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Afb. I. Hyacinth Bismarck onder koud glati op HMaart
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van boven gezien. Linkt spouwer ; recht» normale plant

De term „spouwer" is een van die typische oude
benamingen, waarmee de bloembollenkwekers reeds
van oudsher op kernachtige wijze bepaalde in hun
culturen optredende ziekteverschijnselen plachten
aan te duiden. Dat deze termen niet altijd even
aesthetisch klonken, moge onder andere blijken uit
uitdrukkingen als „wit snot" en „zwart snot",
beide bekende hyacinthenziekten, terwijl dit feitelijk
eveneens het geval is met het woord „spouwen", dat
niets anders wil zeggen dan „spuwen".
Wat wordt nu onder het spouwen van hyacinthen
verstaan? Om dit duidelijk te kunnen maken, is het
noodzakelijk in het kort een paar elementaire feiten
uit de hyacinthencultuur te recapituleren. Zoals
algemeen bekend mag worden verondersteld, worden
de bollen der hyacinthen in het najaar geplant. In
het centrum van deze uit een groot aantal vlezige
bolschubben samengestelde bollen bevindt zich de
zogenaamde nieuwe „neus", bestaande uit de bloemtrosaanleg met 7—10 loofbladen. De ondereinden
van deze bladen, tezamen de „kruidkoker" vormend,
houden de daarbinnen geplaatste bloemtros vast
omklemd. Na het planten zal zich spoedig vanuit de
ronde „schijf" of „stoel" van de bol, waarop de
bolschubben staan ingeplant, peripheer de zogenaamde wortelkrans gaan ontwikkelen, zodat de
bollen vóór het invallen van de winter „wortelvast"
staan. Bovendien worden de hyacinthenvelden
tegen vorstschade gedekt met een i 15 cm dikke
laag riet. Ondertussen strekt zich, vooral bij zac'it
weer, de neus in de lengte, groeit uit de bol en komt
in het voorjaar boven de grond. Op dat moment
wijken de loofbladen uiteen en wordt de top van de
bloemtros te midden van de bladkrans zichtbaar
(fig. 1, rechts).
In het geval van een „spouwer" blijkt nu d e
bloemtros los in de kruidkoker te zitten, zodat deze
er gemakkebjk uitgenomen kan worden (fig. 1, links).
Bij het natuurlijk verloop zal nu zo'n losse bloemtros
door het groeiende blad mee omhoog worden genomen en ten slotte, zonder tot bloei te zijn geraakt,
naast de plant terechtkomen, dus als het ware
uitgespuwd worden, vandaar de naam spuwer of
spouwer.
Af b. 4. Hyacinth Bismarck op 24 Januari 1944.
reed» losgeraakte bloeias met overlangse holte

Geïnfiltreerde,

Wanneer dit verschijnsel optreedt bij een afnemer
in l)innen- of buitenland, betekent dit een direct
verlies, daar juist het eindproduct, de bloem, verloren gaat. Doch ook voor de bloembollenkweker
kan het spouwen een schadepost betekenen. Het is
namelijk gebleken, dat hoewel bollen afkomstig van
spouucrplanten even goed groeien als normale bollen
en dus schijnbaar volkomen onbeschadigd zijn,
dergelijke bollen in het volgend seizoen veel minder
goede bloemtrossen voortbrengen. Dit moge geïllustreerd worden in fig. 2, waar de normale bollen (N)
gemiddeld 44.1 bloemen per tros bezitten, tegen de
van spouwers afkomstige (Sp) slechts 19.9 per tros.
Hoewel het spouwen bij zeer vele variëteiten kan
optreden, beperkt het zich toch in hoofdzaak tot de
beide bekende handelssoorten Bismarck (blauw)
en Pink Pearl (rose). De mate van optreden is zeer
wisselend; naast jaren, waarin practisch geen spoüwers worden waargenomen, komen jaren voor,
waarin het verschijnsel over de gehele bollenstreek
in ernstige mate optreedt en spouwerpercentages
van 50 en meer niet zeldzaam zijn.
De oorzaak
Over de oorzaak van het spouwen was tot voor kort
zeer weinig bekend. Vast stond alleen, dat deze niet
parasitair kon zijn; dat dus de een of andere
physiologische omstandigheid de aanleiding moest
zijn tot het losraken van de bloemtros. Zo bestond
in kwekerskringen wel de opvatting, dat de sterk
wisselende temperaturen in het vroege voorjaar kort
na het boven de grond komen der neuzen het spouwen
zouden veroorzaken, terwijl in de literatuur weer
andere doorslaggevende factoren werden beschreven.
ht het midden : Afb. 3. Hyacinth

