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Woordvooraf

Het eerste en het tweede deel 1966 van de serie 'Tips' waren gewijd
aan resp. het vervroegen en de teelt van de drie hoofdgewassen tulp,
hyacint en narcis. Het thans verschenen deel bevat tips over het vervroegen en de huisbroei van de zogenaamde bijgoedgewassen. In
tegenstelling tot voorgaande jaren zal in 1967 slechts één deel verschijnen, enerzijds omdat dit deel wat omvangrijker is geworden,
anderzijds omdat het samenstellen van dit deel veel meer tijd vergde.
Aansluitend hierop zal in 1968 nog het deel over de teelt van deze
gewassen verschijnen.
Bij de samenstelling van dit boekje werd uitgegaan van Nederlandse
omstandigheden. Zonder dat dit nader is vermeld, zijn alle temperaturen opgegeven in graden Celsius. Bij de opgegeven kastemperaturen is steeds de temperatuur in de kas op ± 1,50 meter hoogte bedoeld.
Op deze plaats past een woord van dank aan al degenen die met
veel toewijding aan het tot stand komen van dit boekje hebben medegewerkt. Met name denken wij hierbij aan de heer D. Twisk die dit
deel vrijwel geheel heeft geschreven. Voorts aan het Laboratorium
voor Bloembollenonderzoek dat ons adviezen verstrekte en een aantal foto's ter beschikking stelde, aan de heer J. Bakker, medewerker
van het Rijkstuinbouwconsulentschap Aalsmeer, die gegevens verschafte voor het gewas Lilium, en aan de afdeling Publikaties en Voorlichtingsmiddelen van de Directie Beheerszaken van het Ministerie
van Landbouw en Visserij die hulp verleende bij de afwerking van deze
uitgave.
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Samenstelling per 1 december 1967

Wat de proeftuin voor udoet

Proeven
Het doel van de Proeftuin is in samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap proeven te nemen waarvan de praktijk direct kan profiteren; proeven die u anders wellicht op uw eigen bedrijf zou moeten
nemen, maar die voordeliger voor de telers gezamenlijk op de Proeftuin kunnen worden genomen. Bovendien wordt op de Proeftuin gewerkt op wetenschappelijk verantwoorde wijze.
Publikaties
Door dit boekje, maar ook door verslagenvan proeven en andere publikaties over actuele vraagstukken zal worden getracht u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van nieuwe mogelijkheden.
Demonstraties
Zowel de broeiproeven als de veldproeven zijn voor u vrij te bezichtigen en zo mogelijk zult u worden rondgeleid. Voorts worden er zo nu
en dan demonstraties gehouden, bijvoorbeeld betrekking hebbend op
de ziektebeelden.
Bodemonderzoek
Wanneer u grond wilt verbeteren door deze te laten omwerken met een
dragline of door middel van omspuiten, kan onder leiding van de heer
van Heusden worden onderzocht op welke diepte geschikt zand aanwezig is. Er kan ook worden aangegeven op welke hoogte het nieuwe
maaiveld moet komen te liggen voor het bereiken van een gunstige
waterhuishouding. Verder worden gronden beoordeeld op hun geschiktheid voor de teelt van bloembollen en bovendien kan worden
nagegaan hoe de waterhuishouding in een perceel kan worden verbeterd.
IJken van thermometers
Laat de thermometers geruime tijd voor u ze nodig heeft, ijken.
Stadiumonderzoek
Dit wordt verricht bij de gewassen tulp, hyacint, muscari en iris.

Hoe werkt de Voorlichtingsdienst?

Het doel van de Voorlichtingsdienst is de kweker advies te geven over
allerlei zaken betreffende het bedrijf. De dienst beschikt daartoe over
een aantal medewerkers, wier namen en taak u vindt op blz. 164.
Hoe krijgt u advies?
Het ambtsgebied van het Rijkstuinbouwconsulentschap Lisse is ingedeeld in 4 rayons. Voor ieder rayon is een van de medewerkers aangewezen als bedrijfsvoorlichter. Wenst u advies over een zaak betreffende de teelt van bloembollen, dan dient u zich eerst te wenden tot
de bedrijfsvoorlichter in het rayon waar u woont. Is dit niet mogelijk,
dan kunt u zich wenden tot de Voorlichtingsdienst, Heereweg 343,tel.
02530-4548 en 4549, waar steeds één van de medewerkers aanwezig
is om de bezoeken en telefonische informaties te behandelen en zo
nodig door te geven aan de betrokken bedrijfsvoorlichter. Deze zal
dan uw bedrijf komen bezoeken.
Betreft uw verzoek een kwestie die door de bedrijfsvoorlichter niet kan
worden opgelost, dan zorgt hij dat de juiste specialist wordt ingeschakeld.

Indeling rayons
In onderstaand overzicht kunt u vinden tot welk rayon u behoort en
tot welke bedrijfsvoorlichter u zich dient te wenden.
Rayon I

Gemeenten: Hillegom - Bennebroek - Heemstede - Velsen - Zandvoort- Haarlemmermeer
Bedrijfsvoorlichter:
P. J. Waagmeester, Nieuwstraat 22 te Lisse

Rayon II

Gemeenten: Noordwijkerhout - Bloemendaal - Haarlem
Bedrijfsvoorlichter:
J. H. de Boer jr., Lorentzkade 302 te Haarlem

Rayon III

Gemeenten: Lisse - Sassenheim - Warmond
Bedrijfsvoorlichter:
H. Meyers, Vreewijk 54 te Lisse
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Rayon !V

Gemeenten: Noordwijk - Voorhout - Katwijk - Rijnsburg
- Oegstgeest - Valkenburg - Wassenaar
Bedrijfsvoorlichter:
W. Beukers, Goltvveg 10 te Noordwijk
tel. 01719-2957

Wenst u een advies over de bloemen- of groenteteelt, dan kunt u zich
wat de bloementeelt betreft, in verbinding stellen met de heer K. de
Groot ofJ. G.van der Weijden (zie blz. 164) en wat de groenteteelt betreft met de heer J. W. Vendel van het Rijkstuinbouwconsulentschap
Amsterdam, Regentesselaan 35 te Oegstgeest, tel.01710-5 2867.
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Allium

Verschillende soorten van het geslacht Allium zijn geschikt voor de
snijbloemencultuur. De meeste hiervan kunnen alleen buiten tot bloei
komen, maar er zijn ook enkele die zowel onder verwarmd als onder
koud glas in bloei kunnen worden getrokken. Dit zijn de volgende
soorten:
Allium aflatunense
Allium cowanii
Allium neapolitanum grandiflorum
Allium roseum grandiflorum.

a. Allium aflatunense
Van Allium aflatunense is de bloemkleur lila-purper en de bloeiwijze
dicht kogelvormig. De bloemstengels zijn stevig en kunnen een meter
lang worden.
Vervroegen
Voor het in bloei trekken onder verwarmd glas gebruikt men bollen
van 12 cm/op. Onder koud glas kunnen ook de kleinere maten 10 en
11 cm worden gebruikt. De temperatuurbehandeling van deze leverbare bollen is als volgt:
- voor verwarmde kassen
vanaf rooien tot 1 oktober 20°
daarna tot planten 5°
planten 1e helft december
- voor koude kassen
vanaf rooien tot 1 oktober 20°
daarna tot planten 5°
planten half november-januari
of
vanaf rooien tot 1 oktober 20°
1 oktober-1 november 17°
daarna tot planten 13°
planten half november-januari.
De regelafstand bedraagt I2V2 cm, de afstand in de regel 10 cm. Zo
plant men dus bij een bedbreedte van 1 m 80 bollen per m2 beteelbare
•4 Allium giganteum - Foto R.T.C., Lisse

Allium moly
Archief N.V. L. Stassen Junior
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oppervlakte. De bollen moeten zo diep worden geplant, dat er ± 5 cm
grond boven de top van de bol komt.
Op een normale cultuurgrond kan een bemesting over het algemeen
achterwege blijven.Alleen wanneerde voedingstoestand van de grond
laag is (b.v. op een spuittuin), kan per are een bemesting van 1 m3
oude stalmest of 7 kg 6-18-28 nodig zijn. Onder koud glas moeten de
bollen na het planten tegen vorst worden gedekt met 14 bossen riet
of 70 kg stro per are.
In verwarmde kassen isde eerste twee weken na het planten een kastemperatuur van 14° aan te raden, daarna moet de temperatuur verhoogd worden tot 16°.
Voor een goede groei is het noodzakelijk de grond doorlopend vochtig te houden. Het is echter moeilijk aan te geven hoe vaak per week
en hoeveel water per keer moet worden gegeven. Dit is namelijk afhankelijk van de grondsoorten de waterhuishouding van de grond.
Om een stevig gewas te krijgen, moet tijdens de groeiperiode regelmatig en veel worden geventileerd. Een goede ventilatie is vooral in
de bloeiperiode en in perioden met een hogere buitentemperatuur van
belang. Hoge kastemperaturen en te weinig ventilatie veroorzaken een
minder stevig gewas en in sommige gevallen zelfs slecht ontwikkelde
bloemen.
In verwarmde kassen kunnen de eerste bloemen begin maart worden
verwacht. De oogstperiode is vrij lang, namelijk 3 à 4 weken.
In koude kassen bloeit het gewas vanaf de derde week in april na een
behandeling bij 5° of 9°. Niet gekoelde bollen beginnen de eerste
week in mei te bloeien. Men moet oogsten wanneer de bloempjes vrijwel alle in bloei staan. Om beschadiging te voorkomen is het aan te
bevelen de bloemen 'in te vloeien' en daarna voor verzending in dozen
te verpakken.
Gerooide bollen
In tegenstelling tot veel andere bolgewassen kunnen de bollen van
Allium aflatunense het volgend seizoen weer gebruikt worden voor het
vervroegen. Wanneer dadelijk na de bloei wordt geoogst, zijn de bollen nog blank en over het algemeen behoorlijk in dikte toegenomen.
Deze bollen zijn bijzonder geschikt om onder verwarmd glas vroeg in
bloei te worden getrokken.
Om deze bollen zo vroeg mogelijk in bloei te krijgen, dient men de
volgende temperatuurbehandeling te geven:
van rooien tot 1 augustus 20°
daarna tot planten 5°
planten .gedurende de gehele maand november.
Na het planten kan een kastemperatuur van 15-16° worden aangehou-
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Allium giganteum op hel veld
Foto R.T.C., Lisse
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den. Op de Proeftuin voor de Bloembollencultuur te Lisse kwamen
bollen die op 15 december waren geplant, reeds in de eerste helft
van februari in bloei.

b. Allium cowanii- Allium neapolitanum grandiflorum - Allium roseum grandiflorum
Allium cowanii en Allium neapolitanum grandiflorum hebben zuiver
witte bloemen, terwijl de bloemkleur van Allium roseum grandiflorum
lilarose is. Deze soorten kunnen inde volle grond zowel vanverwarmde als van koude kassen in bloei worden getrokken.

Vervroegen
Voor het vervroegen van deze soorten worden bollen van 4 cm/op
gebruikt. Daar nog geen proeven zijn genomen met gekoelde bollen,
raden wij aan zowel voor de verwarmde als voor de koude kas de
volgende temperatuurbehandeling toete passen:
van rooien tot 1 september 20°
daarna tot planten 17°
planten half oktober-begin december.
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Plantdichtheid
De regelafstand is 12V2 cm, de afstand in de regel 4 cm. Per m2 plant
men op deze wijze 200 bollen. De bollen worden ± 5 cm diep geplant,
hetgeen neerkomt op 3,5 cm boven de top van de bol.
Cultuurzorgen
Onder koud glas moeten de bollen na het planten gedekt worden met
14 bossen riet of 70 kg stro per are.
De verwarmde kassen worden na het planten tot half januari vorstvrij
gehouden, van half januari tot half februari worden ze verwarmd tot
10° en vervolgens tot aan de bloei tot 15 à 16°.
Gedurende de groeiperiode mag de grond niet te droog worden. De
Alliumsoorten verlangen een matig vochtige grond. Tevens moet er
voortdurend worden geventileerd, vooral als de kastemperatuur bij
zonnig weer te hoog dreigt te worden. Ventileert men niet of onvoldoende, dan worden de bloemstengels minder stevig en zullen de
bloemschermen niet of nauwelijks tot ontwikkeling komen.
Bloei
In de verwarmde kassen is de volgorde waarin in de maand april deze
soorten in bloei komen:Allium cowanii - Allium neapolitanum - A l l i u m
roseum. De bloemen worden geoogst als van een scherm 5-7 bloempjes in bloei staan. De oogstperiode duurt 2-2V2 week. In ons land
worden de bloemen in bosjes van 10 stuks aan de veiling gebracht.
Teelt in de open grond
Hiervoor komen de volgende Allium-soorten in aanmerking:
Soort

Stengellengte

Bloemkleur

Bloeitijd

Allium aflatunense
Allium cowanii
Allium giganteum
Allium moly
Allium neapolitanum
grandiflorum
Allium roseum
grandiflorum
Allium sphaerocephalon
Allium atropurpureum
Allium caeruleum
(azureum)

70- 90 cm
40- 50 cm
100-150 cm
25- 35 cm
40- 50 cm

lilapurper
zuiver wit
violet
geel
wit

eind mei
eind mei
juli
juni
juni

40- 50 cm

lilarose

juni

70- 80 cm
60- 70 cm
60- 70 cm

purperrood
donkerpurper
hemelsblauw

juli
juli
juli
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Als de laatste bloemen geoogst zijn, moet men de bollen rooien en een
temperatuurbehandeling geven van 20° om ze het volgende seizoen
weer in bloei te kunnen trekken.

17

Anemone coronaria de Caen
Archief N.V. L. Stassen Junior

Anemoon

Sortiment
De anemonen zijn in te delen in de volgende groepen:
Anemone apenina
Anemone de Caen
Anemone pavonina
blanda
fulgens
St. Bavo
coronaria
nemorosa St. Brigid
Voor de snijbloemencultuur zijn slechts enkele groepen van belang,
namelijk
Anemone de Caen
Anemone fulgens
Anemone St. Bavo
Anemone St. Brigid.
Hieronder worden de groepen in volgorde van hun belangrijkheid voor
de snijbloemencultuur beschreven.

a. AnemonedeCaen
Anemone de Caenwerd oorspronkelijk uitsluitend in gemengde kleuren
geteeld. Door strenge selectie op enkele kleuren heeft men nu partijen
vrijwel zuiver op kleur gekregen, namelijk rood, blauw, violet en wit.
Door de selectie zijn van Anemone de Caen de volgende cultivars
ontstaan:
Hollandia-rood
Mr. Fokker-violetblauw
Sylphide- violetrose
The B r i d e - w i t .
Aan de helderheid van de kleuren en de bloemgrootte moeten de
hoogste eisen worden gesteld. Goede kleurencombinaties zijn:
- 50% rood, 25% blauw, 25% violet
- 45% rood, 20% blauw, 25% violet, 10% wit.
Wil een kweker anemonen voor de snijbloemencultuur aanschaffen,
dan is het aan te raden de bollen op kleur te kopen. Hij kan dan zelf
de kleurencombinatie bepalen.
Vervroegen
Anemonen worden in de volle grond van verwarmde en koude kassen
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Anemonefulgens
Archief N.V. L. Stassen Junior

