnlijker voor,dat, alsineenpartijtijdensdenbroei
spouwersoptreden, deze reedsvóór het in de kasbrengen aanwezigmoeten zijn
geweest. Indenlaatsten tijd zijn onszooweluit depraktijk alsookuit delitteratuur eenigegegevens bekend geworden, die deze meening inderdaad schijnen te
bevestigen.ZoowordenindeGardener'sChroniclevan 1935opeenaantalplaatsen
gegevens daaromtrent gepubliceerd ineen aantal beschouwingen van kweekerszijde eenerzijds en den Engelschen phytopatholoog PETHYBRIDGE anderzijds.
Hierin wordt op pag.81 naar aanleiding van een geval van 20-30% spouwers,
dooreenbroeiervastgesteld,datdetrossenalloszatenvóórhetindekasbrengen
en, vervolgt hij „This clearly showsthat the disease had been developingwhile
[33}
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thebulbsremained intheplungingbed".Zeerinteressant isookeenmededeeling
op p. 145van een broeier, die mededeelt dat hij vroeger meermalen tot 50%
spouwers in zijn broeihyacinthen aantrof. Sedert hij echter op zijn opkuilplaats
„a bed of good rough clinker" had gemaakt „six inches" boven den grond om
wateropeenhoping onder de kisten te voorkomen enbovendieneenschuinafdak
er boven om alleregenwater te doen afvloeien, had hij geen spouwersmeergekregen. Dit klopt goed met alles wat door ons onderzoek over de factoren, die
'voor het tegengaan van een relatief te hoogen worteldruk van belang zijn, bekend is geworden. Ook is het weer een bevestiging van de opvatting, dat het
spouwen vóór het in de kas brengen tot stand kan komen, maar meestal pas
opgemerkt wordt als de planten eenigen tijd in de kas staan en de neus zich
door de spreiding der loofbladen opent.
Dat bij de zgn. geprepareerde hyacinthen het spouwergevaar somsvrij groot
moet zijn, is overigens geen wonder. Immers, geprepareerde bollen hebben:
Ie. een ver ontwikkelden zeer snel uitloopenden wortelkrans; 2e. worden
vroeg geplant (± 20 September) in den dan nog tamelijk warmen grond. Dat
het niet nogveel vaker tot spouwen komt, moet worden toegeschreven aan het
feit, dat degrondtemperatuur inonsland eind Novembermeestaltelaagwordt.
Toenechtereendeeldergeprepareerdebollenin 1944inplaatsvanindenkouden
grond, in het warenhuis werd gekuild, bleek op 15December bij het in de kas
brengen, 60% geïnfiltreerd te zijn en van 30% de bloeias reedste hebbenlosgelaten,terwijl indebuiten gekuildeopdien zelfden datum zelfs geen infiltratie
voorkwam. Deze inbrengdatum was wat laat, maar, daar dé spouwerholten
reeds ± 15 mm langwaren, kan gerust worden aangenomen, dat begin December,dusopden normalen inhaaldatum, hetspouwenreedshad plaatsgevonden.
Bij het indekasbrengen derwarenhuisploegverdween, doordesnellestrekking
en de daarbij plaats vindende verdamping, de infiltratie bijna onmiddellijk.
Tenslotte nog een gegeven van zeer jongen datum nl. November 1945, afkomstig van een Nederlandschen broeier. Deze had in zijn partijen Bismarck
en Pink Pearlzeer veel spouwers, waarvan hij vaststelde, dat ze reeds op
6 December, tijdens het brengen naar de hooge broeitemperatuur aanwezig
waren. De bollen waren op de volgende eenigszins abnormale wijze behandeld. Ze waren opgekuild op 28 Augustus, dus een maand vroeger dan normaal (zeervroegewortelvorming), inkierkisten,waaropveelgrond,diegeregeld
zeer vochtig werd gehouden (extra watervoorziening). Op 19November werden
deze bij 10°C(hooge temperatuur) geplaatst en geregeld met lauwwarm water
begoten! Bij deze geheele behandeling was dus als het ware onbewust gewerkt
op het veroorzaken van een relatief zoo hoog mogelijken worteldruk met het
gevolg, dat eenzeer groot deelder bollen tot spouwenoverging.