Bismarck

op 17 Januari 1944. Rechts normt
Hollen overlangs doorgt

TREDEN
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im voor Blormbollenondvrzovk le Lisse
\l <!<•/,(• beschouwingen gingen echter uil van de
veronderstelling, dat het losraken van de bioemtroa
pas optreedt na het hoven de grond komen der
neuzen, dus eind Februari lot begin Maart. Het uitvoerige, door het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek ingestelde onderzoek bracht echter al
ter.-tond aan het licht, dat dit losraken van de
bloemtros reeds veel eerder plaatsvindt, namelijk
reeds op het eind van Januari, dus lang voor het
boven de grond komen der neuzen, op een tijdstip,
dat er van sterke wisselingen in de grondtemperatuur
meestal in het geheel geen sprake zal zijn.
Bovendien bleek, dat het losraken van de bloemtros wordt voorafgegaan door een reeks andere, nog
vroeger optredende verschijnselen, zodat het eerst
zichtbare symptoom 1>ij gewone koude-grond-cultuur
in het midden van Januari aanwezig kan zijn. Dit
bestaat uit een vochtinfiltratie van de bolschijf en de
bloemtrossteel, die daardoor een donker glazig
uiterlijk krijgt (fig. 3, links), in tegenstelling tot de
helwitte steel van de normale plant (fig. 3, rechts),
wit als gevolg van het grote luchtgehalte der intercellulaire bollen. Deze infiltratie kan aanleiding
geven tot groeistoringen in de steel, waardoor een
overlangse en verscheidene boven elkander liggende
dwarsholten kunnen ontstaan. Dit is het kritieke
moment; de vast door de groeiende kruidkoker omklemde bloemtros is in «ijn 'steel nu zodanig verzwakt, dat de door de groei van het blad ontstane
Opwaartse trek voldoende kan zijn om in de steel
volgens één van de reeds aanwezige dwarsholten een
breuk te veroorzaken (fig. 4). Hierbij zal steeds een
wat langere of kortere steelstomp blijven staan,
terwijl, zoals fig. 4 in vergelijking met fig. 5 duidelijk
r,< normale plant, »teel blank;
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Afb. 2. Hyacinth Bismarck on I') Janaari VUS. N •
normaal; Sp r bollen afkomstig van
sponicerplanten

bollen

laat zien, de nu losse bloemtros door de groeiende
kruidkoker mee omhoog wordt genomen, zodat de
ruimte tussen bloemtros en steelstomp, de „spouwerruimte", steeds groter wordt. Op deze zelfde fig. 5
zijn de overlangse en dwarse holten in de aangetaste
steel te zien.
Dat de losse bloemtros zo sappig blijft en zelfs na
het boven de grond komen der neuzen en het spreiden der bladen nog zo'n frisse indruk maakt, vindt
zijn oorzaak in het feit, dat zieh in de spouwerholte
geen lucht bevindt, maar dat deze geheel met vocht
is opgevuld, zodat de losse bloemtros' als het ware
op een waterige oplossing staat. Wanneer ten slotte
de lo^se, nu verdrogende bloemtros zonder dat de
bloemen zijn opengegaan naast de plant terecht is
gekomen, kunnen meestal bij doorsnijden de overlangse en dwarse holten nog worden teruggevonden