in bloei getrokken. Hierbij moet men bij voorkeur gebruik maken van
goed vlezige, onvertakte knopen van de oogst van het vorige jaar.
Knopen van de oude oogst bloeien namelijk vroeger dan die van de
nieuwe oogst.
Pitten, mits van dezelfde grootte als de knopen, kunnen desnoods
ook worden gebruikt, maar de bloemen hiervan zijn meestal iets minder van kwaliteit. Vooral de bloemen die zich het eerst ontwikkelen,
zijn kleiner en hebben dunnere, minder stevige stengels.
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In Nederland wordt hoofdzakelijk de maat 5-6 cm gebruikt. Voor meer
noordelijk gelegen landen zoals Scandinavië en Finland zijn de maten
6 of 7 aan te raden.
Grond en bemesting
Anemonen voor de snijbloemencultuur kunnen op bijna alle gronden
worden geplant. De gronden mogen van nature evenwel niet te nat
blijven maar ook niet te gemakkelijk uitdrogen. In beide gevallen Is
de kans op smeul aanwezig. De anemoon is over het algemeen zeer
dankbaar voor een bemesting met oude stalmest. Men krijgt hierdoor
een betere bloemkwaliteit en in veel gevallen een grotere bloemproduktie. Het is daarom aan te raden 1 à 2 weken voor het planten
1 m3 oude stalmest per are door de grond te frezen. Als aanvullende
bemesting moet dan nog 7 kg 6-18-28 per are worden gegeven. Op
zavel- en kleigronden kan deze hoeveelheid gelijktijdig met de stalmest worden ingefreesd, op lichtere grond moet de 6-18-28 twee à drie
weken na het planten worden gestrooid. Heeft men direct onder glas
geplant, dan moet de kunstmest met een regeninstallatie worden ingespoeld.
Planten en dekken
Anemonen worden in een verwarmde kas geplant met de bedoeling
zezo vroeg mogelijk in bloei te krijgen. Hoe vroeger men in het najaar
plant, des te vroeger zal men bloemen kunnen oogsten. Planten in de
tweede helft van september is daarom aan te raden. Voor het in bloei
trekken onder koud glas kan men beter in oktober planten.
De planthoeveelheid is afhankelijk van de grootte van de knopen en
de grondsoort. Per m2 beteelbare oppervlakte plant men op de lichte
gronden 60,op de zwaardere gronden 50 knopen, namelijk 9 per regel
bij een bedbreedte van 1 m en een regelafstand van 16 of 17 cm.
De knopen worden geplant op een diepte van 3 cm, bij voorkeur
door overschieten. Men moet er bij het planten op letten dat de groeipunten naar boven staan. In sommige gevallen geeft dit moeilijkheden
en kan men de knopen beter op hun kant zetten.
Anemonen onder koud glas moeten gedekt worden met 14 bossen riet
of 70 kg stro per are. Dit dek is ook nodig wanneer de anemonen
buiten worden geplant op een plaats waar later de rolkas over het
gewas komt. Zodra de vorstkansen zijn verdwenen, kan het dek worden verwijderd.
Indien het gewas zich vroeg ontwikkelt, kan het nodig zijn het dek
op de schudden zodra het gewas boven de grond komt. Men voorkomt
daarmede dat het gewas te welig opgroeit. In plaats van dekken met
riet of stro kan men ook doorschijnend plastic nemen. Bij vorst rolt
men het plastic over het gewas uit waarbij een afstand van 15 cm
boven het gewas moet worden aangehouden.
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Water geven, ventilatie, temperatuur
Een anemoon heeft voor een goede bloei een vochtige grond nodig;
de bloemproduktie houdt op als de grond te droog wordt. Houd daarom de grond regelmatig vochtig ook tijdens de bloeiperiode.
Het water kan op twee manieren worden gegeven, namelijk met een
regenleiding over het gewas of in de paden tussen de bedden. Aan
welke manier de voorkeur moet worden gegeven, hangt af van de
kasconstructie. In kassen met een goede ventilatie, waarin het gewas
's avonds weer droog is, kan men beide manieren toepassen. In andere gevallen kan men beter het water in de paden laten lopen. Men
voorkomt dan dat het gewas te lang nat blijft, waardoor het optreden
van smeul in de hand zou worden gewerkt.
Zodra de anemonen zich bovengronds beginnen te ontwikkelen, moet
er worden geventileerd. Door een goede ventilatie blijft het gewas
stug en daardoor weinig vatbaar voor smeul. Vooral wanneer er gedurende de groei- en bloeiperiode veel water moet worden gegeven,
is een stug gewas belangrijk. In het voorjaar als de temperatuur bij
zonnig weer hoog kan oplopen, moet alles op volledige luchtverversing staan om een hogere temperatuur dan 15° zoveel mogelijk te
voorkomen. Een ventilator kan hierbij goede diensten bewijzen.
Reeds een temperatuur van 15° beïnvloedt de bloemproduktie nadelig
en bij een hoge temperatuur (boven 20°) houdt de bloemproduktie
zelfs geheel op. In verwarmde kassen houdt men vanaf het planten tot
de eerste week van januari de kas vorstvrij, daarna handhaaft men
een temperatuur van 13-15°.
Bloeitijd, bloemproduktie, oogst
Zowel in verwarmde als in koude kassen kan men rekenen op een
bloeiperiode van 7-9 weken.
Verwarmde kassen. Als er inde tweede helft van september is geplant,
zullen de eerste bloemen begin februari (meestal de tweede week)
kunnen worden geoogst.
Koude kassen. In deze kassen zullen de planten op zijn vroegst ongeveer half maart bloeien.
In verwarmde kassen kan men, indien aan alle voorwaarden is voldaan, rekenen op 5 bloemen per knoop; in koude kassen op 7 bloemen.
Soms ontwikkelt het gewas zich minder goed en blijft het te licht van
kleur. Een dergelijk gewas geeft minder bloemen, die bovendien van
slechtere kwaliteit zijn. In veel gevallen is dit te wijten aan stikstofgebrek. Daarom moet men, zodra men constateert dat het gewas wat
mager en bleek is, over een droog gewas 1400 tot 1750 g kalkammon-
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AnemoneSt.Bavo
Foto R.T.C., Lisse
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salpeter per are strooien. Deze kunstmest moet daarna met een
regeninstallatie in de grond worden gespoeld. Het gewas zal zich na
korte tijd beter ontwikkelen en een groenere kleur krijgen, en ook is
een goede bloemproduktie van goede kwaliteit te verwachten. Een
zwaar maar stug gewas geeft lange dikke bloemstengels en grote
bloemen.
Zodra de bloem haar heldere kleur heeft gekregen, kan men oogsten.
In dit stadium wordt de bloem aan de onderkant nog juist door de
krans van bloemstengelloofbladeren omgeven. Vroeger oogsten mag
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Anemone St. Brigid
Archief N.V. L. Stassen Junior
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niet omdat dan de echte bloemkleur nog niet is bereikt. Bij te laat
oogsten staat de bloem niet meer voor een gedeelte in de krans van
stengelloofbladeren. Het stengeldeel tussen de bloem en de krans
van stengelloofbladeren groeit dan vrij snel en zal spoedig te lang
worden, hetgeen kwaliteitsverlies betekent.
De bloemen worden in gesloten toestand geoogst. Om langere bloemstengels te krijgen, snijdt men de bloemen niet, maar trekt ze met een
lichte draaibeweging van de knol, waarbij de plant natuurlijk niet uit
de grond mag worden getrokken. Dit is een handigheid die wel enige
ervaring vereist.
Bij het oogsten mogen met de nagels geen wondjes in de bloemstengel worden gemaakt, daar de sappen uit deze wondjes hevige
pijnen aan de vingertoppen en vooral onder de nagels veroorzaken.
Zoals reeds werd gezegd, speelt de kleurencombinatie bij dit gewas
een zeer belangrijke rol. De kleuren moeten in de goede verhouding
over de bosjes zijn verdeeld. In ieder bosje komen 4 à 5 rode, 2 à 3
blauwe, 2 à 3 violetrose bloemen en 1 bloem van lichtere kleur. Een
andere combinatie b.v. 7 rood en 3 blauw, zal de verkoopprijs nadelig
beïnvloeden.
De bloemen moeten 's morgens vroeg of 's avonds worden geoogst.
Na het oogsten worden ze in hoeveelheden van 5 of 10 bosjes bij
elkaar gepakt en in potten of emmers zonder water gezet in een donkere ruimte, bij voorkeur gekoeld tot een temperatuur van 2-5°. Als ze
ook maar enkele uren op water hebben gestaan, trekken de bloemstengels van anemonen krom; ze brengen dan een veel lagere prijs
op. Niet gewaterde anemonen trekken nooit krom.
Prepareren
Indien men Anemone de Caen in bloei wil hebben vanaf eind september, is aan te raden het plantgoed te prepareren. Als men in juli
plant, is het ook zonder prepareren mogelijk najaarsbloei te verkrijgen. Het resultaat is dan echter wel sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Werkt het weer niet mee, dan kan het resultaat
teleurstellend zijn.
In ons land en in landen met overeenkomstige klimatologische omstandigheden, moet men knopen van 7-8 en 6-7 cm gebruiken.
Men kan prepareren volgens twee methoden: in turfmolm en in polyethyleenzakjes.
In turfmolm. Ongeveer 4-6 weken voor het planten moet met het prepareren worden begonnen. Knopen of pitten worden eerst 24 uur geweekt in water van 17-20°. Op de bodem van poot- of gaasbakken
of kistjes spreidt men een laagje vochtige turfmolm, waarop een laagje knopen of pitten komt. Dit wordt weer bedekt met turfmolm, en zo
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komen er per bak of kistje totaal drie laagjes knopen of pitten en vier
laagjes turfmolm.
De gevulde bakken worden in een koelcel geplaatst bij een temperatuur van 4-6° tot de knollen worteltjes en spruiten hebben gevormd
van ± V2 cm lengte. Na dit proces dat 3 à 4 weken duurt, verlaagt
men de temperatuur tot - 1 ° om alles in te vriezen. Na ongeveer 5 dagen is de turfmolm hard bevroren en kan het plantgoed in ingevroren
toestand naar de afnemers worden gestuurd. Zodra na aankomst alles
ontdooid is, moeten de anemonen worden geplant. Wie op eigen
bedrijf prepareert, kan na de 3-4 weken preparatie zonder vooraf in te
vriezen, planten. Indien men opdat moment nog niet kan planten, dient
men de groei te remmen door de temperatuur te verlagen tot ± 0°.
In polyethyleenzakjes. Bij het prepareren in polyethyleenzakjes moeten de knopen en pitten langer geweekt worden dan in turfmolm. De
duur van het weken in water van 17-20° is als volgt:
knopen boven 5 cm 50 uur
pitten boven 3 cm 45 uur
pitten van 2-3 cm 36 uur.
Na het weken moet men de knopen of pitten zo lang laten uitdruipen
dat ze aan de buitenkant ogenschijnlijk droog zijn, dus niet meer glimmen van het water. In gaasbakken met een niet te dikke laag anemonen, zal voor het uitdruipen niet meer dan 10 uur nodig zijn. Vervolgens neemt men zeer dunne polyethyleenzakjes en vult deze voor 2/3
met de anemonen. Daar deze zakjes gasdoorlatend zijn, kunnen ze
na het vullen worden afgesloten. De zakjes met anemonen worden
bewaard bij een temperatuur van 4-6° tot de groeipunten beginnen te
ontwikkelen. Dit proces duurt meestal 6-7 weken.
Bij deze preparatiemethode kan het gebeuren dat bij het planten een
aantal knopen of pitten vrijwel nog niet ontwikkeld is. Proeven hebben
echter uitgewezen dat deze in groei gelijkwaardig zijn aan het plantgoed dat wel ontwikkelde groeipunten heeft.
Moet het planttijdstip om een of andere reden worden uitgesteld, dan
kunnen de gekiemde anemonen zonder bezwaar nog een aantal weken bij 4-6° in de koelcel worden bewaard.
De preparatie in polyethyleenzakjes duurt langer dan in turfmolm, namelijk 7-8 weken. Deze methode heeft echter de volgende voordelen
boven die in turfmolm:
- neemt veel minder ruimte in
- minder bewerkelijk
- gemakkelijker transport
- weinig of geen kans op beschadiging
- het plantgoed kan een natemperatuur van 20° gedurende twee weken zonder nadelige gevolgen verdragen.
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Van planten tot bloemproduktie
2

Per m beteelbare oppervlakte plant men maximaal 50 stuks. Het planten moet uiterst voorzichtig gebeuren om beschadiging van spruiten
en wortels te voorkomen.
Voor de najaarsbloei moet men uitsluitend zeer lichte kassen gebruiken, daar in deze periode de lichtintensiteit en de lichtduur sterk en
snel afnemen. In donkere kassen houdt de bloemproduktie te vroeg op.
Voor de najaarsbloei moeten de kassen verwarmd zijn.
Om de geprepareerde anemonen direct na het planten te laten
groeien, moet de grond vooraf goed vochtig worden gemaakt. Het
beste planttijdstip ligt tussen 10 en 20 augustus. Dit betekent dat men
bij een preparatieduur van ± 5 weken in de eerste helft van juli met
het prepareren moet beginnen.
Plant men direct onder glas, dan moet de temperatuur zo laag mogelijk worden gehouden. Daalt de temperatuur beneden 13°, dan moet
worden bijverwarmd. Gedurende de gehele groeiperiode wordt dan
een temperatuur van 13-15° aangehouden.
Daar in het najaar de kans op smeul nog groter is dan in het voorjaar,
is veel ventileren noodzakelijk. Een ventilator kan hierbij goede diensten verrichten.
Tot half oktober kan men, zo dit nodig is, water geven. Daarna moet
dit met het oog op smeul achterwege blijven.
De eerste bloemen kunnen meestal eind september worden geoogst.
In lichte en vooral hoge kassen kan men tot half december bloemen
oogsten. Onder de hier heersende klimatologische omstandigheden
kunnen 4 bloemen per knol worden geoogst. Alleen wanneer er in de
maanden oktober, november en december veel zonneschijn is, is een
hogere produktie mogelijk.
Geprepareerde anemonen voor buitenbloei
In Italië, Zuid-Frankrijk en andere landen met overeenkomstige klimatologische omstandigheden gebruikt men bijna uitsluitend geprepareerde anemonen. Men neemt voor dit doel alleen pitten van 4-5 en
3-4 cm. Deze worden daar in de tweede helft van augustus buiten
geplant en bloeien vanaf eind september tot half maart.

b. Anemone St. Brigid
Oorspronkelijk werden ook de anemonen St. Brigid uitsluitend gemengd geteeld. Door strenge selectie op kleur is een aantal selecties
ontstaan met de volgende namen:
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AnemoneSt.Bavo
Foto R.T.C., Lisse

Lord Lieutenant -diepblauw
Mount Everest
• wit
The Admiral
•violet
The Governor
•rood
De bloemen van deze anemonen zijn half gevuld.
Vervroegen
Voor vervroegen onder glas is deze anemoon minder geschikt dan de
enkelbloemige Anemone de Caen. Wil men St. Brigid toch voor dit
doel gebruiken, dan gelden hiervoor dezelfde gegevens als vermeld
bij Anemone de Caen.
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Snijbloemenieelt in open grond
Zowel de soorten de Caen als St. Brigid zijn geschikt voor de snijbloemencultuur in de open grond.Wil men in de buitencultuur een zo
vroeg mogelijke bloei hebben, dan moet men knopen van 5 cm gebruiken. Het bloeitijdstip van kleinere knopen of pitten valt veel later.
Voor de vroegste bloei plant men indecember. Later planten, in februari, maart of april, betekent ook een latere bloei, des te later naarmate men later plant.

Ziekten en plagen bij Anemone de Caen en St. Brigid
Slechte kieming
Een slechte kieming kan worden veroorzaakt door:
- drogen bij te hoge rc.,nperatuur
- onvoldoende droging waardoor Pénicillium optreedt
- te vochtige bewaring met als gevolg Pénicillium
- te vroeg of te laat rooien
- beschadiging.
In al deze gevallen gaan de knopen of pitten na het planten rotten.
Smeul - Botrytis cinerea
Smeul komt vooral voor in kassen met een te hoge luchtvochtigheid,
te hoge temperatuur en te weinig licht en bij een te dichte stand van
het gewas.
Bestrijding: Er mag niet dichter geplant worden dan de aangegeven
aantallen knopen of pitten per m2. Tevens moet men
- voorzichtig zijn met de stikstofbemesting
- veel ventileren
- de kastemperatuur niet te hoog laten oplopen
- uitsluitend planten in zeer lichte kassen
- op zwaardere gronden uitsluitend water in de paden geven.
Tegen smeul moet het gewas voorbehoedend bestoven worden met
zineb. Indien toch smeul optreedt, dient men de aangetaste loofbladeren te verwijderen en het gewas te bestuiven met thiram, PCNB,
B 500 of Zineb.
Virus
Bij een virusaantasting zijn de bloemen vlekkerig, soms zelfs misvormd. De bloemen blijven klein, terwijl het gewas korte stengels
heeft. Sterk aangetaste planten bloeien niet.
Bestrijding: Alle afwijkende planten verwijderen.
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c. Anemone fulgens
Van Anemone fulgens is de belangrijkste cultuurvorm Anemone multipetala (syn. Anemone fulgens multipetala). Van dit gewas zijn de
bloemen half gevuld, de bloemkleur is rood.
Vervroegen
Anemone multipetala is bijzonder geschikt voor de snijbloemencultuur. Deze soort kan zowel in verwarmde als in koude kassen en bakken in bloei worden getrokken.
Vooral voor verwarmd glas moet men grote knollen nemen. Knollen
waarvan er 3000 of minder in een mand gaan, zijn hiervoor het meest
geschikt.
Voor een goede bloemproduktie moet men op tijd planten. De beste
planttijd is half september. Bij voorkeur plant men buiten, waarna
eind oktober het glas over het gewas moet worden gebracht.
Bij teelt in verwarmde kassen wordt de kas tot ± half januari alleen
maar vorstvrij gehouden. Daarna houdt men de temperatuur op
13-15°.
De meest geschikte gronden voor deze cultuur zijn lichte zavelgronden en zandgrond. In tegenstelling met de Caen en St. Brigid zijn
zware zavelgronden en kleigronden niet geschikt.
Voor het planten freest men per are 1 m3 oude stalmest door de
grond. Als overbemesting wordt 2-3 weken na het planten per are
7 kg 6-18-28 gegeven. Per m2 beteelbare oppervlakte plant men 50-55
knollen. Bij een regelafstand van 16 cm en een bedbreedte van 1 m
betekent dit 8 à 9 knollen per regel.
Onder koud glas en buiten wordt gedekt met 20 bos riet of 100 kg stro
per are.
Onder verwarmd glas kunnen de bloemen vanaf de derde week van
februari worden geoogst, onder koud glas ongeveer een maand later.
De bloeiperiode duurt onder verwarmd glas meestal drie weken, onder
koud glas vier weken.
Wanneer de bloemen volledig op kleur zijn, worden ze in gesloten
toestand geoogst. De bloemen worden niet gesneden, maar met een
lichte draai van de knol getrokken. Ze worden naar de veiling gebracht in bosjes van 20 stuks. Na het oogsten zet men de bosjes
enkele uren op water. De bloemstengels blijven dan langer stevig en
kunnen bij de koper weer op water worden gezet zonder dat ze krom
trekken.
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Teelt in de open grond
Voor de teelt in de open grond worden de knollen in de eerste helft
van oktober geplant. Na het planten wordt tegen vorst gedekt met
25 bossen riet of 125 kg stro per are.
Vanaf eind april en gedurende de gehele maand mei kunnen de bloemen worden geoogst.
Ziekten
Bij Anemone fulgens is het virus de meest gevreesde ziekte. Alle in
cultuur zijnde partijen zijn hiermede min of meer besmet. Ernstig aangetaste partijen geven zeer slechte bloemen of bloeien in het geheel
niet.

d. Anemone St. Bavo
Anemone St. Bavo leent zich zowel voor de snijbloemencultuur onder
glas als voor buitenteelt. Bij de teelt onder glas kan men gebruik
maken van verwarmde en koude kassen of bakken.
Vervroegen
Onder verwarmd glas gebruikt men knopen van 6 cm/op; onder koud
glas kan een maat kleiner worden geplant.
Per m2 beteelbare oppervlakte plant men 50-60 knopen. Met het oog
op de aantasting door virus mag men nooit knollen of gedeelten ervan
gebruiken. Door virus aangetaste planten geven zeer weinig en tevens
slechte bloemen. In knopen komt vrijwel geen virus voor.
Bij de cultuur onder verwarmd glas houdt men de kas tot begin februari vorstvrij en voert dan de temperatuur op tot 13 à 15°. De bloei
begint dan in de eerste week van maart. In koude kassen begint de
bloei ongeveer in de derde week van maart.
Teelt in de open grond
De behandeling van dit gewas in de open grond is gelijk aan die van
Anemone multipetala: planten eerste helft oktober, dekken met 25
bossen riet of 125 kg stro per are. De bloei valt in de maand mei.
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Crocus chrysanthus
Archief N.V. L. Stassen Junior
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Crocus

Hoewel de crocus geen snijbloem is, wordt ze in de bloemisterij veel
gebruikt. Geplant in bakjes of potjes worden de knolletjes met spruit
verkocht in winkels. Ze zijn ook geschikt voor het opmaken van bakjes en mandjes.
Van het zeer grote sortiment komen in hoofdzaak de soortcrocussen
(Crocus vernus) voor de bloemisterij in aanmerking. Van de speciëscrocussen kan men Crocus chrysanthus en Crocus sieberi gebruiken
en tevens de grote gele crocus (Crocus flavus).

1. Soortcrocus
Voor de vervroeging worden vrijwel uitsluitend trek- of plantenkassen
gebruikt. De knollen worden vooraf geplant op normale trekkisten en
potjes of op bakjes gevuld met grond. Ze kunnen ook op bakjes met
water in bloei worden getrokken.
De meeste cultivars kunnen na half januari bloeien, slechts een beperkt aantal leent zich voor bloei omstreeks Kerstmis, zoals:
Flower Record
- blauw
Jeanne d'Arc
-wit
King of the Striped
- bont
Pickwick
- bont
Purpureus grandiflorus - blauw
Remembrance
- blauw
Behandeling leverbaar
De temperatuurbehandeling van het leverbaar heeft ten doel op een
vooraf bepaald tijdstip bloemen van goede kwaliteit te verkrijgen.
Hiertoe dienen de volgende behandelingen:
Zeer vroege bloei - (2e helft december-1e helft januari)
direct na het rooien 1week 34°
2weken 20°
tot stadium P217 °
tot planten 9°
planten ± 1 oktober.
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Vroege bloei (2e helft januari)
tot 1 augustus 20°
tot planten 17°
planten 1-15 oktober.
Latere bloei (februari)
tot 15augustus 20°
tot planten 17°
planten 15oktober-1 november.
Zeer late bloei (maart)
tot 1 oktober 23 °
tot 1 november 20°
tot planten 17°
planten ± 1 december.
Planten en dekken
Voor bloei in december en januari moet men knollen nemen van
10 cm/op. Voor de latere en zeer late bloei is de plantmaat zift 9 ook
bruikbaar.
De knollen worden zo ondiep op de kistjes geplant dat ze ten hoogste
met 1 cm grond zijn bedekt. Op de trekkistjes kan men de knollen op
de rijen vrijwel tegen elkaar planten, tussen de rijen is een afstand
van 1 cm voldoende.
Als buiten wordt gekuild, mogen de kistjes of potten beplant met
knollen bestemd voor de late bloei niet te diep komen. De grondlaag
boven de bovenrand van de kistjes of potten mag niet dikker zijn dan
5 cm. Bij dieper kuilen worden de spruiten te lang, waardoor ze minder bruikbaar zijn voor het planten in mandjes of bakjes.
Na het kuilen moet de kuilplaats bedekt worden met stro of riet om
bevriezing van de kuilgrond te voorkomen. Inhalen bij een bevroren
kuilgrond is altijd moeilijk, soms zelfs onmogelijk. Het teeltprogramma
kan dan ernstig worden verstoord.
Zodra de spruiten boven de grond komen, althans wanneer geen
vorst meer te verwachten is, dient men het dek te verwijderen.
Inhalen en kastemperaturen
Aan het gewas is moeilijk te zien wanneer de knollen in de kas kunnen worden geplaatst. De ontwikkeling van de spruit en het feit dat
de bloemknop voelbaar is, kunnen niet als maatstaf dienen. Als de
temperatuurbehandeling voor de vroegste en vroege bloei stipt is uitgevoerd en op tijd is geplant, kan men inhalen op de volgende data:
voor kerstmisbloei:
5 december
voor bloei 1ehelft januari: 15 december
voor bloei 2e helft januari: 10januari.
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Bloeiende soortorocus
Foto Ver. 'De Ned. Bloemisterij'

Bij te vroeg inhalen ontwikkelt het loofblad zich te sterk en verdrogen
de bloemen geheel.
De gunstigste temperatuur voor het in bloei trekken is 18°. Deze temperatuur kan vanaf het inhalen worden gegeven. De luchtvochtigheid
in de kas moet bij het inhalen zo hoog mogelijk worden opgevoerd en
gedurende de gehele trekperiode moet de luchtvochtigheid hoog
blijven. Hierdoor krijgt men mooie glanzende bloemen van de beste
kwaliteit. In bloei trekken bij een te lage luchtvochtigheid betekent
bloemen van mindere kwaliteit en kans op verdroging van de bloemen.
Het is dus van groot belang iedere dag de kistjes of potten te begieten en gedurende de gehele trekperiode de bodem van de kas nat te
houden.
Oogsten
Als de gekleurde bloemdekbladen na het springen van het schutblad
(spata) goed zichtbaar zijn, zijn de bloemen oogstbaar en geschikt
om gebruikt te worden in mandjes en bakjes. De bloemen worden
hiervoor met de knol geoogst. Zijn de knollen voorgetrokken op potten of in bakjes, dan moeten deze uit de kas worden gehaald zodra
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de gekleurde bloembladen juist zichtbaar zijn. In dit stadium kunnen
de krokussen in de winkels worden verkocht.