Wanneer wij de gegevens over het spouwen bij den broej samenvatten; dan
moeten wij vaststellen, zooweluit eigenwaarneming alsuit eenigenader onderzochte praktijkgegevens, dat in al dezegevallen het loslaten van den bloemtros
reedshad plaatsgevondenvóórhet indekasbrengenderbollen.Dedirecteoorzaakmoetdanookgezochtwordenindeperiodetusschen het planten derbollen
en dit indekasbrengen.Daardeplantdatum bijgeprepareerdebollennietsterk
verlaat kan worden, wordt dus de inkuilperiode beslissend voor het spouwergevaar. Als factoren, die in deze periode bevorderend werken op het tot stand
komenvan een hoogeren worteldruk en dus het spouwen kunnen veroorzaken,
moeten vooral genoemd worden: le. te vochtige opkuilplaats, bv. door te
diep kuilen of te groote regenval zonder voldoende drainage; 2e, te warme
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opkuilplaats,vooralnahalf November. Inverband met hetlaatstezalgeendekmateriaal gebruikt mogen worden, waarin broei kan ontstaan. Het warm toedekken der opgekuilde kisten kan het spouwen sterk in de hand werken.
Nader zal moeten blijken in hoeverre het losraken der bloemtrossen, ook
nogtijdenshetoverbrengennaarofnahetinbrengenindebroeikaskanoptreden.
Zoo kan men zich afvragen, hoe een reeds sterk geïnfiltreerde plant, waarin
debloemtrosnognietislosgeraakt,zalreageerenopeenplotselinge,destrekking
sterk bevorderende temperatuursverhooging. Doch ook in dat geval is de primaire oorzaak, de infiltratie, reeds in de opkuilplaats ontstaan.
3. Bestrijdingsmaatregelen.
Hoewel over de methoden, die toegepast kunnen worden om het spouwen
tegen te gaan, bij de behandeling van de factoren, die het proces beïnvloeden,
reeds meermalen is gesproken, zal in deze paragraaf hiervan een samenvatting
worden gegeven. Het doel van alle maatregelen zal moeten zijn, het tegengaan
van detotstandkoming van een relatief te hoogen worteldruk.
Beginnen wij met de koudegrondcultuur, dan is de eerste maatregel, diegenomen kan worden een schuurbehandeling in den zomer, die gericht is op een
sterke remming van den wortelkrans, zonder dat de neusontwikkeling al te
sterk wordt tegengehouden. Een temperatuur van 25|°C is daarvoor zeer geschikt. Toch zal bij koudegrondcultuur ook het soms voor bijzondere doeleinden noodzakelijke hoogerstoken derbollenx)zonderbezwaar kunnenworden
toegepast, mits men den nu te volgen tweeden maatregel toepast nl. het laat
planten der bollen. Dezemaatregel isweleen van demeest afdoende enhetgemakkelijkst toe te passen. Het planten in de,tweede helft van November heeft
een zeer gunstigen invloed op het tegengaan van te sterken wortelgroei opeen
vroegtijdstip. Bij het planten moet ook debemesting ter sprake komen.Zooals
werd aangetoond kan een najaarstoepassing van zwavelzure ammoniak het
spouwen zeer sterk in de hand werken, zoodat deze in elk geval bij gevoelige
soorten als Bismarck en Pink Pearl achterwege moet blijven. Wel kan men in
plaats daarvan een andere stikstofbemesting toedienen, zooals bv. kalkammonsalpeter. Er is echter geen enkel bezwaar om na de gevoelige periode, d.i. bij
het losdekken orristreekshalf Februari,welzwavelzureammoniaktoete passen.
Vangrooteninvloed isverderdevochtigheidvandengrond.Vooralbijhoogen
grondwaterstand zal het wat minder diep planten eengünstigeninvloedkunnen
hebben.