(fig. 6).
^ ij zien dus, dat het zichtbare spouwen, zoals dat
kort voor het in bloei komen der hyacinthen op het
veld optreedt, zijn oorzaak niet kan vinden in tijdens
die periode heersende omstandigheden, daar het
wordt voorafgegaan door een gehele reeks processen,
waarvan het vnregst waarneembare, de infütratie,
reeds midden in de winter, namelijk in J a n u a r i
plaats vindt.
Wij zagen reeds, dat het spouwen steeds wordt
voorafgegaan door een infütratie van de bloemsteel.
Dit wil echter niet zeggen, dat elke geïnfütreerde
steel het tot spouwen zal brengen; alleen bij zware
infiltratie zal zo'n sterke beschadiging in het weefsel
optreden, dat deze een breuk tot gevolg kan hebben.
Daar komt nog bij, dat zodra de neuzen boven de
grond komen en verdamping kan plaats vinden, de
infiltratie zeer snel verdwijnt. \ ooral zwakkere en
laat opgetreden infiltraties zullen dan weer wegtrekken zonder nadeüge gevolgen voor de plant te
hebben opgeleverd. Het percentage infiltraties kan
dan ook veel groter zijn dan het percentage later
optredende spouwerplanten.
Als primaire oorzaak van deze infiltratie moet
een relatief te hoge worteldruk worden beschouwd.
Hieronder wordt verstaan een verbreking van het
evenwicht tussen vochtopname door de wortels
Afb. 5. Hyacinth Bismarck op 3 Februari 1936
(glascultuur).
Reeds geheel boven de bol gekomen losse bloemtros met duidelijke lengte- en dwarsholten.
Spouwerholte was nog geheel
met bloedingsrocht geruid. Neus ran de bol was nog niet boven
de grond gekomen

enerzijds en vochtafgifte door verdamping of vochtverbruik door groei anderzijds, zodat een zogenaamde
bloedingsdruk tot stand komt, vooral doordat,
zolang de neuzen nog onder de grond zijn, verdampingsmogelijkheid is uitgesloten. Elke factor,
die bevorderlijk is voor een sterke vochtopname, zal
het spouwergevaar in de hand werken, d.w.z. alleen
gedurende die periode, dat de neus of spruit van de
bol nog in rust is en niet tot snelle strekking in staat.
Deze „gevoelige periode" valt meestal in de maanden
December-Januari. Zodra echter door de snelle strekking het vocht kan worden verwerkt en bij het boven
de grond komen der neuzen verdamping kan optreden, zal het verbroken evenwicht in de waterhuishouding zich kunnen herstellen.
Van de factoren, die van belang zijn voor het
spouwerverschijnsel, moet in de eerste plaats de
temperatuur worden genoemd. Het is gebleken dat
een hogere grondtemperatuur (op bolhoogte) dan
3—4° C gedurende December-Januari (gevoelige
periode) de infiltratie van de bloemsteel sterk in de
hand werkt. Zo noteerde men in het bekende
spouwerjaar 1935,toen vrijwel alle partijen Bismarck
het verschijnsel vertoonden, over December-Januari
een gemiddelde temperatuur van 5.4° C tegen 2.5° C
normaal !
De temperatuurfactor is ook de hoofdoorzaak van
het zeer sterke spouwen bij de cultuur van hyacinthen
onder koud glas („warenhuiscultuur"), waarbij
spouwerpercentages van 80 % niet zeldzaam zijn.
Een tweede belangrijke factor, die voor zichzelf
spreekt, is de vochtigheid van de grond; hoe droger
de grond, des te minder is de kans op te hoge
worteldruk, met als gevolg weinig kans op spouwers.
Een derde factor, die zeer sterk de vochtopname
beïnvloeden kan, is de bemesting. Zo is gebfeken,
dat een najaarsbemesting met zwavelzure ammoniak
het ontstaan der infiltraties en dus ook het spouwen
zeer sterk bevordert. Deze ongunstige werking berust op de invloed, die de verschillende voedingsionen op de permeabiliteit der wortels voor water
uitoefenen. Kalkammonsalpeter bezit deze ongunstige werking niet.
Een vierde factor, die
beslissend kan zijn voor
het al of niet spouwen,
is het tijdstip der wortelontwikkeling.Het spreekt
vanzelf, dat een sterke
vochtopname bevorderd
wordt door een vroeg
ontwikkeld wortelstelsel.
Zo is dan ook een van
de factoren, die het spouwen het meest in de hand
werken, het zeer vroeg,
bijvoorbeeld reedsin September, planten der bollen.Het laat, bijvoorbeeld