2. Speciëscrocus
a. Crocus chrysanthus
Hoewel Crocus chrysanthus in de open grond eerder bloeit dan de
soortcrocus, laat ze zich veel minder goed vervroegen. Men moet er
dan ook op rekenen, dat deze crocus pas na 10februari in bloei komt.
Alle cultivars die tot Crocus chrysanthus behoren, kan men voor dit
doel gebruiken. Het sortiment is tamelijk groot en men heeft dus een
ruime keus.
Behandeling leverbaar
De temperatuurbehandeling van het leverbaar is als volgt:
tot 15augustus 20°
tot planten 17°
planten ± 15 oktober.
Plantmaat en plantdichtheid
De knollen worden uitsluitend in potjes of bakjes geplant en later in
voorgetrokken toestand verkocht. De plantmaat is over het algemeen
5 cm/op. De hoeveelheid knollen per potje of bakje is moeilijk aan
te geven.
Een afstand van V2-I cm tussen de knolletjes is voldoende. De plantdiepte moet zo zijn dat de knolletjes met ten hoogste 1 cm grond
worden bedekt. In de kuil komen de potjes en bakjes, gerekend vanaf
de bovenrand, niet dieper dan 3 cm. Door ondiep kuilen remt men de
groei van de spruit wat af. Speciëscrocussen hebben namelijk de neiging lange spruiten te vormen. De groei kan men ook afremmen door
het dek te verwijderen als de spruiten boven de grond komen en geen
vorst meer te verwachten is.
Inhalen en kastemperatuur
Om te bereiken dat alle gevormde bloemen tot bloei komen, mogen de
potjes of bakjes niet eerder in de kas worden geplaatst dan de laatste week van januari. Ze komen in de kas direct in het volle licht bij
een temperatuur van 17°. Gedurende de gehele trekperiode wordt een
hoge luchtvochtigheid aangehouden voor het verkrijgen van een goed
eindprodukt.
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Oogsten
Het is aan te raden de potjes of bakjes uit de kas te halen als de
eerste planten volledig in bloei staan. Aan deze eerstelingen zal het
koperspubliek dan kunnen vaststellen hoe rijk deze crocus bloeit.
b. Crocus sieberi
Het vervroegen van deze crocus gebeurt op dezelfde manier als van
Crocus chrysanthus, zodat verwezen kan worden naar hetgeen bij dit
gewas is vermeld.
Van deze crocus zijn geschikt voor vervroeging: Crocus sieberi en
de sport Crocus sieberi 'Violet Queen'.
c. Grote gele crocus (Crocus flavus)
Bij hetvervroegen van de grote gele crocus moet men er rekening mee
houden dat deze soort niet eerder kan bloeien dan in de tweede
helft van januari. De behandeling voor de vroege, latere en zeer late
bloei is gelijk aan die van de soortcrocus, zodat verwezen kan worden
naar hetgeen hierover bij de soortcrocus is vermeld.
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Freesia
Foto R.T.C., Lisse
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Freesia

Sortiment
De fresia is afkomstig uit Zuid-Afrika, waar ze in het wild voorkomt.
Omstreeks 1870 werden de eerste knollen en zaden vanuit dat land
geïmporteerd. Deze waren bestemd voor de teelt in buitenplaatsen.
Als snijbloem is de fresia zeer aantrekkelijk. De cultuur van dit gewas
is hierdoor vooral de laatste jaren sterk uitgebreid, zowel onder glas
als buiten. Onder glas wordt de cultuur zowel voor de knol als voor de
bloem bedreven. Buiten vindt de cultuur in hoofdzaak plaats voor de
knol. Van het grote sortiment cultivars is een aantal zeer belangrijk
voor de snijbloemencultuur. Van deze cultivars zijn in het volgende
overzicht enkele eigenschappen vermeld.
Vatbaar voor
du imen in najaar

Geschikt voor bloei in
najaar

winter

voorjaar

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

Bloemkleur oranje
Princess Marijke
Pimpernel

-

X

X

X

X

X

Bloemkleur blauw
Blauwe wimpel
Mozart

-

X

X

X

X

X

X

Bloemkleur rood
Kopenhagen
Stockholm

-

X

X

X

X

X

X

Cultivar

Bloemkleur wit
White Swan
Snow Queen
Ballerina
Apollo
Bloemkleur geel
Rijnveld's Golden Yellow
Gloria Solis
Souvenir
Sonata
Aurora

x = vatbaar/geschikt
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- = n iet val [baar/niet geschikt

X
X

De vermeerdering vindt zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk plaats.
De geslachtelijke vermeerdering wordt toegepast voor het winnen van
nieuwe cultivars, de cultuur van super-fresia's, zaaigeel en réfracta
alba. De cultuur van zaaigeel en réfracta alba is echter vrijwel verdwenen, en die van superfresia's loopt snel terug, zodat thans nog
vrijwel uitsluitend ongeslachtelijke vermeerdering wordt toegepast.
De knolfresia's is niet zaadvast en kan dus alleen ongeslachtelijk worden vermenigvuldigd.
Plant- en bloeiperiode
Het aantal weken vanaf planten tot bloei is niet nauwkeurig aan te
geven. Verschillende factoren als licht, temperatuur, knolbehandeling
en tijdstip van oogsten kunnen hierop van invloed zijn. Wat de oogsttijd betreft, spreekt men wel van zomer- en winterpartijen. Rekening
houdend met genoemde factoren komt men tot de volgende planttijden met de daarvan afhankelijke vermoedelijke bloeitijd:
Planttijd

Vermoedelijke bloeitijd

september-oktober
december-januari
mei-juni

februari-maart
mei-juni
september-oktober

Behandeling knollen en kralen
De behandeling van knollen en kralen is gericht op een vastgesteld
planttijdstip en de levering van bloemen van goede kwaliteit op het
gewenste tijdstip.
Bij de hieronder vermelde bewaarduur gelden de daarachter aangegeven temperatuurbehandelingen:
Lengte van de bewaarperiode

Temperatuurbehandeling

3tot 4maanden

constant 31°

5tot 6maanden

tot 3 à 4 maanden voor het planten
20°, daarna 3 1 ° *

7 tot 14maanden

tot 3 à 4 maanden voor het planten
2°, daarna 31°, of
tot 3 à 4 maanden voor het planten
13-15°, daarna 31°**

* Bij een bewaarperiode van5 tot 6maanden mag de 20° nooit langer worden toegepast dan 2maanden.
** Tijdens de bewaring bij 13-15° vormen zich op de moederknollen nieuwe
knollen (het zogenaamde verpoppen). Voor een goede ontwikkeling moeten deze knollen de laatste drie maanden vóór het planten bewaard worden bij 31°.
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Met de temperatuurbehandeling van de knollen en kralen moet zo
spoedig mogelijk na het rooien en drogen worden begonnen. Hierbij
moet men wel bedenken dat vooral de warmteperiode bij 31° belangrijk is. Bij knollen of kralen die minder dan 12 weken bij 31° worden
bewaard, is de kans op slapen bijzonder groot. In de winter gerooide
knollen moeten, om slapers te voorkomen, 3V2-4 maanden bij 31°
worden bewaard. Tijdens de bewaring bij 31° moet een luchtvochtigheid van 60-70 % worden aangehouden. Bij een lagere luchtvochtigheid zullen de knollen of kralen te sterk uitdrogen. Zowel tijdens de
bewaring bij lage als bij hoge temperatuur moet steeds met behulp
van een plafondventilator voor een goede luchtverdeling worden gezorgd. Bij een temperatuur lager dan 31° is een ventilator voor elke
25 m2 vloeroppervlakte nodig, voor de 31° een ventilator per 20 m2
vloeroppervlakte.
Om de teeltduur nog wat te verkorten, kan men de knollen na de
warmtebehandeling nog een nabehandeling geven van 4 weken 13° of
2 weken 17° + 2 weken 13°. De laatste methode geeft wel een iets
latere bloei, maar iets langere bloemstengels.
Een nog iets kortere teeltperiode wordt verkregen als de knollen na
de warmtebehandeling eerst 2-4 weken droog worden bewaard bij
13°, vervolgens uitgeplant in plantschalen en deze 2 weken bij 13°
worden bewaard, waarna ze in de kas worden geplant. Knollen die
in de winter bij 13° worden geplant, kan men vooraf 3-4 weken op
plantschalen zetten en bewaren bij 17°.
Teelt in verwarmde kassen
Voor het in bloei trekken van fresia's onder glas kan men gebruik
maken van vaste kassen en rolkassen. Voor verwarming is de centrale
warmwaterinstallatie het meest geschikt.
De teelt is mogelijk op alle grondsoorten die voor andere tuinbouwgewassen geschikt zijn. De voorkeur verdient echter humushoudende
zavelgrond met een zuurgraad van 6.5-7 of hoger. Op veengronden
mag de zuurgraad lager zijn.
Aangezien de fresia gevoelig is voor zout, mag de grond vrijwel geen
keukenzout bevatten en moet de gloeirest laag zijn.
Voor een regelmatige groei is een bemesting van 10-12 kruiwagens
oude verteerde stalmest per are nodig. Deze bemesting kan aangevuld worden met 7 kg samengestelde meststoffen 12-10-18. Soms is
het nodig dat er later nog wat stikstof als overbemesting wordt toegediend. Dit laatste is afhankelijk van de groei en de stand van het
gewas.
De juiste mestbehoefte kan alleen worden vastgesteld door analyse
van een grondmonster.
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Freesia inverwarmde kas
Foto R.T.C., Lisse

Planten
Voor een gemakkelijke bewerking mogen de bedden niet breder zijn
dan 1,20 m. De regelafstand bedraagt 12 cm, per regel worden, afhankelijk van de maat van de knollen en de cultivar, 10-20 knollen geplant. Per m2 beteelbare oppervlakte worden de volgende hoeveelheden geplant:
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aantal per m2

Cultivar
Gloria solis
Rijnveld's Golden Yellow
Blauwe Wimpel

80
100
120

De plantdiepte bedraagt 5 cm. Als de grond goed los is, kunnen de
knollen in de grond worden gedrukt. Op een vastere grond moeten ze
in het uitgeschoten bed worden geplant. Ze moeten altijd rechtop
worden gezet.
De beste en tevens de meeste bloemstengels verkrijgt men van de
plantmaat 5 cm/op, hoewel knollen van 3 en 4 cm ook nog een goede
opbrengst en een goede bloemkwaliteit kunnen geven. Bij de plantmaat 3 cm is de oogst van zijtakjes meestal gering.
Afhankelijk van de grootte van de knol en de cultivar plant men per
regel 20-40 kralen. Het aantal kralen per liter varieert van 500 tot 900
stuks.
Bodemtemperatuur
Als er in de periode mei-juni wordt geplant, moet de kastemperatuur
zo laag mogelijk worden gehouden. De bodemtemperatuur mag althans, gerekend op een diepte van 5 cm, niet hoger worden dan 17°,
daar anders kans bestaat op een uitgestelde bloei.
Bij planten in september of oktober zullen voor het verlagen van de
temperatuur geen speciale maatregelen behoeven teworden genomen.
Meestal zal de bodemtemperatuur dan tussen 13 en 17° liggen. Deze
temperatuur is bevorderlijk voor een goede bloemvorming waarbij het
z.g. duimen niet zal optreden. Als het gewas zich bovengronds begint
te ontwikkelen, meestal na 4 à 5 weken, doet men er goed aan de
bodemtemperatuur te verlagen tot 10 à 13°. Een hogere temperatuur
moet worden afgeraden omdat daardoor de bloei slechts enkele dagen wordt vervroegd, terwijl zelfs een kans op bloemverdroging dan
niet denkbeeldig is.
Indien men in de periode december-januari plant, is het nodig de
bodemtemperatuur op 13-17° te brengen. Men bevordert daardoor de
ontwikkeling van de knollen. Na ± 5 weken zal het gewas zich
bovengronds ontwikkelen en moet de grondtemperatuur worden verlaagd tot 10 à 13°.
Daar de grond regelmatig vochtig moet blijven, dient steeds op tijd
water te worden gegeven. Tot de bloei kan zonder bezwaar over het
gewas worden beregend, daarna mag alleen tussen het gewas water
worden gegeven. Bij voorkeur dient dit 's morgens te gebeuren. Men

43

moet er voor zorgen dat het gewas's avonds weer droog is. Een gewas
dat lang nat blijft, is vatbaar voor pokken.
Fresia's moeten worden gesteund; dit kan uitstekend met chrysantengaas gebeuren. Na het planten wordt het gaas op het bed gelegd en
tijdens de groei van het gewas geleidelijk omhooggebracht. Voor
bepaalde cultivars zijn, vooral als de cultuur geheel onder glas plaats
vindt, meestal twee etages nodig.
Oogst
De bloemen worden gesneden juist voordat de eerste bloem van een
kam zich gaat openen. Het oogsten aan de onrijpe kant is noodzakelijk voor die fresia's die voor de export bestemd zijn. Fresia's bestemd
voor het binnenland kunnen beter iets rijper worden geoogst.
Bij de meeste fresia's wordt eerst de hoofdstengel gesneden en daarna de zijstengels (haakjes). Daarom moet de hoofdstengel voldoende
lang zijn, anders worden één of meer haakjes meegesneden, hetgeen
opbrengstverlies betekent.
De bloemen worden tot bosjes van 10 stuks verwerkt.
Rooien
Voor een voldoende diktegroei van de knol moet direct na het oogsten van de bloemen flink water aan het gewas worden gegeven.
Meestal kunnen de knollen 4-5 weken na de bloei worden geoogst.
De groei van bloei tot oogst is meestal zeer sterk.
Alleen als de oogst van de bloemen in november-december valt, mag
slechts bij uitzondering water worden gegeven. Door het weinige licht
in deze periode groeien de knollen veel minder en daardoor hebben
ze minder water nodig.
De knollen moeten worden gerooid voordat het gewas geheel is afgestorven. Om het verlies aan kralen te beperken, wordt het gewas vooraf met een vork gelicht.
Na het rooien doet men de knollen en kralen in een dunne laag in een
gaasbak en droogt ze in een luchtige, matig verwarmde (17°-20°)
ruimte. Om Botrytis te voorkomen, moet men zorgen dat de knollen
binnen 24 uur winddroog zijn.
Duimen en bloeiverlating
Het verschijnsel van 'duimen' en een verlate bloei worden in de hand
gewerkt door een hoge bodemtemperatuur na het planten van de
knollen.
Plant men in mei-juni, dan mag de bodemtemperatuur niet hoger
oplopen dan 17°. Men kan dit door de volgende maatregelen proberen te bereiken:
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buiten:

grond na het planten afdekken met stro of dennenaaldengrond
onder glas: schermen b.v. met schermmatten, visnetten of jute of
glas krijten
ventileren en voor een goede luchtbeweging zorgen
grond goed nat houden.
Ondanks de genoemde maatregelen zal het niet altijd mogelijk zijn
onder vast glas de bodemtemperatuur na het planten beneden 16°17° te houden. Daarom verdienen voor bloei in het najaar rolkassen
of kassen met los glas de voorkeur. Men kan dan buiten planten en
het glas in september-oktober aanbrengen. Zowel onder vast glas als
buiten zal het gewas bovendien terwille van de lengtegroei gedurende de zomermaanden dienen te worden geschermd b.v. met schermmatten, visnetten of jute.
Te korte bloemstengel
Plant men in de periode december-januari, dan mag de bodemtemperatuur niet beneden 13° dalen. Het gewas groeit anders onvoldoende
waardoor de bloemstengel te kort blijft.
Teelt in de open grond
Voor de buitenteelt zijn de volgende cultivars geschikt: Blauwe Wimpel, Orange Favorite, Prinses Marijke, Rijnveld's Golden Yellow, Saffier en White Swan.
Hoewel men ook buiten bloemen van goede kwaliteit kan telen, is het
hoofddoel van deze teelt toch wel de produktie van knollen. Men gebruikt voornamelijk kralen als plantmateriaal. Volgens voorschrift van
de NAK-S moeten deze afkomstig zijn van onder glas geteelde knollen. De kralen worden in april geplant na vooraf 12-14 weken te zijn
bewaard bij 31°.
Grond en bemesting
Voor de buitenteelt zijn zand- en zavelgrond met een pH van 6,5-7,2
het meest geschikt. Op deze gronden is een organische bemesting
meestal niet nodig. Men kan volstaan met een gift van 7 kg bloedmeel
+ 7 kg 12-10-18 per are. Het bloedmeel wordt voor het planten door
de grond gewerkt. De 12-10-18 wordt gegeven als het gewas zich
bovengronds begint te ontwikkelen.
Planten
Het planten geschiedt met een zaaimachine. Men plant op lange
regels waarbij een regelafstand wordt aangehouden van 25 cm. De
benodigde hoeveelheid kralen per are varieert van 17 tot 25 liter.
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Freesia in verwarmde kas
Foto R.T.C., Lisse

Rooien en drogen
Voor het rooien en drogen geldt hetzelfde als voor de kasfresia's.
Chemische onkruidbestrijding
Vóór opkomst. Zowel buiten als in de kas kan men, als er onkruiden
staan, vóór opkomst van het gewas spuiten met 30-50 ml Gramoxone
+ 40-60 ml Chloor-IPC per are.
Na opkomst. Als het gewas boven de grond staat, kan men spuiten
met één van de volgende middelen:
- Chloor-IPC 40-60 ml per are
- Tenoran 50-60 g per are.
Het is aan te raden na het spuiten het gewas te beregenen. Dit geldt
vooral bij de teelt onder glas.
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Ziekten en beschadigingen
Bladluizen
Bladluizen komen zowel in de schuur op de knollen als in de kas of
buiten op het gewas voor. Behalve de schade die ze veroorzaken aan
plant en bloem, brengen zij ook virus over.
Bestrijding: In de schuur roken met lindaanrooktabletten of een
blauwzuurgasmiddel volgens gebruiksaanwijzing. In de kas en buiten
spuiten met meta-iso-systox 50 ml, fosfamidon 100 ml, Phosdrin 50
ml, malathion 5 0 % 100-150 ml of voorbehoedend stuiven met parathion- of diazinon-stuif.
Aardrupsen en engerlingen
Beide dieren vreten aan de onderaardse delen of aan de stengel en
bladeren juist boven de grond.
Bestrijding: Een keuze kan worden gemaakt uit de volgende bestrijdingen:
- per are 150 ml aldrin 2 5 % of 150 ml heptachloor 2 5 % oplossen in
10 liter water en spuiten over het plantklaar gemaakte bed
- per are 150 g aldrin-stuif 25% of 150 g heptachloor 25% goed vermengen met grond en daarna uitstrooien en inharken.
Grauwe schimmel - smeul - Botrytis cinerea
Bij een aantasting door deze schimmel smeult het gewas weg en
smetten de bloemen. Er komt een grijs schimmelpluis op de aangetaste bladeren. Op de bloemen komen spikkels of vlekken voor.
Bestrijding: In de kas ruim planten en matig water geven. Goed ventileren. Alle aangetaste planten verwijderen. Voorbehoedend kan gestoven worden met thiram-stuif of B 500.
Botrytis
Bij deze ziekte komen op de knollen rottingsverschijnselen voor,
meestal beginnend aan de bodem of de top van de knol.
Bestrijding: Vóór het planten de knollen uitzoeken en een half uur
ontsmetten in een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing.
De knollen moeten op tijd worden gerooid en na het rooien snel en
goed gedroogd.
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Fusarium - Fusarium oxysporum
Ernstig door deze ziekte aangetaste knollen komen niet op. Aangetaste planten worden tijdens de groeiperiode geel en sterven vroegtijdig af. Op de knollen vindt men roodbruine plekken met een in concentrische ringen gegolfd oppervlak.
Bestrijding: Vóór het planten alle knollen goed uitzoeken en daarna
gedurende een half uur dompelen in een kwikbad van de aangegeven
sterkte. De grond voor het planten ontsmetten door stomen.
Droogrot - Stromatinia gladioli
De aantasting is het eerst te herkennen aan de kleine vlak boven de
grond zittende buitenste blaadjes. Van buitenaf wordt vervolgens
blad na blad aangetast. Deonderaardse delen rafelen en verteren. Op
het knolvlees komen zwarte vlekjes voor.
Bestrijding: Voor het planten het plantgoed goed uitzoeken zodat
alleen gezond plantgoed wordt geplant. Op met droogrot besmette
grond mogen geen fresia's worden geplant. Dit betekent dat niet geplant mag worden op land waar gladiolen zijn geteeld. Aangetaste
planten moeten worden verwijderd; de knollen moeten vroeg worden
gerooid.
Vuur
Dit verschijnsel moet worden toegeschreven aan een te sterke verdamping in verhouding tot de opname-capaciteit van de wortels.
Er ontstaan op de bladeren langgerekte bruin-oranje vlekken, meestal
beginnend bij de toppen.
Bestrijding: Bij sterke zonnestraling licht schermen en regelmatig
water geven. Om de luchtvochtigheid zo hoog mogelijk te houden,
moet weinig worden geventileerd. Er kan voorbehoedend worden gespoten met zineb. Door deze maatregelen wordt het gewas harder
en krijgt het een grotere weerstand.
Virus
De fresia is vatbaar voor het Freesia-mozaiekvirus en het scherpmozaiek van boon. Het blad vertoont soms lichte en donkere vlekken of
verspreide bruine vlekjes. De bloemen zijn klein, vlekkerig en misvormd.
Vooral de knolfresia's kunnen door een virus worden aangetast.
Bestrijding: Alle zieke en verdachte planten moeten nauwkeurig worden uitgezocht en verwijderd. Minstens eenmaal per 14 dagen dient
tegen bladluizen te worden gestoven of gespoten.
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Gladiolus
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Grootbloemige gladiool - Foto L.B.O., Lisse

Sortiment
In het geslacht Gladiolus komen zeer veel vormen en kleuren voor.
Op grond van de verschillen in vorm en in bloeitijdstip heeft men de
volgende indeling gemaakt:
- vroegbloeiende gladiolen

- laatbloeiende gladiolen

Gladiolus colvillii

Butterfly gladiolen

Gladiolus nanus

Grootbloemige gladiolen

Gladiolus ramosus

Primulinus gladiolen.