Deze zelfde maatregelen gelden natuurlijk ook voor warenhuiscultuur. Een
factor, die noodzakelijk isvoor deze soort cultuur, nl. de hooge grondtemperatuur, werkt echter het spouwen sterk in de hand. Daar deregenval uitgesloten
is, heeft men echter in het kunstmatig bevloeiingssysteem een middel óm het
optreden van te groote grondvochtigheid tegen te gaan tot bv. eind Januari.
Daar in het warenhuis dan geen gevaar meer dreigt, kan na dien datum weer
volopwatergegevenworden.
Zijn ondanks alle maatregelen, door zeer ongunstige meteorologische omstandigheden, zooals groote Vochtigheid en hooge grondtemperatuur in December,
Januari en Februaritochspouwersopgetreden, dan verdient het, vooral bij de
voor „leverbaar" bestemde partijen aanbeveling, de spouwerplanten uit de
x
) O.a.terbestrijding van het „geelziek". ZieVan Slogteren (1929);DolkenVan
Slogteren(1930).
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partij te verwijderen, daar er steeds kans bestaat op het ontstaan yan bloemtrossen van minderwaardige kwaliteit.
Demaatregelen, dietenslotte kunnenworden genomenomhet zooschadelijke
spouwen bij de broeibollen tegen te gaan, zijn de volgende. In de eerste plaats
moeten de bollen niet vroeger in de kistjes worden geplant dan noodzakelijk is.
Augustus of begin September is daarvoor ongetwijfeld te vroeg; de beste tijd
vooronsland iseind September-begin October. Eenzeerbelangrijke maatregel,
diezeer goed genomen kan worden, ishet tegengaan van te grootevochtigheid
in de opkuilplaats. De drainage moet goed zijn; de kisten moeten niet te diep
worden ingekuild; eventueel te overvloedige regenval moet worden afgevoerd;
het door de bodemkieren heen doorwortelen der bollen tot in het grondwater
moet worden tegengegaan. Tenslottemoetvooralookwordenvoorkomen,datde
temperatuur in de opkuilplaats bv. tengevolge van aan broei onderhevig dekmateriaal, te hoogwordt.
Zoolang niet bewezen is, dat het losraken in de broeikas zelf niet voorkomt,
ishet beterookmet dezemogelijkheid rekeningte houden. Het zal daarom aanbevelingverdienen zoosnelmogelijk vooreenbehoorlijke verdampingsmogelijkheid voor de neuzen te zorgen, dus vooral geen bedekking met grond of turfmolm. Vefder verdient het aanbeveling, vooral in het begin, niet meer vocht
te geven dan noodzakelijk is.
V I . SAMENVATTING

Onder het „spouwen" van hyacinthen wordt verstaan het uitstooten van den
bloemtros,korten tijd voordat dezeinbloeizouzijn gekomen.Dit inhetvroege
voorjaar optredende verschijnsel komt vooral voor bij de blauwe variëteit
„Fürst Bismarck"enderose„PinkPearl",beidebekendehandelssoorten.
Demate van optreden iszeer verschillend; naast jaren, waarin het practisch
niet voorkomt, treden zgn. „spouwerjaren" op, waarin over de geheele bollenstreekzeervelepartijen hetverschijnsel vertoonen enabnormaalhoogespouwerpercentages, tot over de 50% toe, kunnen worden waargenomen.
Bij teelt onder koud glas (warenhuiscultuur) treedt het spouwen in nogveel
sterkere mate op dan bij koudegrondcultuur. Behalve bij vollegrondcultuur,
kanhet spouwen ook tijdenshetforceeren in de broeikas gedurende den winter
voorkomen.
Uit desedert 1752over dit onderwerp verschenen litteratuur isalleen komen
vast te staan, dat het spouwen geen parasitaire oorzaak kan hebben. Overigens
beperkte men zich meestal tot beschouwingen over milieufactoren tijdens het
uitstooten der bloemtrossen zonder na te gaan, wanneer nu precies het losraken van de bloemtrossen werkelijk plaats vond.