in November, planten daarentegen is een der beste
maatregelen om het verschijnsel tegen te gaan.
Maatregelen ter voorkoming
Na deze beschouwing over de verschillende factoren,
die beslissend kunnen zijn voor het optreden van
het spouwerverschijnsel, kunnen als maatregelen ter
voorkoming genoemd worden:
1. het laat (in November) planten der bollen, bij
voorkeur gecombineerd met het nastoken der droge
bollen in September-October bij i 25%° Com te vroege wortelontwikkeling zoveel mogelijk tegen te gaan;
2. het vermijden van een bemesting met zwavelzure ammoniak in het najaar;
3. ingeval van hoge grondwaterstand het niet te
diep planten der bollen.
Mochten als gevolg van abnormaal hoge grondtemperaturen in Januari en December toch spouwers
zijn opgetreden, dan verdient het aanbeveling deze
planten, hoewel ze uiterlijk normale bollen zouden
leveren, uit de partij te verwijderen. De rotting, die
in de achtergebleven steelstomp kan optreden en de
bolschijf kan aantasten juist onder de plek waar zich
de nieuwe bloemaanleg gaat ontwikkelen, heeft tot
gevolg, dat deze nieuwe bloemtros van minderwaardige kwaliteit kan zijn (fig. 2).
Optreden en bestrijding der ziekte in de trekkas
I n het bovenstaande is alleen gesproken over het
spouwen bij vollegrondcultuur. Er is echter nog een.
tweede omstandigheid, waarbij het spouwen kan optreden, namelijk bij het in bloei trekken der bollen
in de trekkas bij hoge temperatuur, waarbij dus de
voor de handel bestemde bloemtros verloren gaat.
Hoewel hierover minder wetenschappelijk gecontroleerde gegevens bekend-zijn, is toch onomstotelijk
komen vast te staan, dat in de onderzochte gevallen
de breuk in de bloemsteel reeds was opgetreden vóór
het in de broeikas brengen der bollen en dus reeds
moet hebben plaats gevonden in de opkuilplaats der
potten of kisten. De verschijnselen zijn dezelfde als
bij de gewone cultuur, dus na infiltratie optreden
van holtevorming en breuk in de bloemsteel.
Maatregelen ter voorkoming bestaan vooral in het
niet vroeger dan noodzakelijk oppotten der bollen,
om t è vroege wortelvorming tegen te gaan; in het
weren van overtolligewatertoevoer in deopkuilplaats ;
in het voorkomen van t e hoge grondtemperatuur.
Het is in de laatste jaren gebleken, dat vooral met
het planten en opkuilen van de gevoelige soorten
Bismarck en Pink Pearl door vele beroepsbroeiers
nog steeds op een veel te vroeg tijdstip wordt begonnen. Zo werden de ernstigste spouwergevallen
bij broeibollen geconstateerd in partijen, die reeds
in Augustus of begin September waren opgepot.
Dit is ruim een volle maand te vroeg, daar talloze
experimenten reeds hebben aangetoond, dat zelfs
hyacinthen voor Kerstmisbroei zonder • een enkel
bezwaar eind September kunnen worden opgepot.

Afb. 6. Hyacinth Bismarck op 15 April 1944.
Uitgezpoutcde
bloemtros, overlangM doorgeêncden ; de overlangêm en dwarse
holten zijn nog goed
zichtbaar