Gladiolus turbergenii
Tussen de teeltmethoden van de vroeg- en de laatbloeiende gladiolen
bestaan grote verschillen. Beide groepen zullen daarom afzonderlijk
worden behandeld.

1. Vroegbloeiende gladiolen
Van de vroegbloeiende gladiolen zijn verschillende cultivars bijzonder
geschikt voor de snijbloemencultuur.
Deze over het algemeen kleinbloemige soorten zijn opvallend sierlijk
en vallen bij het publiek zeer in de smaak. In knoptoestand gesneden
bloemen komen goed tot ontwikkeling en zijn op water goed houdbaar. Deze gladiolen worden zowel onder glas als buiten geteeld.
Vervroegen
Voor vervroeging in verwarmde of koude kassen komen de volgende
cultivars in aanmerking:
Gladiolus colvillii

Gladiolus ramosus

Albus

Robinetta

The Bride
Gladiolus nanus

Gladiolus

Amanda Mahy

Charm

Impressive

Charming Beauty

Nymph

Charming Lady

Peach Blossom

Fair Lady

Spitfire
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tubergenii

Behandeling van de knollen
Over de juiste temperatuurbehandeling van de knollen is nog onvoldoende bekend omdat er nog geen gegevens van wetenschappelijk
onderzoek beschikbaar zijn. De hier volgende advisering berust dan
ook uitsluitend op praktijkervaring. De knollen moeten gerooid worden zodra het gewas begint af te sterven en direct daarna gedroogd
Dij 20-23°, bij een luchtverversing van 15 maal de ruimte-inhoud per
uur. Na het drogen bewaart men de knollen tot 30 september bij 20°,
in oktober bij 17° en verder tot de planttijd bij 7-13°. Tijdens de bewaring bij 20° mag de ventilatie beperkt worden tot 5 maal de ruimteinhoud per uur,tijdens de wintermaanden nog minder. Bij een te sterke
ventilatie drogen de knollen uit, waardoor ze een dof uiterlijk krijgen.

Ontsmetten
Om aantasting door botrytis en fusarium tegen te gaan, is ontsmetting
van de knollen aan te bevelen. Het beste tijdstip voor ontsmetting is
4-6 weken na het drogen van de knollen, dus in de periode van
bewaring bij 20°. Onderdompeling gedurende een half uur in een
kwikoplossing van de aangegeven sterkte is voldoende. Door op een
later tijdstip te ontsmetten dan hier is aangegeven, vergroot men de
kans op wortelverbranding.
Na het ontsmetten moeten de knollen zo snel mogelijk worden teruggedroogd bij een temperatuur die niet hoger dan 3° boven de dan
heersende buitentemperatuur mag zijn. De ventilatie tijdens het terugdrogen moet 10-15 maal de ruimte-inhoud per uur zijn.

Grond en bemesting
De beste grondsoorten voor vroegbloeiende gladiolen zijn zand-, zavel- en veengrond; ook lichte kleigronden komen in aanmerking, mits
de structuur goed is. Grond die gemakkelijk dichtslaat, dient vooraf
te worden verbeterd door een goede organische bemesting. Dit mag
geen verse stalmest of kippemest e.d.zijn, wegens de kans op wortelverbranding.
Welke bemesting moet worden gegeven, hangt af van de voedingstoestand van de grond. Via bemonstering van de grond kan de juiste
bemesting worden bepaald.
Op humusarme zandgronden geeft men over het algemeen per are
7 kruiwagens oude koemest + 7 kg 6-18-28. Beide meststoffen moeten vóór het planten door de grond worden gewerkt.
Op humushoudende zandgrond en op zavelgrond kan een organische
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bemesting achterwege blijven. Een bemesting van 5-7 kg samengestelde meststoffen 6-18-28 per are is op deze gronden meestal voldoende. Deze meststoffen moeten voor het planten door de grond
worden gewerkt.
Plantdichtheid
Van de vroegbloeiende gladiolen plant men de volgende maten en
aantallen knollen per m2 beteelbare oppervlakte:
Gladiolus colvillii
Gladiolus nanus
Gladiolus ramosus
Gladiolus tubergenii

8 cm/op
7 cm
8 cm/op
7 cm
8 cm
7 cm
10 cm/op
8 cm
7 cm

160 stuks
190 stuks
150 stuks
180 stuks
150stuks
180 stuks
100stuks
150 stuks
180stuks

a. Vervroegen in verwarmde kassen
Planten
De soorten colvillii, nanus en ramosus kunnen zowel in het najaar als
in het voorjaar worden geplant. Van de soort tubergenii kan de cultivar Fair Lady in het najaar en in het voorjaar worden geplant, de
overige cultivars alsCharm,Charming Beauty en Charming Lady alleen
in het voorjaar.
Planten in het voorjaar, dat wil zeggen vanaf half februari, heeft tot
gevolg dat de bloei 3 à 4 weken later valt dan wanneer in het najaar
wordt geplant. Voor de allervroegste bloei moet daarom beslist in het
najaar worden geplant.
De planttijd in het najaar valt tussen half november en begin december. Later planten heeft geen zin, omdat men dan toch geen vroegere
bloei kan verwachten dan bij planten in het voorjaar.
Kastemperatuur
Tijdens de eerste wintermaanden mag de kas nog niet worden verwarmd, althans niet meer dan nodig is om de kas vorstvrij te houden.
Vanaf begin februari wordt de kas verwarmd tot een luchttemperatuur
van 12°. Naar gelang de lichtduur toeneemt en de lichtintensiteit sterker wordt, mag de temperatuur geleidelijk opgevoerd worden tot
maximaal 17°. Bij een hogere temperatuur bestaat de kans dat de
bloemen verdrogen.
Bij planten in het voorjaar begint men vanaf 4 weken na het planten
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met bijverwarmen. Als de dagen langer worden, moet men de temperatuur gedurende 14 dagen geleidelijk opvoeren tot 17°. Plant men
b.v. op 1 februari, dan krijgt men de volgende temperatuurbehandeling:
planten 1februari
1 februari-1 maart 10°
1 maart-15 april
12°
15april—1mei
geleidelijk opvoeren tot 17°
meienjuni
17°.
Water geven
Er moet voor gezorgd worden dat de grond bij het planten voldoende
vochtig is. In een droge grond wortelen de knollen zeer moeilijk. Een
te late wortelontwikkeling geeft een latere bloei, terwijl een gebrekkige wortelvorming verdroging van de aangelegde bloemaar in de
hand werkt.
Met het oog op het gevaar van botrytis en fusarium is het niet aan
te raden vlak na het planten te gieten. Als men ervoor gezorgd heeft
dat de grond bij het planten goed vochtig was, is dat ook niet nodig.
Op snel uitdrogende gronden verdient het aanbeveling na het planten
te dekken met stro.
Nadat het gewas boven de grond is gekomen, zal het op de meeste
gronden nodig zijn dagelijks water te geven. Dit dient bij voorkeur
's morgens te gebeuren. Tijdens de bloei mag alleen tussen het gewas water worden gegeven om te voorkomen dat de bloemen smetten.
Ventilatie
Zodra het gewas zich bovengronds ontwikkelt, moet de kas worden
geventileerd. Hierdoor wordt het gewas afgehard en minder vatbaar
voor vuur. Bij de ventilatie moet men echter oppassen voor te snelle
vochtonttrekking, omdat hierdoor de bladpunten bruin worden. Het
verdient aanbeveling in die tijd de kas 's nachts droog te stoken door
verwarming met gelijktijdige luchting en daarna 's morgens vroeg,
voordat de temperatuur oploopt, de ventilatie op vol lucht te zetten.
Als dit niet mogelijk is, moeten de luchtramen, vooral bij zonnig weer,
geleidelijk worden geopend. Men voorkomt dan een te snelle vochtonttrekking, die de bruine bladpunten veroorzaakt.
Bloei en oogst
Vanaf de laatste week van april tot eind mei kan het gewas bloeien.
De bloeitijd kan twee weken vervroegd worden door een bijbelichting
vanaf half februari. Men neemt hiervoor een lichtsterkte van 40 watt
per m2 gedurende zes uur 's nachts.
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Gladiolus tubergenii
Archief Tubergen, Haarlem
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Zodra de onderste twee à drie kelken beginnen te kleuren, kan men
de bloemen oogsten. Hierbij wordt de bloemstengel juist boven de
grond afgesneden.
Wil men echter de knol behouden, dan moet men een gedeelte van
de plant laten staan. De bloemstengels zijn dan iets korter en daardoor is de te bedingen prijs meestal iets lager.
Zou men de bloemen in een vroeger stadium oogsten, dan bestaat de
kans dat slechts enkele kelken zich ontwikkelen en de rest verdroogt.
Men mag echter ook niet in een te laat stadium oogsten, daar in dat
geval de openstaande kelken gemakkelijk beschadigd worden.
Bij het sorteren let men in hoofdzaak op de lengte van de bloemaar
en daarnaast op de lengte van de bloemstengel, hoewel het verschil
in stengellengte meestal niet groot is. De bloemen worden verzameld
tot bossen van 10 stuks met de bloemaren op gelijke hoogte. Na het
bossen worden de bloemstengels van onderen gelijkgesneden. Dode
punten aan de loofbladeren worden er zorgvuldig afgesneden.
b. Vervroegen in koude kassen
De cultuurmaatregelen bij vervroegen in koude kassen verschillen
maar weinig met die welke gelden voor verwarmde kassen. Daarom
zullen alleen die maatregelen vermeld worden die afwijken van de
reeds besprokene.
Dekken
Indien de knollen in het najaar onder glas worden geplant, moeten ze
tegen vorst gedekt worden met 20 bos nieuw riet of 100 kg vers stro
per are. Plant men echter buiten, bij voorbeeld bij gebruik van rolkassen, dan moet per are met 30 bos nieuw riet of 150 kg vers stro
worden gedekt. Zodra het gewas bovengronds tot ontwikkeling komt
en de kans op vorst voorbij is, moet het dek worden verwijderd.
Plantmaat
Voor vervroegen in koude kassen kunnen ook de kleinere leverbare
maten knollen worden gebruikt.
Bloei en oogst
De bloeitijd valt tussen begin en eind juni. Bij het snijden van de bloemen laat men bij deze teelt meestal een gedeelte van de bladeren
staan om later goede knollen te kunnen oogsten.
Rooien
Wil men gezonde knollen oogsten, dan moet men rooien als de plant
nog niet geheel is afgestorven. Na het rooien moeten de knollen bij
voorkeur in een goed geventileerde ruimte bij 20-23° worden gedroogd.
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c. Snijbloementeelt in de open grond
Bij deze teelt worden de gladiolen zowel voor de bloem als voor de
knol gekweekt. In de eerste plaats gaat het echter om een goede
knolproduktie.
De planthoeveelheid per m2 beteelbare oppervlakte bedraagt dezelfde
hoeveelheid die men in de kas plant.
Planten
Men kan zowel in het najaar als in het voorjaar planten. Bij planten
in het najaar valt de bloei aanmerkelijk vroeger. De kans op vorstschade is dan echter groot. Als het gewas boven de grond komt, moet
het dek spoedig worden verwijderd. Daar dit soms al in februari moet
gebeuren, loopt men de kans dat er na het verwijderen van het riet
nog vorst optreedt waardoor de planten afvriezen. Als dit niet gepaard gaat met 'invriezen', zullen de planten zich meestal nog behoorlijk herstellen.
Oogsten
Als er in het najaar is geplant, zal de bloei half juni beginnen, bij
planten in het voorjaar ongeveer een maand later. In beide gevallen
duurt de bloeiperiode ongeveer 4 weken.
Om een zo hoog mogelijke knolopbrengst te verkrijgen, laat men bij
het oogsten de planten zoveel mogelijk intact.
Omdat langere bloemstengels het meeste geld opbrengen, moet men
echter zo lang mogelijke stengels snijden. Men snijdt zo diep mogelijk zonder het loofblad daarbij mee te nemen of zelfs te beschadigen.

2. Laatbloeiende gladiolen
Het sortiment laatbloeiende gladiolen is zeer groot. Vroeger werden
deze gladiolen vrijwel alleen buiten geteeld. Vanaf 1954 heeft het
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse vervroegingsproeven genomen. Daarbij is gebleken dat verschillende cultivars uitstekend onder glas in bloei kunnen worden getrokken. Men heeft op
grond van de proeven een sortiment kunnen samenstellen dat geschikt is voor de cultuur onder verwarmd glas. Dit sortiment is vermeld
indetabel op blz.58.
Tijdens de bewaring van de droge knol vindt geen bloemaanleg
plaats. Deze wordt pas na het planten gevormd en de ontwikkeling
ervan is vooral afhankelijk van de temperatuur en de lichthoeveelheid.
Hoe groter de daglengte is en hoe intenser het licht, des te hogere
temperatuur kan de pas gevormde bloemaanleg verdragen. Zo zullen
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b.v. in mei geplante knollen zelfs bij een grondtemperatuur van 20c
of hoger normale bloemen ontwikkelen. Bij knollen die in januari of
februari zijn geplant, is de kans op mislukking echter veel groter. De
dagen zijn in deze maanden kort en de lichtintensiteit is belangrijk
minder dan in de zomer. In die periode is het zeer goed mogelijk dat
reeds bij een bodemtemperatuur van 15° de bloemaanleg bij bepaalde cultivars geheel of gedeeltelijk verloren gaat. De verdroogde
bloemaanleg vindt men dan later tussen de normaal ontwikkelde loofbladeren.
a. Vervroegen van laatbloeiende gladiolen
in verwarmde kassen
Om in een verwarmde kas in bloei te worden getrokken, moet een
cultivar aan de volgende eisen voldoen:
- de bloei moet voor 1 juni beginnen
- het bloeipercentage moet minstens 75 zijn
- de bloemaar moet voldoende lang zijn
- de stengel moet stevig zijn, maar niet te lang
- de stengel mag niet hol zijn (holle stengels breken gemakkelijk).
De cultivars die in de tabel op blz. 58 met w zijn gemerkt, hebben in
de reeds genoemde proeven van het Laboratorium te Lisse aan deze
eisen voldaan.
Behandeling van de knollen
Voor de verwarmde kassen zijn de knollen van 14 cm/op het meest
geschikt. De maten 12-14 cm kan men eveneens gebruiken, maar
deze bloeien later en geven bovendien kleinere bloemaren. Voor een
zo vroeg mogelijke bloei geeft men de knollen na het rooien en drogen de volgende temperatuurbehandeling:
tot 15 december tussen 9° en 17°
daarna 6 weken 20°
planten ± 1 februari.
Ontsmetten
Het uitvallen van knollen door Botrytis-aantasting kan aanmerkelijk
worden beperkt door ontsmetting van het plantgoed vóór half december. De knollen worden gedurende 1 uur gedompeld in een kwikoplossing volgens de gebruiksaanwijzing. Na het ontsmetten moeten ze
worden teruggedroogd bij een ruime ventilatie en een temperatuur
tussen 17° en 20°.
Bemesten
Op goed bemeste kasgronden zal een aparte bemesting voor gladio-

57

Gladiolensortiment

geschikt voor

wk
Abu Hassan
w
Active
Albion
wk
Aldebaran
wk
American Express ; wk
k
Anna Marie
k
Ardent
wk
Ares
wk
Atom
Beauty Spot
wk
w
BisBis
Bloemfontein
wk
Blondine
wk
Bon Voyage
wk
Border Beauty
wk
Brandaris
wk
Bright Jewel
wk
Bromma
wk
Camborne
wk
Carmen
wk
Carmine Beauty
wk
Chanson
w
Cleopatra
w
Concordia
wk
Cupido
w
Doctor Fleming
wk
Doctor Salk
k
Elan
k
Elysée
k
Emilia
wk
Espana
k
Fidelio
k
Flaming Youth
k
Flowersong
wk
Forest Fire
wk

vervroeging

For Ever
w
Friendship
wk
Frou Frou
w
Gold Dust
w
Groene Specht
k
HappyEnd
wk
Harvest Fire
wk
Hawaii
w
Herman vanderMark wk
wk
Hochsommer
wk
Hopman's Glorie
Imposant
w
Johann Strauss
wk
Kiss Waltz
w
Life Flame
wk
Little Diamond
w
Little Rock
wk
Lovely Melody
wk
Lustige Witwe
wk
Mansoer
wk
Maria Goretti
wk
wk
Mary Hously
w
MemorialDay
Metropole
wk
Montana
k
k
Normandie
Orion
wk
PageBoy
wk
Panda
wk
Perosi
wk
Pink Sensation
wk
Polygoon
wk
Proficiat
w
Punch
w
Queen's Page
wk

wk
Ravissante
k
Red Hat
wk
Red Signal
wk
Robert Koch
wk
Robin
wk
Rosenpolka
wk
Sankt Moritz
Silberhorn
wk
Smiling Girl
wk
wk
Sneeuwprinses
wk
Sorbet
k
Spic and Span
k
Spoetnik
wk
Stern vonRio
wk
Stromboli
k
Summer Dream
wk
Summer Pearl
wk
Summer Time
wk
Sympathique
k
Tel Aviv
k
Televisie
k
Today
Toscanini's Memory wk
wk
Trance
Troef
wk
k
Trilby
Uhu
wk
wk
Uncle Tom
Vink's Glory
k
Visioen
k
White Excelsior
wk
White Friendship
k
Wonderbird
k
Zar undZimmermann k