Uit het uitvoerig onderzoek door ons met de variëteit Bismarck uitgevoerd,
bleek reeds spoedig, dat het zichtbare uitstooten van den bloemtros slechts de
laatsteschakelvormtvan eengeheelereeksprocessen,waarvandebelangrijkste,
het losraken van den bloemtros, reeds plaats vindt langvoordat de neuzen der
bollen in het voorjaar boven den grond verschijnen.Daarmede was direct aangetoond, dat alle beschouwingen over milieufactoren na het boven den grond
komen der neuzen van geen beteekenis waren.
Het losraken der bloemtrossen, dat bij koudegrondcultuur omstreeks eind
Januari-begin Februari plaats vindt, wordt op zijn beurt weer voorafgegaan
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door eenigeandere verschijnselen, diereedsop het eind van Decemberof in het
begin van Januari kunnen optreden.
Het eerste zichtbaar wordendesymptoom iseen infiltratievandebolschijf en
debloeias, optredend eerst in slechts enkele planten, later in eensteeds grooter
percentage.Tijdensdezeinfiltratieperiode kanindesterkstgeïnfiltreerde planten
in de bloeias een overlangsche holte ontstaan, van waaruit scheurtjes naar
buitenloopen,dietothetontstaanvandwarsholtenaanleidingkunnengeven.Door
den trek, die de nauwe, den bloemtros vast omklemmende kruidkoker tijdens
den groei hierop uitoefent, kan de steel volgens één van deze dwarsholten gemakkelijk afknappen. Daarbij blijft dan een meestal 1-15mm langesteelstomp
op de bolschijf achter, waarboven zich nu de „spouwerholte" vormt.
De nu losse bloemtros wordt vervolgens passief door den doorgroeienden
kruidkoker even snelmeeomhooggenomen alseennormaletrosomhooggroeit,
mededoordat deturgescentie bewaard blijft ten gevolgevan het feit, dat denu
steeds grooter wordende spouwerholte voorloopig geheel met bloedingsvocht
gevuld blijft. De later uitgeworpen bloemtros vertoont bij doorsnijden meestal
nogde overlangsche en de dwarse holten.
Doorhet paszeerlaat ofjuist niet doorbreken van dedoorholtevormingaangetaste stelen, kunnen abnormale gevallen ontstaan.
Niet allegeïnfiltreerde planten gaan tot spouwen over, zoodat het maximum
percentage der infiltraties dikwijls veel hooger kan zijn dan dat der spouwers.
Zoodra de neuzen boven den grond komen en verdamping kan optreden, verdwijnt de infiltratie snel. De dan nog niet definitief beschadigde bloemtrossen
groeien weer normaal door.
Het ontstaan der infiltratie moet als een gevolg van een verbreking van het
evenwicht tusschen vochtopname en vochtafgifte of -verbruik worden beschouwd. Het geheele spouwerproces met zijn infiltratie, zijn vochtophoping in
de spouwerholte, zijn sterke afhankelijkheid van de wortelontwikkeling, enz.,
doet sterk denken aan een soort bloedingsverschijnsel als gevolg van een relatief te hoogen worteldruk.
Alle factoren, die direct of meer indirect den worteldruk bevorderen, bleken
het spouwproces in de hand te kunnen werken. Hiertoe behooren o.a. vroege
wortelontwikkeling als gevolg van: 1. te weinig warmte tijdens de zomerbehandeling der bollen; 2. te vroeg planten; 3. te hooge grondtemperatuur na
het planten,(warenhuis!); te sterke wortelwerking als gevolg van 1. te hooge
grondtemperatuurindenwinter(b.v.5-7°C);2.tegrootehoeveelheidbeschikbaar
grondwater; 3. najaarsbemesting met zwavelzure ammoniak (permeabiliteit).
Toch zal een hooge worteldruk op zich zelf geen infiltratie kunnen veroorzaken, alsniettevens dewaterafgifte (verdamping) enhetwaterverbruik (groei)
in voldoende mate zijn geremd. Alleen in de meestal korte periode in de ontwikkeling van den bol,waarop welreedsdewortelcapaciteit voldoende is,doch
de jongespruit nogniet tot snellestrekking in staat is,in dezezgn. „gevoelige
periode",zaldeworteldruk relatief tehoogkunnenwordeneninfiltratie kunnen
veroorzaken met alsmogelijk later optredend gevolg,het spouwen.