w = warme kas, k = koude kas, wk = zowel warme als koude kas
(bijgewerkt t/m 1967)
len meestal niet nodig zijn. Twijfelt men aan de voedingstoestand van
de grond, dan kan aan de hand van een grondmonster worden vastgesteld of en zo ja welke bemesting nodig is. Men kan het best de
samengestelde meststof 12-10-18 gebruiken.
Planten
De beste planttijd is vanaf eind januari. Afhankelijk van de maat knol-
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len en de cultivar plant men 60-80 knollen per m2 beteelbare oppervlakte. De plantdiepte is afhankelijk van de grondsoort. Op zavel- en
kleigronden en op van nature vochtige gronden plant men 5 cm diep,
op de lichtere gronden en op gronden die van nature aan de droge
kant zijn, is een plantdiepte van ± 8 cm aan te bevelen. De knollen
worden op bedden geplant. Er wordt geplant in het uitgeschoten bed,
daarna wordt overgeschoten.
Planten voor eind januari is zeer riskant, omdat, zoals reeds eerder
is gezegd, de gladiolen voor een normale ontwikkeling veel licht nodig hebben. Te weinig licht geeft bloemverdroging reeds lang voor de
bloei.
Het verdient aanbeveling het gewas te steunen. Chrysantengaas kan
hiervoor goed dienst doen. Voordat het gewas opkomt, moet het gaas
over de geplante bedden worden uitgerold; later wordt het geleidelijk
tot de gewenste hoogte opgetrokken. Een hoogte van 40 cm zal
meestal voldoende zijn.
Zijspruiten
Alle zijspruiten van het gewas dienen te worden verwijderd, zodat alleen de hoofdspruit blijft staan. Verwijdert men de zijspruiten niet, dan
worden per knol wel meer bloemstengels gevormd, maar dit gaat ten
koste van de hoofdstengel.
Kastemperatuur
De grondtemperatuur in de kas moet tegen de planttijd 10° zijn. De
eerste 6 weken na het planten mag de bodemtemperatuur niet hoger
zijn dan 12°, daarna wordt ze opgevoerd tot 14°.
Als de bloemaren goed zichtbaar zijn, mag de bodemtemperatuur
opnieuw iets worden verhoogd. In proeven is namelijk gebleken dat
een temperatuur van 18° dan geen nadelige invloed heeft. Lucht- en
bodemtemperatuur mogen echter niet boven 20° stijgen. Daarom moet,
als de temperatuur te hoog dreigt te worden, geleidelijk worden overgegaan tot volledig luchten. Zou dit niet geleidelijk gebeuren en zouden in een verwarmde kas plotseling alle ramen open worden gezet,
dan zou de luchtvochtigheid te snel dalen en zouden er bruine punten aan de loofbladeren ontstaan. Men begint dus 's morgens vroegtijdig met luchten en zet de ramen met tussenpozen verder open.
Gieten
Gladiolen verlangen een vochtige grond. De grond moet daarom
regelmatig worden begoten. Meestal zal het nodig zijn dagelijks water
te geven, vooral als het gewas zich goed ontwikkeld heeft. Men dient
bij voorkeur 's morgens te gieten. Aanvankelijk kan over het gewas
gegoten worden, tegen de bloeitijd echter mag men alleen tussen het
gewas water geven om smetten van de bloemen te voorkomen.
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Gladiolus nanus 'Blushing Bride'
Archief Tubergen, Haarlem
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Bloei en oogst
Afhankelijk van de cultivar kan het gewas vanaf begin mei bloeien.
Zodra de onderste twee à drie kelken beginnen te kleuren, moet men
de bloem oogsten. Snijdt men de bloem eerder af, dan is de kans
groot dat de bloemaren zich onvolledig ontwikkelen. Oogst men echter in een later stadium, dan is de kans op beschadiging van de
bloemkelken te groot. Bij het oogsten snijdt men de bloemstengel
juist boven de grond af of trekt men de bloemstengel van de knol.
Men sorteert de bloemen hoofdzakelijk op lengte van de bloemaar.
Natuurlijk mag de lengte van de bloemsteel niet te veel verschillen.
De bloemen komen in bossen van 10 stuks met de bloemaren op gelijke hoogte. Dode punten aan de loofbladeren worden zorgvuldig
afgesneden.
b. Vervroegen van laatbloeiende gladiolen
in koude kassen
Geschikte cultivars
Op het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse is men
sinds 1965 ook bezig te onderzoeken welke cultivars van de grootbloemige gladiolen het meest geschikt zijn voor de cultuur in koude
kassen. De tabel op blz. 58 omvat ook de cultivars (gemerkt met k)
die bij dit onderzoek voor vervroeging in de koude kas geschikt werden bevonden.
Behandeling van de knollen
Men kan knollen gebruiken van de maten 14 cm/op en 12-14 cm.
Knollen van 10-12 cm geven in de koude kas wel een goede bloemkwaliteit, maar de bloei valt ± 14 dagen later dan van de grotere
maten. Na het rooien en drogen ontvangen de knollen de volgende
temperatuurbehandeling:
tot 6 weken voor het planten 17 °
tot het planten 20°
Planten vanaf begin maart.
Om aantasting door Botrytis te beperken, moeten ook bij deze teeltwijze de knollen in december ontsmet worden in een kwikoplossing
volgens de gebruiksaanwijzing.
Teeltmaatregelen
Vanaf begin maart kan worden geplant. Ook in de koude kas plant
men 60-80 knollen per m2 beteelbare oppervlakte. Men doet er goed
aan na het planten steundraad (chrysantengaas) aan te brengen. De
overige teeltmaatregelen zijn gelijk aan die bij het in bloei trekken
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in verwarmde kassen. Men zorge er vooral voor dat de grond regelmatig vochtig wordt gehouden.Tevens is een goede ventilatie vereist,
vooral bij zonnig weer, om een te sterke stijging van kas- en bodemtemperatuur te voorkomen. Men begint 's morgens vroegtijdig met
luchten en zet de ramen met tussenpozen verder open.
Gladiolen onder koud glas kunnen vanaf begin juni bloeien.
c. Teelt in de open grond
Het aantal cultivars dat voor de open-grondteelt geschikt is, is zeer
groot. Het meest geschikt zijn cultivars met stevige, niet te lange
bloemstengels. Voor een goede bloeispreiding heeft men de beschikking over vroeg-, middenvroeg- en laatbloeiende cultivars.
Plantmaat en plantdichtheid
Voor deze teelt kan men gebruik maken van de plantmaten vanaf 8 cm.
Daar de grootste maten het eerst bloeien, kan men binnen de cultivar
een bloeispreiding verkrijgen door knollen van verschillende maat te
planten. Ook het planten op verschillende data geeft opeenvolgende
bloeitijdstippen.
De planthoeveelheid per m2 is: van de grootste maten 80 knollen, van
de kleinere maten 100 knollen.
Bloei en oogst
De bloei kan men verwachten vanaf half juli tot eind september. Men
oogst de bloemen pas als de onderste twee à drie bloemkelken beginnen te kleuren. Van bloemen die in een te vroeg stadium zijn geoogst, vooral in een koude periode, zullen de bloemaren slecht tot
ontwikkeling komen.
Bij het oogsten snijdt men de bloemstengels meestal bij de grond af.
Stelt men echter prijs op het behoud van de knollen, dan dient men
een gedeelte van de plant te laten staan en de bloemstengel te oogsten met 1 à 2 loofbladeren.

Ziekten
Botrytis - Botrytis gladiolorum
Bij deze ziekte vertonen de droge knollen rottingsverschijnselen,
meestal beginnend aan de bodem of de top van de knollen.
Bestrijding: De knollen op tijd rooien en daara direct drogen bij een
ruime ventilatie (20 maal de ruimte-inhoud per uur); 4-6 weken na het
drogen ontsmetten in een organische kwikoplossing. Na het ontsmetten snel terugdrogen.
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Droogrot - Stromatinia gladioli
De door deze ziekte aangetaste planten sterven geheel af. Op de
schedebladeren zijn dikwijls speldeknopgrote Sclerotien zichtbaar.
Op de knollen langs de inplantingsplaats van de schubben vertonen
zich zwarte vlekken en ringen. Op de wortels komen eerst bruine
vlekjes voor, later kunnen er ook Sclerotien op voorkomen en rotten
de wortels geheel weg.
Bestrijding: Aangetaste planten direct verwijderen. Besmette partijen
vroeg rooien en bij een ruime ventilatie drogen. Te planten knollen
4-6 weken na het rooien en drogen ontsmetten in een organisch
kwikmiddel en snel terugdrogen. Vlak voor het planten de partijen
extra controleren op zieke knollen en deze verwijderen. Besmette
grond voor het planten stomen.
Fusariumrot - Fusarium oxysporum
De ernstig door deze ziekte aangetaste knollen ontwikkelen zich niet.
Het loofblad van de minder aangetaste knollen wordt geel en sterft
geheel af. Op de knollen komen donkere, bruine tot roodbruine diep
ingevreten plekken voor, dikwijls met een in concentrische ringen gegolfd oppervlak, waarop vaak schimmelpluis voorkomt. Ernstig aangetaste knollen worden harde, zwarte mummies.
Bestrijding: Aangetaste partijen uitzoeken en daarna 4-6 weken na
het rooien en drogen ontsmetten in een organisch kwikmiddel; na het
ontsmetten snel terugdrogen. Vlak voor het planten moeten de partijen worden nagekeken en alle zieke knollen worden verwijderd. Besmette grond voor het planten stomen.
Trips
De gladiolentrips kan veel schade toebrengen aan de loofbladeren en
de bloemen.Aangetaste bladeren en bloemen vertonen lichte vlekken.
Een tijdige bestrijding is noodzakelijk, waarbij stuifmiddelen de voorkeur genieten boven spuitmiddelen omdat deze laatste vlekken kunnen veroorzaken.
Bestrijdingsmethoden: ruimtebehandeling door verdamping van dichloorvos-aerosol, 10 ml per 100 m3 kasinhoud; volgens gebruiksaanwijzing stuiven met parathion-stuif 2% of DDT 5 % .
Vuur - Botrytis gladiolorum en andere schimmels
Op het loofblad komen eerst lichte en later donkerbruine vlekjes
voor. Bij ernstige aantasting worden het grote dode plekken.
Bestrijding: In de kas veel ventileren en zo nodig stuiven met zineb.
Op het veld iedere week nevelen met zineb of de combinatie zineb +
maneb.
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Iris reticulata
Foto Ver. 'De Ned. Bloemisterij'
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Iris

Van de bolirissen zijn vier groepen van belang voor de bloemisterij:
Hollandse iris:
Engelse iris:
Spaanse iris:
Iris reticulata:

geschikt voor snijbloemencultuur buiten en onder
glas
geschikt voor snijbloemencultuur buiten, minder
geschikt voor cultuur onder glas
enkele cultivars geschikt voor snijbloemencultuur
buiten, minder geschikt voor cultuur onder glas
wordt voornamelijk gebruikt voor het opmaken
van bakjes en mandjes.

a. Hollandse iris
Sortiment
Het sortiment Hollandse iris bestaat uit een groot aantal cultivars
waarvan vele geschikt zijn voor vervroegen en verlaten. Sommige
cultivars kan men door een speciale behandeling zelfs op ieder gewenst tijdstip in bloei doen komen. Andere cultivars lenen zich noch
voor vervroegen noch voor verlaten. Hier volgt een overzicht van de
verschillende cultivars met hun belangrijkste eigenschappen voor de
bloemisterij.
Geschikt voor:

Cultivar

verwarmde
kassen

Angel's Wings
Blue Champion
Blue Giant
Blue Triumphator
Covent Garden
Dominator
Golden Emperor
Golden Harvest
H. C. van Vliet
Ideal
Imperator

65

-

koude
kassen

remming
voor
najaarsbloei

snijbloementeelt
buiten
X

X
X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

X

-

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Cultivar

Geschikt voc ir:
remming
voor
najaarsbloei

snijbloementeelt
buiten

X

-

X

-

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

-

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

verwarmde
kassen

Lemon Queen
Marquette
Pride of Holland
Prinses Irene
Prof. Blaauvv
Royal Yellow
Sunshine
Wedgwood
White Excelsior
White Perfection
White Superior
White van Vliet
Yellow Queen

koude
kassen

X

X

X

x = geschikt - = ongeschikt

Vervroegen
Meestal worden Hollandse irissen in de volle grond van verwarmde
en koude kassen in bloei getrokken. Uitsluitend de cultivars Wedgwood en haar sports Ideal en Dominator komen in aanmerking om in
trekkistjes in bloei te worden getrokken.
Met de temperatuurbehandeling van het leverbaar beoogt men een
zo groot mogelijk aantal bollen tot bloei te brengen en het gewas op
het gewenste tijdstip te doen bloeien. Hiervoor dienen de volgende
behandelingen te worden toegepast:

Cultivars Wedgwood, Ideal en Dominator
zeer vroege bloei (eind december-half

januari)

rooien vóór 10 augustus
vanaf uiterlijk 15augustus:2weken 35° + 3 dagen 40° + 2 weken 17°
+ 6 weken 9°
of
2 weken 35° + 3 dagen 40° + 6weken 9° + 2 weken 17°
planten ± 1 november.
Voor de zeer vroege bloei mogen uitsluitend bollen van 10 cm/op worden gebruikt.
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vroege bloei (2e helft

januari-februari)

rooien als de bollen rijp zijn
direct daarna: 2 weken 35° + 3 dagen 40° + 2 weken 17° + 6 weken

9°
planten: 1e helft november
Voor de vroege bloei kunnen bollen vanaf 9 cm worden gebruikt.
latere bloei

(maart-april)

rooien als de bollen rijp zijn
direct daarna: 2 weken 35° + 3 dagen 40° + tot planten 17°
planten: november
Voor de latere bloei kunnen bollen vanaf 8 cm worden gebruikt.
Overige cultivars
vroegste bloei (maart)
rooien als de bollen rijp zijn
direct daarna: 2 weken 35° + 2 weken 17° + 6 weken 9°
planten: 1e helf november
Voor de vroegste bloei kunnen uitsluitend de grootste maten leverbare bollen worden gebruikt.
latere bloei (april, e.v.)
rooien als de bollen rijp zijn
direct daarna: 2 weken 35° + tot planten 17°
planten: november
Voor de latere bloei kunnen naast de grootste leverbare maat ook
de 1 cm kleinere bollen worden gebruikt.
Alle cultivars die geschikt zijn voor vervroegen
(dus ook de gele)
rooien als de bollen rijp zijn
direct daarna: tot 8 weken vóór planten 30° + 2 weken 17° + 6 weken 9°
planten: december, januari of februari ('geremd-gekoelde bollen').
Voor deze methode kunnen naast de grootste leverbare maat ook de
1 cm kleinere bollen worden gebruikt.
Bloemvorming
Om een zo groot mogelijk aantal bloeiende bollen te verkrijgen, moeten de leverbare bollen gedurende een bepaalde periode bij een hoge
temperatuur worden bewaard. Daarmee moet zo spoedig mogelijk na
het rooien en drogen van de bollen worden begonnen. Geeft men
een te lage temperatuur of wordt de behandeling van de bollen bekort, dan neemt de kans op 'niet-bloeiers' toe. In deze bollen wordt
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Hollandse iris
Archief N.V. L. Stassen Junior
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geen bloem aangelegd en vormen zich alleen maar 2-4 grondstandige
loofbladeren,zgn. 'driebladers'. Het bloeivermogen kan eveneens gunstig beïnvloed worden door hoge bodemtemperaturen tijdens het voorafgaande groeiseizoen. De bloemvorming vindt over het algemeen na
het planten van de bollen plaats. Slechts bij de cultivars Wedgwood,
Dominator en Ideal kan het voorkomen dat in het groeipunt kort voor
het planten de bloemvorming reeds is begonnen.
Plantmaat
Voor de verschillende cultivars zijn de plantmaten als volgt:
Cultivar

Vroegste bloei

Late bloei

Onder koud glas
en buiten

Convent Garden
Dominator
H. C. van Vliet
Ideal
Imperator
Prof. Blaauw
Wedgwood
White Excelsior
Yellow Queen

8 cm/op
10 cm/op
8 cm/op
10 cm/op
8 cm/op
10 cm/op
10 cm/op
8 cm/op
7 cm/op

vanaf 7 cm
„ 9 cm
,, 7 c m
,, 9 cm
,, 7 cm
„ 9 cm
» 9cm
„ 7 cm
,, 6 cm

vanaf 6 cm
,, 8 cm
6 cm
,, 8 cm
,, 6 cm
„ 8 cm
,, 8 cm
,, 6 c m
5 cm

Kassen
Omdat irissen voor een goede ontwikkeling veel licht nodig hebben,
kunnen voor het in bloei trekken alleen kassen worden gebruikt die
veel licht doorlaten. De behoefte aan veel licht houdt ook in dat de
ramen goed schoongehouden worden en dat aparte boventeelt niet
mogelijk is. Naarmate de kassen donkerder zijn, zal de kans op verdroging van de bloemknoppen toenemen.
Voor verwarming is de centrale warmwaterinstallatie te prefereren.
Heteluchtkachels veroorzaken een ongelijke bloei en bij een minder
goede ventilatie meer bloemverdroging.
Bemesting
Over het algemeen is vóór het planten geen bemesting nodig. Blijft
het loofblad echter wat bleek van kleur, dan duidt dit meestal op gebrek aan stikstof en is een bemesting van 2 kg kalkammonsalpeter per
are aan te bevelen. De meststof wordt tussen het gewas gestrooid en
daarna voor een vlugge werking ingeregend.
Voor eenjuist inzicht in het gehalte van de grond aan voedingsstoffen
en aan zouten verdient het aanbeveling op gezette tijden een grond-
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monster te laten nemen. Men weet dan welke voedingsstoffen men zonodig als aanvulling moet geven en of de grond eventueel te veel zout
bevat. Men kan dan tijdig de benodigde maatregelen nemen om schade te voorkomen.
Planten
Trekkistjes. Plant men op kistjes van 35 x 45 cm,dan gebruikt men van
de cultivar Wedgwood en haar sports 30-35 bollen. De diepte van de
kistjes moet 12-15 cm zijn. De bollen worden zo ondiep geplant dat
de top van de bol nog juist zichtbaar is. Voor de kistjesbroei worden
bij voorkeur bollen gebruikt van 10 cm/op, hoewel in proeven ook
goede resultaten zijn verkregen met de maat 9 cm.
Volle grond. In de volle grond van kassen mogen maximaal de volgende aantallen per m2 beteelbare oppervlakte worden geplant:
Maximaal aantal boll« en per m2

Cultivar

Covent Garden
Dominator
H. C.van Vliet
Ideal
Imperator
Prof. Blaauw
Wedgwood
White Excelsior
Yellow Queen

10 cm

9 cm

130

140

130

140

100
130

110
140

8 cm

7 cm

6 er

120
150
150
150
140
120
150
140

140
160
170
160
160
130
160
160
150

160
190
180

180
170

De plantdiepte is niet voor iedere cultivar gelijk. De cultivar Wedgwood en sports plant men zo ondiep dat de top van de bol nog juist
zichtbaar is. Als de grond goed los is, kan men de bollen er met de
hand in drukken. De overige cultivars kan men beter iets dieper planten, namelijk zó dat de top van de bol ± 2 cm onder het grondoppervlak zit. Planten in het uitgeschoten bed en daarna overschieten verdient hierbij de voorkeur.
Bij het planten moeten de bollen altijd rechtop worden geplaatst.
Worden ze gelegd, dan kunnen de bloeiresultaten, vooral de kwaliteit
van de bloem, belangrijk minder zijn.
Er behoeven geen netten te worden gebruikt om het gewas te steunen,
hoewel dit wel gebeurt. Bij het strijken van het gewas geven de netten
weliswaar steun, maar het nadeel is dat zij last veroorzaken bij het
oogsten.
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Temperatuur, water, ventilatie
De volgende kastemperaturen moeten worden gegeven:
gekoelde bollen: na het planten 2 weken 12-13°, daarna tot de bloei

15°
niet gekoelde bollen: tot half januari kas vorstvrij houden, daarna tot
de bloei 15°
'geremd-gekoelde' bollen: vanaf het planten tot de bloei 15°.
Tijdens donker weer moet de kastemperatuur worden verlaagd tot
10-12° om bloemverdroging te voorkomen.
Een krachtig wortelgestel vermindert de kans op bloemverdroging.
Dit kan men bereiken door de grond regelmatig goed vochtig te houden. Hierbij is een regelmatige en sterke ventilatie nodig, vooral als
de kastemperatuur bij zonnig weer hoog dreigt op te lopen.
Te sterke

loofbladontwikkeling

Het kan voorkomen dat bepaalde partijen een zeer sterke loofbladontwikkeling laten zien. Een te sterke ontwikkeling kan een gevolg
zijn van:
- onjuiste bolbehandeling
- in bloei trekken in te donkere kassen
- te dicht planten.
Door de sterke loofbladontwikkeling verkrijgt men een slap gewas en
grote kans op verdroogde bloemen. Dit laatste kan men dan beperken door ongeveer 4 weken voor de bloei - de bloemknoppen zijn
dan zichtbaar - het gedeelte van het loofblad dat boven de bloemknop uitsteekt met mes of schaar weg te nemen. De getopte planten
krijgen meer licht, waardoor steviger planten worden verkregen met
minder kans op verdroging van de bloemen. Het toppen van de bladeren moet echter gelden als uiterste maatregel.
Oogst
De bloemen worden in knoptoestand geoogst. De bloemkleur moet
echter goed zichtbaar zijn. Oogst men te vroeg, dan bestaat er grote
kans dat de bloem op het moment dat de bloemknop voor de helft
uit de twee bloemschedebladeren is gegroeid, gaat verdrogen. Naarmate de kamertemperatuur waarbij deze irissen op water komen te
staan, hoger is, zal de kans op verdrogen groter worden.
Bij sommige cultivars blijven de bloemen gemakkelijker steken dan
bij de andere. In afgesneden toestand ontwikkelen de bloemen van de
cultivars Prof. Blaauw en Yellow Queen zich veel moeilijker dan die
van de cultivars White Excelsior en H. C. van Vliet. Bij het oogsten
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Iris Wedgwood, geremd, geplant 3/9, in bloei 27/12
Foto L.B.O.,Lisse

van de bloemen moet men hiermede terdege rekening houden. De
bloemen van cultivars die zich moeilijk op water ontwikkelen, mogen
nooit te onrijp worden gesneden.
Bij het oogsten worden de bloemstengels bij de grond afgesneden of
uitgetrokken. Als de bloemstengels uit de grond worden getrokken
en daarna op water worden gezet, trekken ze met het witte stengeldeel onvoldoende water op. De bloemknop gaat hangen en de bloem
ontwikkelt zich niet. Om dit te voorkomen moet het witte gedeelte van
de bloemstengel worden afgesneden. Wil men de bloemstengel niet
verkorten, dan moet de bloemstengel tot in het groene gedeelte worden ingesneden. Ze worden in de pakafdeling gebost. Zo nodig wordt
tijdens het bossen, afhankelijk van de cultivar, het teveel aan loofblad
verwijderd. In de bossen komen de bloemknoppen op precies gelijke
hoogte; na het binden worden de bloemstengels aan de onderkant
zoveel mogelijk gelijkgesneden. Daar de toppen van de loofbladeren
meestal iets bruin zijn, moeten de dode punten zoveel mogelijk op
gelijke hoogte, 2 tot 3 cm boven de bloemknop, worden afgesneden.
Diepere bruine punten worden apart afgesneden.
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Als de geoogste bloemen niet direct kunnen worden afgeleverd, moeten ze in water worden gezet, om te voorkomen dat ze slap worden.
Worden de irissen te lang droog bewaard, dan is de kans groot dat de
bloemen blijven steken. De emmers met bloemen moeten op een zo
koel mogelijke, donkere plaats worden bewaard. Een bewaartemperatuur van 2° tot 4° is het meest aan te bevelen. Bloemen die droog
worden bewaard bij een lage temperatuur zullen meestal niet uitkomen.
Bloeiremming
Door de bollen vanaf het rooien bij een hoge temperatuur te bewaren, kan men de bloei tot het najaar van het daaropvolgende jaar of
zelfs nog langer uitstellen.
Om dit te bereiken is de volgende temperatuurbehandeling nodig:
- vanaf het rooien tot 4 weken voor het planten 30°, daarna tot het
planten 17°
- vanaf het rooien tot 6 weken voor het planten 30°, daarna tot het
planten 17°.
Om echter tot een goed resultaat te komen, moet aan de hieronder
vermelde voorwaarden worden voldaan.
Cultivars en plantmaat
De volgende cultivars lenen zich voor bloeiremming: Blue Giant, Blue
Triumphator, Dominator, H. C. van Vliet, Ideal, Imperator, Marquette,
Professor Blaauw, Wedgwood, White Excelsior, White Perfection,
White Superior, White van Vliet en nog enige andere. Met de gele
cultivars zijn tot dusver teleurstellende resultaten opgedaan. De meeste bollen van deze cultivars verdroogden tijdens de bewaring; de
weinige die de remperiode wèl goed doorstonden, bloeiden over het
algemeen met minder stevige bloemstengels.
Voor de remming mogen alleen ronde bollen (dus bollen die nog geen
bloem hebben gegeven) worden gebruikt. Als plantmaat geldt: voor
Dominator, Ideal, Prof. Blaauw en Wedgwood 10 cm/op en 9 cm; voor
de overige cultivars 8 cm/op en 7 cm. Voor de teelt in de open grond
kan men ook bollen nemen van de kleinste leverbare maten.
Tijdstip van behandeling
De bollen moeten zo spoedig mogelijk na het rooien bij 30° worden
gelegd. Het uiterste tijdstip is de eerste week van september. Naarmate de bollen later bij de 30° komen, zal de kans op mislukking
toenemen omdat het nieuwe groeipunt dan al te ver ontwikkeld kan
zijn.
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Hollandse irissen
Foto R.T.C., Lisse

Ventilatie
De eerste drie weken van de bewaring moet er 10 x de ruimte-inhoud
per uur geventileerd worden. Daarna is 2 x de ruimte-inhoud per uur
voldoende.
Luizen
Gedurende de remperiode moet men de partij steeds controleren op
de aanwezigheid van luizen. Tevens is het noodzakelijk de eerste drie
maanden van de bewaring de bewaarruimte tweemaal per maand te
gassen met middelen op basis van blauwzuurgas, sulfotep, lindaan,
nicotine, diazinon of dichloorvos-aerosol, alles volgens gebruiksaanwijzing.
Natemperatuur
Als de afnemer een ruimte heeft, waarin hij de bollen de laatste zes
weken voor het planten kan bewaren bij 17°, kan hij dit het best zelf
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doen. Is deze ruimte niet aanwezig, dan moet de leverancier de nabehandeling bij 17° geven. Men moet er voor zorgen dat de bollen zo
kort mogelijk onderweg zijn. Hoe langer het transport duurt, des te
groter is de kans op wortel- en spruitontwikkeling van de bollen. Hoe
minder deze bij het planten ontwikkeld zijn, des te geringer is de kans
op schade. Beschadigde wortels en spruit zullen een minder goed
gewas geven, ernstig beschadigde zelfs een misgewas.

Grond
Het verdient aanbeveling de bollen te planten in grond waarvan de
structuur en de voedingstoestand goed zijn. Vóór het planten en
tijdens de groei moet de grond regelmatig vochtig kunnen worden
gehouden zonder dat hij daarbij dichtslaat.

Plantdatum
De plantdatum is afhankelijk van de gewenste bloeitijd. Deze is echter niet precies te garanderen, daar weersomstandigheden hierop invloed kunnen hebben. De bollen moeten direct of althans kort na aankomst worden geplant. Indien dit niet mogelijk is, is overleg met de
leverancier gewenst, liefst 4-6 weken voor de afgesproken plantdatum.
Voor bloei in oktober wordt geplant op de volgende tijdstippen:
Wedgwood, Ideal en Dominator
overige cultivars

± 1 augustus
± 1juli

Voor bloei in november-begin december is de planttijd:
Wedgwood, Ideal en Dominator
overige cultivars

± 15 augustus
± 1 5 juli.

Bloeispreiding
Om bloeispreiding te bereiken, kan men een gedeelte van de te planten bollen van eenzelfde partij een nabehandeling geven van 4 weken
17° en de rest van 6 weken 17°. Bij dezelfde plantdatum zullen de
bollen die 6 weken 17° krijgen, het eerst in bloei komen.
Als men de cultivars Wedgwood, Ideal en Dominator in de tweede
helft van augustus plant of de overige cultivars in de tweede helft van
juli, moet men altijd een nabehandeling van 6 weken 17° geven. Geeft
men in dat geval slechts 4 weken, dan kan de bloei op een te laat
tijdstip beginnen en is een totale mislukking niet uitgesloten.
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Onder glas of buiten
Geremde irissen moet men bij voorkeur buiten planten. Moet men
direct onder glas planten, dan zijn de volgende maatregelen nodig om
te voorkomen dat de kastemperatuur te hoog oploopt:
- de kas op volle ventilatie zetten, zo mogelijk de zijramen geheel of
gedeeltelijk verwijderen
- de kas bekalken
- de grond voor en na het planten goed nat houden
- de grond 's morgens na het planten afdekken met stro.
Plantdichtheid
De bollen mogen niet te dicht worden geplant. Bij te dicht planten
krijgt het gewas te weinig licht, met kans op het ontstaan van verdroogde bloemen. Tevens bestaat het gevaar dat het gewas gaat
'strijken'.
Per m2 beteelbare oppervlakte mag men maximaal de volgende aantallen bollen planten:
2
Maximaal aantal per m

Cultivar

10 cm/op
Wedgwood
Ideal
Dominator
Prof. Blaauw

90
90
90
80
8 cm/op

Overige cultivars

100

9 cm
100
100
100
90
7 cm
110

Plantdiepte
Buiten moeten de bollen zo ondiep worden geplant dat de top van de
bol met 1 tot 2 cm grond wordt bedekt. Plant men direct onder glas,
dan kan men beter iets dieper planten. Een laagje grond van 5 cm boven de top van de bol is dan voldoende. Het voordeel van dieper planten is dat de bodemtemperatuur minder hoog oploopt.
Bij ondiep planten in losse grond kan men de bollen in de grond drukken. Bij dieper planten verdient het aanbeveling in het uitgeschoten
bed te planten en daarna over te schieten. Bij het planten mogen de
wortelkrans en eventueel de spruiten niet beschadigd worden. De
bollen mogen nooit worden gelegd, omdat anders de planten zich
minder goed zullen ontwikkelen.
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Glas aanbrengen
Als bij de buiten geplante bollen de bloemknoppen zichtbaar zijn,
moet men, zodra het weer ongunstig wordt, het glas over het gewas
brengen. Dit gebeurt meestal in de periode van half september tot
half oktober. Het glas moet goed schoongehouden worden, want hoe
lichter de kas, des te minder kans op mislukking door verdroogde
bloemen of 'strijken' van het gewas.
Komt de kastemperatuur beneden 10°,dan moet worden bijverwarmd.
Men bevordert daardoor de groei en voorkomt aantasting door vuur.
De kastemperatuur mag maximaal 12° zijn, bij een hogere temperatuur neemt de kans op verdrogen van de bloemen sterk toe.
De overige werkzaamheden zijn dezelfde als bij het in bloei trekken
van normaal behandelde irissen.
Snijbloementeelt buiten
Voor de snijbloementeelt in de open grond kan men van iedere
cultivar alle leverbare maten gebruiken. Zelfs de kleinste leverbare
maat geeft nog uitstekende bloemen.
Als de bollen in het najaar worden geplant, valt de bloei van half mei
tot half juni. Omdat irissen niet winterhard zijn, moet tegen vorst worden gedekt met 20 bos riet of 100 kg stro per are.
Bij het oogsten kunnen de bloemen gesneden of getrokken worden.
Indien men de bollen wil behouden, mogen de bloemen niet worden
getrokken. De bloemstengel moet dan zover worden afgesneden dat
nog ± 4 loofbladeren aan het overblijvende stengeldeel blijven zitten.
Wil men in het voorjaar planten, dan zijn geremde bollen nodig. In dit
geval kan men uitgaande van normale omstandigheden het bloeitijdstip zelf bepalen, omdat bekend is hoeveel weken de verschillende
cultivars nodig hebben van planten tot bloei. Voor Wedgwood, Ideal
en Dominator is dit ± 10 weken, voor de overige cultivars ± 13 weken. Zo zullen de drie genoemde cultivars, als ze begin mei geplant
zijn, in juli bloeien, de overige in augustus.
Ziekten en beschadigingen
Fusarium - Fusarium oxysporum
Bij het rooien op het veld vertonen de bollen aan de onderkant waterige plekjes waar later wit schimmelpluis ontstaat. Bij het in bloei
trekken geven aangetaste bollen kromgroeiende planten.
Bestrijding: Vlak voor het planten de bollen gedurende een half uur
ontsmetten in een kwikhoudende bloembollenontsmetter van de aan-
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gegeven sterkte. Om schade te voorkomen, mag dit alleen worden
toegepast bij bollen waarvan de wortelkrans nog geen wortelpuntjes
laat zien.
Pénicillium
Bij een aantasting door Pénicillium ontstaat op de bollen groen
schimmelpluis. De schimmel ontwikkelt zich op beschadigde bollen
of op bollen die aangetast zijn door fusarium. Aangetaste bollen geven
evenals de fusarium kromgroeiende planten. Pénicillium kan vooral
na het planten optreden.
Kwade grond - Rhizoctonia tuliparum
Bij een aantasting in de grond komen op grotere of kleinere plekken
de bollen niet op. In de grond vindt men rottende bollen en/of spruiten, terwijl de wortels nog geheel gaaf zijn.
Bestrijding: Besmette kasgronden moeten enige weken vóór het planten ontsmet worden met 50 g PCNB per m2. Dit middel wordt met een
frees homogeen door de bovenlaag van 12 cm gewerkt. Voorbehoedend kan men de te planten bollen bepoederen met PCNB of de
grond ontsmetten met 30 g PCNB per m2.
Virus
Grijs. Bij een aantasting vertoont het loofblad vlekkerige mozaiektekeningen. Aangetaste planten blijven in groei achter. Van sommige
blauwe cultivars is de bloem lichter van kleur en gevlekt.
Bestrijding: Alle afwijkende planten op het veld of in de kas verwijderen.
Wortelrot - Pythium spec, e.a.
Bij een aantasting door wortelrot sterven de planten pleksgewijs
vroegtijdig af. De wortels zijn waterig en rotten weg.
Bestrijding: De grond stomen of 4-6 weken voor het planten ontsmetten met metam-natrium, 100 ml per m2. Dit middel wordt met een grote hoeveelheid water volgens de gebruiksaanwijzing ingegoten.
Grauwe schimmel (vuur) -

Botrytis-soorten

De bladeren en bloemen vertonen grijze vlekken. Vaak vindt massale
sporevorming plaats.
Bestrijding: Niet te dicht planten. Na beregening moet gezorgd worden dat het gewas snel opdroogt, zo nodig door veel ventileren.
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Verdroogde bloemen
Verdroogde bloemen komen vooral voor bij de cultivars Wedgwood,
ideal en Dominator. De oorzaken kunnen zijn:
- te hoge kastemperatuur, vooral overdag
- te weinig licht
- te droge grond
- onvoldoende ventilatie, vooral bij zonnig weer
- onjuiste temperatuurbehandeling van de bollen.
Om het verdrogen van de bloemen tegen te gaan, moet men de volgende maatregelen nemen:
- gebruik voor het vervroegen uitsluitend lichte kassen
- plant bollen van de opgegeven maten en niet meer stuks per m2
dan is aangegeven
- houd een kastemperatuur aan van maximaal 15,5°
- verlaag tijdens donker weer de kastemperatuur tot 10° à 12°
- houd de grond voortdurend vochtig
- zorg voor een goede ventilatie, vooral bij zonnig weer
- zet de kistjes met bollen op vochtige turfmolm
- verplaats de kistjes nooit tijdens de trekperiode
- vermijd te sterke luchtverplaatsing door geen ventilator te gebruiken.

b. Engelse iris
Sortiment
De Engelse iris wordt veel in een mengsel van kleuren geteeld. Gaat
men dergelijke partijen uit zaad vermenigvuldigen, dan ontstaat weer
een mengsel van kleuren.Uit de gemengde partijen is men gaan selecteren met als resultaat cultivars die vrijwel zaadvast zijn. Het sortiment is bij de Engelse iris echter niet groot; het omvat ± 15 cultivars.
De kleurverscheidenheid is beduidend minder dan bij de Hollandse
en Spaanse irissen. De hoofdkleuren zijn blauw, puperviolet, lila en
wit; de kleuren geel en brons ontbreken.
Voor de teelt van snijbloemen worden Engelse irissen vrijwel uitsluitend in de open grond geteeld. Mede door de goede houdbaarheid
op water is dit produkt zeer gewild bij het publiek. Enkele van de
meest geteelde cultivars zijn:
Giant
King of the Blues
Mansfield
Mont Blanc
Queen of the Blues
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- blauw
-donkerblauw
- purper
-wit
- indigoblauw

Grond en bemesting
Voor de snijbloementeelt van Engelse irissen komen de zandgronden
het meest in aanmerking. Ook op lichte zavelgrond en niet te natte
veengronden kan men evenwel dit gewas telen.
Voor de teelt onder glas is een bemesting met 3U m3 oude stalmest
per are in veel gevallen aan te raden. Als aanvullende bemesting kan
gelijktijdig met het onderwerken van de stalmest 7 kg 6-18-28 per are
worden gegeven. Bij de teelt buiten is een bemesting met uitsluitend
kunstmest meestal voldoende. In dit geval strooit men in het najaar
ongeveer 6 weken na het planten 10 kg 6-18-28 per are, in het voorjaar aan te vullen met 3V2 kg kalkammonsalpeter per are.
Vervroegen
Tot voor enkele jaren was het niet mogelijk de bloei van Engelse
irissen belangrijk te vervroegen. Proeven van het Laboratorium voor
Bloembollenonderzoek en de Proeftuin voor de Bloembollencultuur te
Lisse hebben uitgewezen dat door een bepaalde temperatuurbehandeling van het leverbaar een bloeivervroeging van 8à 10weken mogelijk is. Voor het vervroegen kan men gebruik maken van verwarmde
en koude kassen. Door die proeven is echter ook vastgesteld dat voor
een goede bloei, zowel onder verwarmd als koud glas, uitsluitend
ronde bollen moeten worden gebruikt, dus bollen afkomstig van zaad,
die nog niet gebloeid hebben. De meest geschikte plantmaat is 8 cm/
op. Afhankelijk van de gewenste bloeitijd is de behandeling van het
leverbaar als volgt:
- voor bloei in april in verwarmde kassen:
direct na het rooien 2 weken 17°
daarna tot planten 8 weken 9°
planten 2e helft oktober
- voor bloei in mei in koude kassen:
direct na het rooien 17°
planten oktober
- voor bloei buiten:
direct na het rooien 17°
planten 2e helft september.
In bloei trekken in verwarmde kassen
Voor de verwarmde kassen dienen de bollen in de tweede helft van
oktober te worden geplant. De planthoeveelheid per m2 beteelbare
oppervlakte bedraagt 120 bollen, de juiste plantdiepte is 5 cm. Aan-

80

gezien de kas tot half januari niet verwarmd behoeft te worden, kan
men het best rolkassen gebruiken. De bollen kunnen buiten worden
geplant, waarna het glas in de eerste helft van januari over het gewas wordt geplaatst. Om vorstschade te voorkomen, moeten de bollen
met 20 bos riet of 100 kg stro per are worden gedekt. Nadat het glas
over het gewas is geplaatst, kan het dek worden verwijderd. Hierna
moet een kastemperatuur van 15 à 16° worden aangehouden. Aangezien de grond niet droog mag worden, kan tijdens de periode van
verwarming water geven noodzakelijk zijn. Men dient er echter voor
te zorgen dat na het beregenen flink wordt geventileerd om het optreden van vuur te voorkomen. Een flinke ventilatie is eveneens nodig
als bij zonnig weer de temperatuur te hoog dreigt te worden.
De bloei valt in april.
In bloei trekken in koude kassen
Ook voor het in bloei trekken in koude kassen zijn de rolkassen het
meest geschikt. Men plant de bollen dan in de tweede helft van september buiten en brengt het glas niet later dan de eerste helft van
maart over het gewas aan. De bloei valt dan in de tweede helft van
mei. Brengt men het gewas later dan half maart onder glas, dan valt
de bloei gelijktijdig met de bloei van de buiten geteelde Hollandse
irissen, hetgeen voor de prijsvorming minder gewenst is.
Per m2 beteelbare oppervlakte plant men 120 bollen. Na het planten
wordt gedekt met 20 bos riet of 100 kg stro per are.
Plant men direct onder glas, dan kan men in oktober planten. De
planthoeveelheid per m2 bedraagt ook dan 120 bollen. Voor het dekken kan men volstaan met 10 bos riet of 50 kg stro per are.
Oogsten
Zodra de bloemkleur zichtbaar is, kan men met het oogsten beginnen.
Evenals bij de Hollandse iris trekt men de bloemstengel van de bol.
Bij het bossen worden de onderste drie of vier loofbladeren meestal
verwijderd, omdat anders te veel loofblad in de bossen komt. Daar de
bladpunten meestal iets bruin zijn, snijdt men deze punten na het
bossen juist boven de bloemknoppen af. Indien de irissen worden
geoogst op het moment dat de bloemkleur zichtbaar wordt, zullen de
bloemen zich op water ontplooien. Bij vroeger oogsten bestaat de
kans dat ze niet in bloei komen.
Snijbloementeelt in de open grond
Voor de teelt in de open grond kan men zowel bollen gebruiken die
afkomstig zijn van zaad als bollen die reeds gebloeid hebben. Van
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de 'bloeiers' kan door de onregelmatige vorm geen omtrekmaat worden gegeven. Ze worden in twee maten gesorteerd, namelijk:
- 1 e grootte, 800-1200 per mand
- 2e grootte, 1200-1700 per mand.
Van de leverbare bollen, afkomstig van zaad, die dus nog niet gebloeid hebben, is de minimummaat 7 cm.
De beste planttijd is de tweede helft van september. Al naar gelang
van de bolgrootte worden 6000 tot 8000 bollen per are geplant.
Na het planten worden de bedden gedekt met 20 bos riet of 100 kg stro
per are. De bloei van de buiten geteelde irissen valt in de periode van
25juni tot 15 juli.
Oogsten
De bloemen van de buiten geteelde irissen oogst men evenals die
onder glas op het moment dat de knoppen gaan kleuren. Om de bol
te behouden, snijdt men de bloemen iets boven de grond af, namelijk
zo diep dat er nog ongeveer 3 à 4 loofbladeren aan het overgebleven
stukje bloemstengel blijven staan. Drie tot vier weken na de oogst
kan men de bollen rooien.
Bij een normale stand van het gewas zal blijken dat de bollen ondanks het snijden van de bloemen goed zijn gegroeid. Het leverbaar
kan worden verkocht of weer opgeplant voor de snijbioemencultuur
van het volgende jaar.