Het spouwen heeft geen directe gevolgen voor den verderen groei van den
betreffenden bol; de gewichtstoenarne is normaal. Derotting, die later dikwijls
optreedt in den achtergebleven steelstomp, kan echter een verdere inrotting in
de bolschijf veroorzaken, juist onder de plek, waar de nieuwe bloemaanleg
zalplaatsvinden. Daardoorkan de.bloemkwaliteitvan „spouwerbollen" buitengewoon slecht zijn.
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Als praktijkmaatregelen tegen het spouwen komen o.a. in aanmerking: behoorlijk warmeschuurbehandeling(wortelremming),laatenniettediepplanten,
geen najaarstoepassing van zwavelzure ammoniak, goededrainage.
Eenapart puntvormendezgn.broeibollen,diebestemdzijnvoorhet forceeren
op vroegen datum o.a. voor Kerstmis.Tengevolge van devoor dit soort bollen
nu eenmaal noodzakelijke koele nabehandeling en betrekkelijk vroegen plantdatum (vroege wortelontwikkeling), zullen dezeop een zeer vroegtijdstip reeds
in de gevoelige periode verkeeren. In verscheidene gevallen, waarbij hooge
spouwerpercentages tijdens den broei werden geconstateerd, kon worden vastgesteld, dat ook hier het losraken der bloemtrossen zeer vroeg nl. in het begin
van December, reeds vóór het in de kas brengen, had plaats gevonden.
De maatregelen ter voorkoming bepalen zich voor deze broeibollen dan ook
in hoofdzaak tot de periode,tijdens welkede kisten mét bollen in de kuilplaats
staan. Vooral het tegengaan van te groote vochttoevoer door goede drainage
en het tegengaan van te hooge grondtemperatuur zal,gunstig kunnen werken.
In hoeverre ook tijdens den broei zelf het losraken van den blóemtros nog
zal kunnen optreden, zal nader moeten blijken.
Lisse,Mei 1946.
SUMMARY: „LOOSE BUD OFHYACINTHS

The name „Loose Bud" hasbeen applied to thetumbling out ofthe inflorescence of the hyacinth shortly before flowering time. This trouble occurs in
earlyspring and is found chiefly in the well-known commercial varietiesFürst
Bismarck (blue) and Pink Pearl (pink).
The occurrenceof thistrouble isvery sporadic; after being practically abseht
for several years, it may suddenly occur in a great many batches of bulbsover
the whole bulb growing area, so that locally 50% or moreoftheinflorescences
may belost.
With hyacinths under glass (greenhouse culture), the loss is much heavier
still. Finally, it often occurs during the forcing of the bulbsin the hot house
during the winter.
Fromtheliteraturesince1752theonlyimportant factthathasbeenestablished
isthat „Loose Bud" is not a disease due to a parasiticorganism. All the other
speculations on possible factors influencing this phenomenon, have been made
without any knowledge of the exact time when the break which,occurs in the
flower stalk really takesplace.
From a detailed investigation with the variety Bismarck, it soon appeared
that the visible falling away of the inflorescence was only the last link in a
whole chain of processes, the most important of which —the break in the
flower stalk — had already taken placelongbefore theappearanceoftheyoung
shoot aboveground.Thisat oncemadeitclearthat all speculations on external
influences onthe plantsafter theemergenceoftheshootswerebesidethepoint.
The break in the flower stalk which occurs in outdoor hyacinths at the end
of January or the beginning of February is preceded bij certain other events
which occur as early asthe end of December or the beginningof January.
The first visiblesymptom is a sap-infiltration of the tissue ofthe discof the
bulb and of the flower stalk, causing a water-soaked appearance. At first only
a few individual plants are affected; later, a considerable percentage of the
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whole lot gradually shows this state of affairs. During this infiltration period
themostseriouslyaffected plantswillshowat acertain moment,anarrowlongitudinal cavity in their flower stalks. From this central cavity several fine,
radial fissures arise, afterwards causing small transverse cavities. At thismoment the developing leaves, forming a funnel-shaped tube and exercising a
tight grip on the inflorescence, give rise to an upward tension in the flower
stalk, which thus becomes strained and will break easily at one of the already
existingtransversecavities.Theremainingstumpofthe flower stalkwillmostly
have a length of about 1-15mm.