Ziekten
Aaltjes - Ditylenchus destructor Thorne
Een door aaltjes aangetast gewas toont een afwijkende stand. De
planten ontwikkelen zich minder krachtig en blijven daardoor in groei
achter bij de gezonde. Ernstig aangetaste planten sterven vroeger af
Aangetaste bollen vertonen op doorsnede bruine puntjes aan de bolschijf, bij ernstige aantasting bruine strepen in de buitenste vlezige
bolrok. Bij het rooien is er dikwijls nog weinig te zien; naarmate de
bewaring vordert, neemt de aantasting toe en worden de symptomen
duidelijker zichtbaar.
Bestrijding: Een ruime vruchtwisseling en het planten van gezond
plantgoed op een niet met aaltjes besmette grond zijn belangrijk. Een
besmette partij kan door een warmwaterbehandeling weer aaltjesvrij
worden gemaakt. Aangezien Engelse irissen de warmwaterbehandeling moeilijk verdragen, moet men de volgende raadgevingen in acht
nemen:
- rooi op tijd en droog de bollen goed
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- bewaar ze 2 weken bij 23° en pas dan de warmwaterbehandeling
toe. Later 'koken' vergroot de kans op 'kookschade'
- breek vóór de warmwaterbehandeling geen klisters af
- voeg aan het bad altijd een kwikhoudende bloembollenontsmetter
toe
- behandel de bollen 2V2 uur bij 43V20
- spreid ze direct na de behandeling voorzichtig uit
- droog ze daarna bij een temperatuur van 20° en een goede ventilatie
- bewaar ze tot de planttijd bij 17°.
Virus
In tegenstelling tot de Hollandse irissen is een virusaantasting bij de
Engelse irissen niet aan de loofbladeren te herkennen, maar vrijwel
uitsluitend waar te nemen aan de 'breking' van de bloem. In de zuiver
effen kleuren komen donkerder strepen, waardoor de bloemen veel
minder mooi zijn. Sterk door virus aangetaste planten geven tevens
kleinere bloemen. Virusvrije partijen krijgt men uitsluitend door voortkweking uit zaad. De ongeslachtelijk vermenigvuldigde irissen zijn
vrijwel zonder uitzondering aangetast.
Vuur
Het vuur treedt pas op als het weer wat warmer wordt. In de periode
van half mei tot de bloeitijd kan deze ziekte zich zeer snel uitbreiden.
Bestrijding: Bollen niet planten op te natte gronden, niet te dicht planten, het gewas nevelen met zinkcarbamaten.

c. Spaanse iris
Van het sortiment Spaanse irissen is alleen de cultivar Cajanus geschikt voor de snijbloemencultuur. Dit is een cultivar met gele bloemkleur en lange, dunne, maar zeer stevige stengels. Ze wordt uitsluitend in de open grond geteeld. De bollen worden geplant in oktobernovember. De planthoeveelheid per are is 200 bollen. De bloeitijd valt
in de tweede helft van juni.
De leverbare maat van deze iris, die ongeslachtelijk wordt vermenigvuldigd, is 5 cm/op.

d. Iris danfordiae
Dit gele dwergirisje, behorend tot de groep Iris reticulata, wordt in de
bloemisterij gebruikt voor het opmaken van potjes, bakjes, mandjes
en schalen. Daarom worden ze met bol geoogst.
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Iris reticulata
Archief N.V. L. Stassen Junior

84

Vanaf half december tot eind februari kan dit gewas in trekkassen in
bloei komen. Men gebruikt hiervoor ronde bollen van 5 cm/op. Platte
bollen van deze maat geven dikwijls geen bloemen.
Vervroegen
Afhankelijk van de gewenste bloeitijd krijgen de leverbare bollen vanaf het rooien de volgende temperatuurbehandeling:
- bloei december-half

januari:

tot 1 juli 23°
tot 1augustus 20°
tot 1oktober 9°
planten eerste helft oktober.
- bloei half januari-eind

februari:

tot 1 juli 23°
tot 1augustus 20°
tot 1oktober 17°
planten eerste helft oktober.
Per trekkistje van 35 x 45 cm kunnen 150 bollen worden geplant. Na
het planten worden de kistjes met bollen buiten gekuild. Op de kistjes
komt dan 5 cm grond.
Het is ook mogelijk de kistjes met opgeplante bollen te bewaren in
een bollenkelder of koelcel bij een temperatuur van 9°.
Als de bloem boven de bol is gegroeid, kan men dè kistjes in de kas
plaatsen, direct in het volle licht bij 16-17°.
De bloei valt ongeveer 14 dagen na het in de kas plaatsen.
Voordat de bloemen zich spreiden, worden ze met bol geoogst en
verpakt in bosjes van 10 stuks.

e. Iris reticulata
Evenals Iris danfordiae worden deze kleine irissen in de bloemisterij
gebruikt voor het opmaken van bakjes, mandjes, schalen, e.d. Ook dit
gewas wordt met de bol geoogst.
Vanaf eind januari tot begin maart kunnen deze irisjes in trekkassen
in bloei worden getrokken. Hiervoor gebruikt men bij voorkeur bollen
van 6 cm/op. De maat 5 cm kan ook wel gebruikt worden, maar dan
loopt men het risico dat een bepaald percentage bollen geen bloem
geeft.
Van het sortiment Iris reticulata zijn de volgende cultivars geschikt
voor vervroegen:
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Cantab
Clairette
Harmony
Naast deze cultivars is ook
voor vervroegen.

Hercules
Spring Time
Joyce
Violet Beauty
J.S. Dijt
Wentworth
de soort reticulata uitstekend geschikt

Temperatuurbehandeling
De leverbare bollen worden als volgt behandeld:
tot 1 juli 23°
tot 1augustus 20°
tot planten 17°
planten tweede helft oktober-begin november.
Door de bollen vanaf begin augustus te bewaren bij een temperatuur
van 9°, is het mogelijk vanaf half december bloei te verkrijgen. Deze
behandeling moet echter afgeraden worden. Van de bollen die bij 9°
zijn gekoeld, zal het loofblad in de kas zich namelijk te sterk ontwikkelen waardoor deze mooie irisjes erg worden ontsierd.
Per trekkistje van 35 x 45 cm plant men 150 bollen. Na het planten
worden de kistjes met bollen buiten gekuild. Er komt 5 cm grond boven de bollen.
Ook bij dit gewas kan men de kistjes met geplante bollen in een
bollenkelder of een koelcel bij 9° plaatsen.
Als de bloemen boven de bol zijn gegroeid, meestal half januari, kunnen de kistjes in de kas worden geplaatst. Ze komen direct in het
volle licht bij een temperatuur van 16°-17° en een hoge luchtvochtigheid. De bloei valt eind januari-februari.
Even voordat de bloembladen zich gaan spreiden, worden de bloemen met de bol geoogst en verpakt in bosjes van 10 stuks.
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Ixia

Archief N.V. L. Stassen Junior

Sortiment
HetSortiment Ixia's is tamelijk groot. In ons land worden van dit mooie
knolgewas 70cultivars geteeld. Daarnaast telen verschillende kwekers
gemengde partijen.
De Ixia is uitstekend geschikt voor de snijbloemencultuur. Van het
grote sortiment is echter maar een gering aantal cultivars geschikt
voor vervroegen onder glas. Hieronder zijn ze gerangschikt in volgorde van het tijdstip waarop de bloei in de kas begint.
Cultivar
Afterglow
Uranus
Nelson
Vulcan
Giant
Venus
Titia
Castor
Hubert
Keukenhof
Blue Bird
(syn. Blauwe Vogel)
Rose Emperor
Amazone
Spotlight
Holland's Glorie
Hogarth

Bloemkleur
bruinrood
geel
crème met rode streep
rood
wit
paarsrood
roserood
lichtrood
magentarose
geel met purperen streep
wit met violet en purper aan de top
rose
rood
wit met rode streep
lichtgeel met zachtrode streep
crème

Grond en bemesting
Voor deze cultuur zijn zand- en zavelgronden geschikt en ook, mits
ze niet te nat zijn, veengronden.
Organische bemesting is niet aan te bevelen. Wel is een gift van 7 kg
6-18-28 per are noodzakelijk, op zandgrond 4 weken na het planten
en daarna inregenen; op zavel- en veengronden 1 à 2 weken voor het
planten infrezen.
Vervroegen in kassen
Behandeling leverbaar
Afhankelijk van de gewenste bloeitijd krijgen de leverbare bollen de
volgende behandeling:
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vroege bloei - eind maart/april
vanaf rooien tot 1 augustus 23°
daarna 2weken 30°
2weken 17°
6weken 9°
of
vanaf rooien tot 15 augustus 23°
daarna 2weken 17°
6weken 9°
latere bloei - mei
vanaf rooien tot 4 weken voor planten 23°
daarna tot planten 17° of 23°.
Onder glas worden knollen van 5 cm/op of 4-5 cm gebruikt. Bij gebruik van de plantmaat 5 cm/op kunnen we rekenen op gemiddeld 1 IV2 bloemstengel per knol, de maat 4-5 cm geeft per knol niet meer
dan 1 bloemstengel.
Van de maat 5 cm/op worden 300 knollen per m2 beteelbare oppervlakte geplant. Bij een bedbreedte van 1 m en een regelafstand van
10 cm komen er dus 30 knollen per regel. Van de maat 4-5 cm plant
men 35 per regel, dus 350 per m2 beteelbare oppervlakte. Deze hoeveelheden gelden voor alle cultivars die geschikt zijn voor het in
bloei trekken onder glas met uitzondering van Uranus, Giant en Blauwe Vogel. Deze drie cultivars geven vrij lange, iets minder stevige
bloemstengels; daarom mogen er niet meer dan 250-300 knollen per
m2 beteelbare oppervlakte worden geplant.
De plantdiepte is 3-5 cm.
Verwarmde kassen
Voor verwarmde kassen moet men knollen nemen die een temperatuurbehandeling hebben ondergaan voor de vroegste bloei. Om een
zo vroeg mogelijke bloei te verkrijgen, moet men planten in de tweede
helft van oktober tot half november. Plant men later, dan zal ook de
bloei later vallen.
Zolang het gewas zich nog niet bovengronds ontwikkelt, moet alleen
tijdens een vorstperiode worden verwarmd. Na opkomst houdt men tot
half januari een temperatuur aan van 12°, daarna van 15°. Op deze
wijze wordt een zo vroeg mogelijke bloei verkregen; eind maart zullen
de vroegste cultivars beginnen te bloeien.
Koude kassen
Voor koude kassen moeten de knollen een temperatuurbehandeling
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hebben ondergaan voor de latere bloei. Men kan deze planten vanaf
half november tot begin januari. Plant men vroeger, dan zal de bovengrondse ontwikkeling te vroeg beginnen met een grotere kans op
vorstschade. Zowel de knollen als de bovengrondse delen van het
gewas Ixia zijn namelijk zeer vorstgevoelig. Daarom is het ook noodzakelijk het gewas na het planten te dekken met 15 bos riet of 75 kg
stro per are. Lang stro en lang riet verdienen de voorkeur boven kort
stro en kort riet omdat het opgroeiende gewas tussen het lange stro
of riet enigszins kan afharden, waardoor de vorstgevoeligheid geleidelijk afneemt. Zodra de kans op vorst voorbij is, moet het dekmateriaal
worden verwijderd. Van begin tot eind mei kan men bloemen oogsten.
Rolkassen
Bij gebruik van verwarmde of koude rolkassen moet men bij het bepalen van de planttijd rekening houden met het tijdstip waarop de
kas over het gewas kan worden gebracht. Naarmate men de kas
later over het gewas kan brengen, moet later worden geplant. Komt
de kas na begin december over het gewas, dan moeten de knollen
direct na het planten worden gedekt. Per are dekt men met 30 bos
riet of 150 kg stro.
In verwarmde rolkassen wordt het dekmateriaal verwijderd zodra de
kas over het gewas wordt geplaatst. In koude rolkassen verdunt men
het dekmateriaal tot de helft en verwijdert het wanneer de kans op
vorst voorbij is.
Ventileren, beregenen
Vanaf het planten tot een paar weken voor de bloei moet normaal
geventileerd worden. Daarna en vooral tijdens de bloeiperiode moet
men zoveel mogelijk ventileren.
Tijdens de groeiperiode moet op de meeste gronden regelmatig worden beregend om uitdrogen van de grond te voorkomen. Het beregenen moet 's morgens gebeuren, waarna de kas op volledige ventilatie
wordt gezet om te bereiken dat het gewas vóór de avond volkomen
droog is. Tijdens de bloei mag er in verband met het pokkengevaar
niet meerworden beregend. Een goede ventilatie voorkomt vuur op het
loofblad en pokken tijdens de bloei. Hierbij kunnen ventilatoren goede diensten bewijzen.
Oogsten
Het tijdstip van oogsten is aangebroken als de onderste drie bloemen van de aar beginnen te kleuren. De bloemstengels worden bij de
grond afgesneden. Per bos komen er 10 bloemstengels.
Aan de sortering naar kwaliteit moet veel aandacht worden besteed.
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De zwaardere bloemstengels hebben de grootste aren; ook is het
aantal bloemen per aar kleiner, naarmate de bloemstengels van eenzelfde cultivar dunner zijn. Daarom moeten de zwaardere en de
lichtere bloemstengels apart worden gebost. Het aanbrengen van
steundraad in twee etages is niet noodzakelijk, maar wel aan te
bevelen, omdat de bloemstengels tussen het steundraad altijd rechtop blijven staan, hetgeen het oogsten vergemakkelijkt.

Teelt in de open grond
Een groot aantal van de in cultuur zijnde cultivars is geschikt voor
de snijbloementeelt in de open grond. Bij de buitencultuur bestaat
echter het gevaar dat de bloemen smetten waardoor deze cultuur
een mislukking kan worden. Regen tijdens de bloeiperiode werkt het
optreden van pokken in de hand. Valt de bloeiperiode echter in een
droge en zonnige periode, dan kunnen van het vrije veld uitstekende
bloemen worden geoogst.
De bloeitijd buiten valt in de maand juni.

Remming
Het bloeitijdstip van Ixia-cultivars kan worden verlaat door de volgende temperatuurbehandeling aan de knollen:
vanaf het rooien en drogen tot 4 weken voor planten 23-25°
daarna tot planten 17°.
Uit proeven van de Proeftuin voor de Bloembollencultuur te Lisse is
echter gebleken dat deze behandeling niet voor alle cultivars geschikt
is. Van de meeste cultivars droogden de knollen tijdens de bewaring
te sterk uit, waardoor de kiemkracht geheel verloren ging. Bij deze
cultivars verdient het aanbeveling de knollen vanaf het rooien en
drogen tot 2V2 à 3 maanden voor het planten te bewaren bij 2° en
daarna tot het planten bij 25°. Door de bewaring bij 2° drogen de
knollen niet uit, terwijl de 25° nodig is om te voorkomen dat ze na
het planten blijven 'slapen'. Deze methode 23-25° gevolgd door 17°
gaf in de proeven bij de cultivars die zich voor deze behandeling lenen echter de beste bloemkwaliteit; het beste resultaat werd steeds
verkregen met de cultivar Venus. Van deze cultivar gebruikt men de
plantmaten 5 cm/op en 4-5 cm. Het is niet aan te raden de knollen
later dan 1 juni te planten, daar het verdrogen van de knollen toeneemt naarmate ze langer bij 23-25° worden bewaard.
De bloeitijd valt in de periode eind augustus-september. Om pokken
te voorkomen, moet het gewas 14 dagen voor de bloei onder glas komen te staan.
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Ziekten
Fusarium oxysporum
Planten die aangetast zijn door fusarium worden tijdens de groeiperiode geel en sterven vroegtijdig af. De aantasting treedt meestal
pleksgewijze op.
Bestrijding. Vlak voor het planten worden de knollen ontsmet in een
kwikoplossing volgens de aangegeven sterkte. Om schade te voorkomen, mag men alleen ontsmetten zolang de wortelkrans nog in
rust is.
Virus
Sterk aangetaste planten geven een gedrongen stand en hebben
gevlamde en geknepen bloemen. Van licht aangetaste planten zijn
de bloemen min of meer gevlamd, maar niet geknepen.
Bestrijding. Alle aangetaste planten moeten zorgvuldig met knol en
kralen worden verwijderd.

Geoogste knollen uit kassen
Na het oogsten van de bloemen moeten de knollen spoedig worden
gerooid. Niettegenstaande de bloemstengels bij de grond zijn afgesneden, is de knol van de Ixia dan vrijwel volgroeid. De knollen mogen echter niet gebruikt worden voor de glascultuur in het volgende
seizoen. Men moet ze eerst weer een jaar buiten hebben geteeld, alvorens ze geschikt zijn voor het in bloei trekken onder glas.
Na het rooien en drogen moet men deze knollen tot de planttijd - begin december - bij 20° bewaren.
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Lilium

Enkele bijzonderheden
Het geslacht Lilium komt in tal van landen in het wild voor. Vele
soorten van dit geslacht worden in ons land al jarenlang geteeld.
Door kruisingen in ons land, maar vooral in Amerika en ook in Engeland is er thans een vrij groot sortiment in cultuur. De meeste soorten
leveren prachtige snijbloemen, maar slechts weinige ervan zijn geschikt voor vervroeging.