The loose inflorescence is now pushed upwards passively by the stretching
leaves as quickly as a normal flower stalk grows. Moreover, the inflorescence
keeps its turgescence in consequence of the fact that the enlarging space between the baseof the detached inflorescence and the remaining stump becomes
totally filled upwith bleedingsap. Later on, after the dropping of the inflorescence, a longitudinal section of its loose stalk will still show the longitudinal
and transversecavities.
Sometimesthe infiltrated flower stalk will break very late, or will comenear
to breaking only; abnormalities may then arise.
Not all of the infiltrated flower-stalks will break, so that the percentage of
them will often be much higher than the percentage of the inflorescences that
show „Loose Bud" later on. As soon as the shoots emerge above ground and
transpiration becomes possible,the infiltration disappears quickly.The inflorescences that have not suffered serious damage to their stalks at this moment
will grow on normally.
As to the cause of the sap-infiltration, this must be considered to lie in a
disturbance of the equilibrium between the water intake by the roots and the
transpiration and water consumption by the growing shoot. The infiltration,
the presence of bleeding sap in the cavity between the two endsof thesevered
flower stalk, the great influence of the root development, etc., all these facts
make it highly probablethat „Loose Bud" isa bleeding phenomenon, resulting
from relatively excessive root pressure.
Allfactors directly or indirectly stimulating the root pressure appear to be
favourable for the occurrence of „Loose Bud". The factors, amongst others,
are: early root development, resulting from (1) lack of heat during the summer
treatmentofthebulbs;(2)tooearlyplantingofthebulbs;13)toohighatemperature in the soil immediately after plantingtime(glasshouseculture); too great
activityoftheroots,resultingfrom (1)toohighatemperatureofthesoilduring
thewinter (e.g.5-7 °C);.(2)too large an amount of ground water available; (3)
theuseofammoniumsulphateasafertilizerinautumn(influencingpermeability).
Highrootpressurealonehowever,willnot produceinfiltration, unlesstranspiration and water consumption (growth) are sufficiently checked at the same
time. Only during the usually short period in the development of the plant
whenthe root capacity isalready sufficient but the youngshoot isstill unable
tostretch quickly— onlyinthisso-called „sensitiveperiod" — canrootpressure
becomerelatively too highand induce infiltration, whichmay befollowed later
onby droppingout,of the inflorescence.
„Loose Bud" doesnot doany harm tothe growthof the bulb; itsincreasein
weight is quite normal.The decay however, that frequently arises afterwards
in the remainingstump ofthe flower stalk often progresses intothe disc of the
bulb, just belowthe point wherethe newinflorescence willdevelop.This isthe
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reason why bulbs that have been attacked by „Loose Bud" in the preceding
year may produce flowers of such a poor quality.
The following control measures can be taken: preventing too early development of the roots by storing the bulbs at a suitable temperature ( ± 25.5°C)
until planting time; planting late and not too deeply; refraining from the use
ofammonium sulphateasa fertilizer in autumn; providinggooddrainage.
Thequestionofbulbsprepared forChristmas-forcing mustbetreatedseparately. For these a low storage temperature in September is necessary; moreover
they must be planted early. Such treatment will induce a rather earlydevelopment of the roots, sothat the „sensitive period" will be present very early. In
several cases inwhichhighpercentagesof„Loose Bud"wereobservedin forced
hyacinths, it was established that here, too, the break in the flower stalk had
occurred very early, viz. at the beginning of December, i.e. already before
transferring the bulbs to the forcing-house.
Hence the control measures for these bulbs for forcing remain restricted to
the period duringwhichthebulbsareintheplungingbed.Abovealltheprevention of too great a water supply, by ensuring good drainage, and the taking of
precautions against too high a soil temperature will have a favourable effect
in minimising „Loose Bud".
Astowhether the break in the flower stalk may occur alsoduringthe forcing
period itself, further observations must determine.
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