Vervroegen
Het vervroegen vindt in hoofdzaak plaats in verwarmde kassen. Wil
men lelies in koude kassen in bloei trekken, dan kan men het best
rolkassen gebruiken. In bloei trekken in vaste koude kassen is wel
mogelijk, maar voor de meeste soorten wordt door de lange trekduur
het glas te lang in beslag genomen. Bovendien komen de lelies in de
rolkassen net zo snel in bloei als in een vaste koude kas.
Behandeling leverbaar
Om een goed resultaat te verkrijgen, dient men bij het in bloei trekken van lelies uit te gaan van door de Bloembollenkeuringsdienst
goedgekeurde bollen.
Bij de bewaring van leverbare bollen moet men zorgen dat ze niet
uitdrogen en bovendien dat de wortels en bolschubben volkomen
gaaf blijven. Men kan dit bereiken door de bollen op te slaan in iets
vochtige (handvochtige) turfmolm bij een temperatuur van V2 tot
+ 2°. Deze temperatuur wordt gedurende de gehele bewaarperiode
gehandhaafd.
Bollen bestemd voor de vroege trek moeten een rustperiode hebben
van minstens 4-6 weken.
Tijdens de bewaarperiode is een hoge luchtvochtigheid vereist: 90 %
bij V20 tot 75-80% bij 2°.
Beschikt men niet over de mogelijkheid de temperatuur op V2 tot
+ 2° te brengen, dan kan een temperatuur van 2 tot 4° worden aangehouden.
Het is mogelijk dat tijdens de bewaarperiode de spruit gaat groeien.
Dit zal het minst bij V20 gebeuren en meer bij 2°. Zodra de spruit zich
boven de bol ontwikkelt, moet de bol geplant worden.
Grond en bemesting
De meest geschikte grondsoorten zijn humushoudende zand- en zavelgrond en veengrond. Op deze grond zal meestal een bemesting
van 172-2 m3 zeer oude stalmest per are voldoende zijn. De stalmest
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moet zo fijn en regelmatig mogelijk door een teeltlaag van 20 cm
worden gewerkt.
Omdat lelies een goed doorlatende en toch vochthoudende grond nodig hebben, moet op humusarme zand- en zavelgronden per are 2 m3
van een mengsel bladaarde of tuinturf en oude verteerde stalmest
door een teeltlaag van 20 cm worden gewerkt.
Op gronden die gemakkelijk dichtslaan of snel uitdrogen, dient men
op de beplante bedden een laagje fijn verdeelde stalmest of tuinturf
aan te brengen.
In sommige gevallen kan het nodig zijn een overbemesting te geven
van 4-5 kg samengestelde meststoffen 12-10-18 per are. Deze hoeveelheid wordt in twee keer gegeven, namelijk de helft vlak voor het
opkomen van het gewas en de andere helft ongeveer 3 weken later.
Blijft het gewas nog bleek, dan is een aanvullende bemesting van
2 kg kalkammonsalpeter per are aan te bevelen.
Voor het vaststellen van de juiste bemesting is het nemen van een
grondmonster noodzakelijk.
Lelies mogen nooit geplant worden op grond waarop dit gewas reeds
heeft gestaan. Heeft men echter geen andere grond beschikaar, dan
moet de grond vooraf gestoomd worden
De cultuur wordt in hoofdzaak uitgeoefend in de volle grond van kassen en op lage tabletten. In de volle grond plant men altijd op bedden. De grondwaterstand moet in het algemeen minstens 40 cm onder
het maaiveld zijn. Bij een te hoge grondwaterstand moeten de bedden vóór het planten worden verhoogd. Lelies mogen nooit met de
bolbodem of de wortels in het water staan. Mede daarom dient na het
begieten het overtollige water snel te worden afgevoerd.
Plantdichtheid en plantdiepte
Door de grote variatie in grootte van plant en bol, is de planthoeveelheid van iedere leliesoort verschillend. De planthoeveelheden zijn in
een tabel op blz. 98 e.v. weergegeven. De plantdiepte hangt af van de
grootte van de bol en de soort wortels die de bol maakt (stengelwortels of bolwortels). Bijna alle soorten maken stengelwortels die gevormd worden aan de bloemstengel vanaf de top van de bol tot het
grondoppervlak. Deze stengelwortels zijn uitermate belangrijk voor de
ontwikkeling van de plant, omdat ze voedingsstoffen opnemen en aan
de opgroeiende plant de benodigde stevigheid geven. Om dit mogelijk te maken, moeten de bollen zo diep worden geplant dat 10 cm
grond boven de top van de bol komt. Soorten die geen stengelwortels maken (Lilium candidum, Lilium pumilum en Lilium testaceum),
kunnen iets ondieper worden geplant (5-7 cm grond boven de top
van de bol).
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Kastemperatuur, gieten, ventileren, schermen
De meeste leliesoorten verdragen geen hoge temperatuur. De eerste
weken na het planten moet een kastemperatuur van 10° tot hoogstens
15° worden aangehouden. Zodra de planten zich bovengronds ontwikkelen, mag de temperatuur langzaam oplopen tot 15°, hoogstens
18°. In deze periode mag de nachttemperatuur niet beneden 12° dalen. Enkele soorten vormen hierop een uitzondering en krijgen een lagere temperatuur, zoals bij de beschrijving van de cultivars is aangegeven.
De Mid Century hybriden kunnen bij een temperatuur van 18° overdag
en minimaal 15° 's nachts in bloei worden getrokken. Bij Lilium longiflorum en Lilium auratum-typen mag de temperatuur zonder bezwaar
tot 20° of, als het zonnewarmte is, zelfs nog even hoger oplopen. De
nachttemperatuur mag evenwel nooit lager zijn dan 15°.
Als men goede bloemen wil oogsten, moet men zich aan de genoemde
temperaturen houden. Hogere temperaturen veroorzaken misvorming
van de bloemknoppen, scheurkelken, slappe bloemstengels of een
totale bloeimislukking. Verdroging van de bloemaanleg tijdens of vlak
na de bloemvormende periode is dan niet uitgesloten. Bij een te hoge
kastemperatuur tijdens de ontwikkeling van het gewas zullen de knoppen snel geheel of gedeeltelijk gaan verdrogen. Deze afwijkingen
kunnen ook veroorzaakt worden door gebruik van bodemverwarming,
zodat in het algemeen bodemverwarming niet kan worden aanbevolen.
Vanaf planten tot oogsten mag de grond onder geen enkele voorwaarde uitdrogen. Daarom moet de kasgrond regelmatig begoten
worden. Zodra het gewas boven de grond staat, moet altijd in de
morgenuren worden beregend. Na het beregenen moet de kas op volledige ventilatie worden gezet zodat het gewas zo spoedig mogelijk,
althans vóór de avond, weer droog is. Bij de ventilatie moet men
echter oppassen voor te snelle vochtonttrekking, omdat hierdoor de
bladpunten bruin worden (brandpunten). Het verdient aanbeveling in
die tijd de kas 's nachts droog te stoken door verwarming met gelijktijdige luchting en daarna 's morgens vroeg, voordat de temperatuur
oploopt, de ventilatie op vol lucht te zetten.
Als de bloemstengels - afhankelijk van de soort - een lengte van
20-30 cm hebben, moet de beregening over het gewas worden beëindigd om aantasting door vuur te voorkomen. Het water moet dan
tussen het gewas worden gegeven.
Het is aan te raden voor het vervroegen van lelies kassen te gebruiken die veel licht doorlaten. Dit is vooral belangrijk voor de wintermaanden. Donkere kassen mogen onder geen voorwaarde worden
gebruikt.
Vooral de soorten Lilium Fire King, Lilium speciosum en Lilium tigri-
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num zijn gevoelig voor blad- en bloemverbranding. Tijdens sterke
zonneschijn verdient het daarom aanbeveling, speciaal in lage kassen, te schermen. Hiertoe wordt het glas enige weken voor de bloei
gekrijt.
In hoge kassen behoeft over het algemeen niet geschermd te worden,
terwijl men hier tevens over het gewas kan gieten zonder kans op
bruine punten.
Bloei en oogst
Zodra de eerste knoppen goed op kleur zijn, worden de bloemen geoogst. Gebeurt dit in een vroeger stadium, dan zullen de knoppen niet
volledig tot ontwikkeling komen. Men mag met het oogsten echter niet
wachten tot de kelken zich openen. Mochten er toch enkele kelken
openstaan, dan moet men daarvan de helmknoppen verwijderen. Men
voorkomt dan dat het stuifmeel op de bloemen komt.
Na het oogsten wordt er gesorteerd naar het aantal bloemknoppen
per tak. Meestal maakt men bossen van 3 of 5 bloemstengels, bij takken met een gering aantal bloemen bossen van 10 stuks. De meeste
lelies worden per tak of per bos verkocht. Alleen trompetlelies worden
meestal per kelk verhandeld.
Met het inpakken en vervoeren moet men wachten tot de stengels
wat slap zijn geworden om afbreken van de bloemknoppen te voorkomen. Na het transport moeten de bloemstengels schuin worden afgesneden en direct op water worden gezet.
Cultuur in kisten of potten
Sommige soorten lelies kan men uitstekend in kisten of potten in
bloei trekken. Dit kan van belang zijn, vooral voor bedrijven die niet
over een geschikte koelcel beschikken om de lelies te bewaren en
dus niet de mogelijkheid hebben op verschillende tijdstippen te planten. De kisten of potten kunnen dan op verschillende tijdstippen in
de kas worden gezet waardoor enige bloeispreiding kan worden
verkregen. Een nadeel van deze methode is echter dat ze meer arbeid
vraagt dan de teelt in de volle grond. De kisten moeten een diepte
hebben van 20 cm. Als men één bol per pot plant, heeft men een pot
nodig met een doorsnede van 12-15 cm. Voor een goede ontwikkeling van de stengelwortels moeten de potten een hoogte hebben van
18-20 cm. In proeven zoekt men echter naar potten met een geringere
hoogte.
Vóór het planten moeten de kisten en potten gedurende 24 uur in
water worden gedompeld. Als teeltaarde kan een mengsel van blad-
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aarde of tuinturf met zeer oude stalmest worden gebruikt. De bollen
worden zo diep geplant, dat er 8-10 cm grond boven de top van de
bol komt. Direct na het planten kunnen de kisten of potten gedeeltelijk gedurende maximaal 6-8 weken in een koele donkere ruimte worden gezet bij 5-10° en gedeeltelijk direct in het volle licht. Naar gelang van de gewenste bloeispreiding kunnen de in de cel geplaatste
kisten of potten in gedeelten of alle tegelijk in de kas worden gezet.
Trekduur en bloeitijd
Bij de verschillende soorten lelies loopt de trekduur sterk uiteen,
namelijk van 9 tot 20 weken. Hierbij speelt ook de planttijd een rol.
Bij vroeg planten (b.v. begin december) zal de trekduur voor dezelfde
soort langer zijn dan bij later planten. De vervroeging door extra
vroeg planten bedraagt per maand hoogstens één week. Door op verschillende tijdstippen te planten, kan men de bloei over een langere
periode 'uitsmeren'.
Bijbelichting
Bij het in bloei trekken van lelies speelt de factor licht een belangrijke rol. Als in het vroege voorjaar of in het najaar gedurende de
periode dat de knoppen zichtbaar zijn, weinig zonnige dagen voorkomen, bestaat grote kans op knopverlies, scheurkelken of misvormde knoppen. Dit kan worden tegengegaan door bijbelichting gedurende de nacht. Hierbij verdienen de hogedrukkwiklampen HPL of
HLRG de voorkeur. Ook TL 33 is echter bruikbaar. Per etmaal wordt
10 uur een bijbelichting gegeven van 40 watt per uur per m2. Goede
resultaten werden verkregen met Lilium speciosum, Lilium longiflorum en Lilium regale.
De teelt van lelies uitsluitend bij kunstlicht in de winter staat nog in
een beginstadium en is nog in onderzoek. Onder meer wordt onderzocht of deze wijze van in bloei trekken economisch verantwoord is.
Beschrijving van enkele belangrijke soorten
Lilium auratum en cultivar 'Platyphyllum'
Bloem
Bloemkleur

Bloemstengel
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groot, openstaand met iets omgebogen bloemdekblaadjes
wit met rose-violetkleurige vlekken. Over het
bloemdekblad loopt in het midden een gouden
band die in kleur en breedte kan verschillen
lengte 1-1V2 m met veel smalle bladeren

Bol
Plantmaat
Planttijd
Plantdiepte
Planthoeveelheid
Trekduur
Kastemperatuur
Bloei en oogst
Geschiktheid
Opmerkingen

geel met iets groen, sterke smalle schubben
22-24 cm
december-januari
10 cm grond boven de top van de bollen
25 bollen per m2
18-16 weken
vanaf planten t/m februari 13-15°, vanaf maart
15-18°, zelfs 20°
vanaf mei; oogsten als de kelken beginnen te
kleuren
vervroegen in verwarmde kassen in de volle grond
op bedden, op lage tabletten en in potten
de cultivar Platyphyllum heeft grotere bloemen,
bredere loofbladeren, maar minder bloemen per
stengel dan auratum

Lilium 'Fire King'
Bloem
Bloemkleur
Bloemstengel
Bol
Plantmaat
Planttijd
Plantdiepte
Planthoeveelheid
Trekduur
Kastemperatuur
Bloei en oogst

dicht boven elkaar staand
oranjerood
lengte 1 tot 1,25 m, dicht bezet met smalle loofblaadjes. Per stengel tot 30 bloemen
wit, vast
alle maten vanaf 14 cm en hoger
half december tot eind januari
10 cm grond boven de top van de bol
45-50 bollen per m2
18-16 weken
vanaf planten 3-4 weken 10°, daarna oplopend tot
niet hoger dan 13°
onder glas vanaf half april, buiten eind juni-eerste
helft juli; in afgesneden toestand zeer goed houdbaar op water, alle knoppen komen goed tot ontwikkeling

Lilium hollandicum, syn. Lilium umbellatum

Bloem

Bloemkleur
Bloemstenge I
Bol
Plantmaat
Planttijd
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bloemschermen staan dikwijls in twee etages op
sterk gedrongen planten; bloemknoppen staan
rechtop en zijn meestal iets behaard
oranjerood tot vermiljoenrood, al of niet gestippeld
lengte 60 cm
wit
alle maten van 16 cm en hoger
half december tot eind februari

Lilium 'Harmony'
Foto R.T.C., Lisse

Plantdiepte
Planthoeveelheid
Trekduur
Kastemperatuur
Bloei en oogst
Cultivars
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10 cm grond boven de top van de bol
60 bollen per m2
17-12 weken
vanaf planten 3-4 weken 10 ; , daarna oplopend
tot 15°
onder glas vanaf half april, buiten juni-juli
Erectum, oranjerood gestippeld
Splendid, vermiljoenrood, niet gestippeld
Vermillion Brilliant, vermiljoenrood

Lilium 'Orange Triumph'
Bloem
Bloemkleur
Bloemstengel
Bol
Plantmaat
Planttijd
Plarrtdiepte
Planthoeveelheid
Trekduur
Kastemperatuur
Bloei en oogst
Geschiktheid

bloemen in 2 etages
diep oranje met donker purper gekleurde stippen
lengte 60 cm
wit
alle maten van 16 cm en hoger
vanaf half december, meest geschikt eerste helft
januari
10 cm grond op de top van de bol
60 bollen per m2
16-14 weken
vanaf planten 3-4 weken 10°, daarna oplopend tot
13-15°
onder glas begin april, buiten juni
deze lelie kan ook in kisten of potten in bloei worden getrokken. De kisten moeten dan 20 cm diep
zijn. Na het planten kunnen de kisten onder de
tabletten worden gezet bij 10-13°. Bij een spruitlengte van 8 cm boven de grond moeten de kisten
op de tabletten komen bij 13-15°.

Lilium longiflorum
Bloem
Bloemkleur
Bloemstengel
Bol
Plantmaat
Planttijd
Plantdiepte
Planthoeveelheid
Trekduur
Kastemperatuur

Bloei en oogst

'Rassen'
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trompetvormig
wit
variërend van lengte en bladbezetting
wit
afhankelijk van het ras
afhankelijk van ras en gewenste bloeitijd
10 cm
grootste bollen 25 per m2, kleinere 40-45 per m2
17-13 weken
overdag niet hoger dan 20°, 's nachts 15°, althans niet lager; bij sterke zonnestraling glas krijten en kas sterk ventileren, vooral bij lage kassen
normale bloeitijd tussen april en juni; door temperatuurbehandeling en variatie in planttijdstip kan
het hele jaar bloei worden verkregen
a.Japanse 'rassen'
Erabu, bloeit het eerst
Eximium (Bermuda lelie), wordt veel in Amerika
gekweekt, zeer weinig in Nederland
Takesima (syn.Giganteum), iets groter en bloeit
iets later

Lilium speciosum rubrum
Foto R.T.C., Lisse

Arai no. 5, groeit snel, vrij gelijkmatig gewas,
kleinere bolmaat (vanaf 15 cm) geschikt (selectie uit Georgia)
Shiroyama, verbetering van Erabu
b.Amerikaanse 'rassen'
Croft, groeit zeer goed op een zandmengsel
Slocum's Ace (syn. Ace), iets korter type
Georgia, bloeit vroeger dan Croft
c. Nederlandse 'rassen'
Mount Everest
White Excelsior
White Superior
White Queen.
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Van genoemde rassen zijn de bollen dikwijls van verschillende herkomst, zodat de indeling niet altijd juist is (b.v. Croft zowel uit Amerika
als uit Japan en Nederland).
Door uit het sortiment een goede keuze te maken,
en door een speciale behandeling van de bollen
is Lilium longiflorum het hele jaar in bloei te trekken. Hiervoor kan het volgende overzicht worden
geraadpleegd:

Teeltplan

'Ras'

Planttijd

Bloeitijd

Erabu

oktober

januari-februari

Erabu
Arai no.5

l november februari-maart

Takesima
White Queen

)december maart-april

Mount Everest
Takesima
White Queen

>januari

Mount Everest
Takesima
White Queen

.februari

White Queen
Shiroyama
Takesima

, maart

White Queen
Shiroyama
Take9ima

. april

White Queen
Shiroyama
Takesima

juli

White Queen
Shiroyama
Takesima

.augustus

april-mei

mei

juni

september-oktober

november-december

Voor planten vanaf maart moet 'Takesima' direct na aankomst (november) bewaard worden bij 0 ° - + V20.
Mid-Century hybriden
Bloem

dikwijls rechtopstaand als een bloemscherm op
de bloemstengel ingeplant
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Bloemkleur

Bloemstengel
Bol
Plantmaat
Planttijd
Plantdiepte
Planthoeveelheid
Trekduur
Kastemperatuur

Bloei en oogst

Cinnabar
- bruinbrood
Croesus
- goudgeel
Destiny
- citroengeel
Enchantement - oranjerood
Harmony
- oranje
Sunspot
- diep rood
Tabasco
- bruinrood
Valencia
- oranjerood
lengte variërend van 80-120 cm
licht van kleur, variërend
14-17 cm
vanaf half december, Enchantement en Harmony
eind november
8-10 cm boven de top van de bol
30-50 bollen per m2, afhankelijk van de bolgrootte en de bloemstand van de cultivar
14-9 weken
vanaf planten beginnen met 15°, later oplopend
tot 17 à 18°; gas licht krijten om bladverbranding
te voorkomen, vooral in lage kassen
onder glas vanaf eind maart, buiten juni—juli

Kunnen geplant worden in de volle grond op bedden of lage tabletten,
maar ook op kisten of potten
Lilium pumilum (syn. Lilium tenuifolium)
Bloem
Bloemkleur
Bloemstengel
Bol

Plantmaat
Planttijd
Plantdiepte
Planthoeveelheid
Trekduur
Kastemperatuur
Bloei en oogst
Cultivars

zeer kleine lelie, 6-12 bloemen per stengel, hangend met sterk omgeslagen bloemdekblaadjes
scharlakenrood
lengte 40-60 cm, zeer smal blad
wit, mag gedurende de bewaring niet in vochtig
turfmolm liggen. Bewaring in iets vochtig duinzand is het meest aan te bevelen
8-10 cm en 10 cm/op
vanaf januari
5 cm boven de top van de bol
125 bollen per m2
14-10 weken
vanaf planten 11-13°, later oplopend tot 15°
onder glas begin april, buiten juni
bekende cultivar is Golden Gleam, goudkleurig

Voor in bloei trekken nooit oudere bollen gebruiken dan 2 jaar van
zaad

104

Lilium regale
Bloem

trompetvormig, sterke geur, per stengel tot meer
dan 30 bloemen
Bloemkleur
buitenkant rosepurper, binnenzijde wit
Bloemstengel
lengte onder glas tot 1,50 m,per stengel een groot
aantal langwerpige, smalle loofbladeren
Bol
stevig, purper gekleurd
Plantmaat
alle maten van 16 cm en groter
Planttijd
vanaf half december
Plantdiepte
10 cm boven de top van de bol
Planthoeveelheid 25 tot 35 bollen per m2
Trekduur
18-16 weken
Kastemperatuur
vanaf planten 10-13°, later oplopend tot 15-18°
Bloei en oogst
onder glas vanaf begin mei, buiten juli; bloemen
oogsten als de knoppen beginnen te kleuren, althans vóór het opengaan
Kan behalve in devolle grond ook op potten in bloei worden getrokken
Gebruik geen oudere bollen dan 2- of 3-jarige.
Bodemverwarming is niet aan te bevelen. Na opkomst geen water
meer over, maar tussen het gewas
Lilium speciosum
hangend, bloemdekblaadjes omgeslagen, geurig
rose, in het midden wit met karmijnrode vlekken
lengte tot 1,50 m, per stengel 7-20 bloemen
oranjebruin, licht gekleurd
alle maten van 18 cm en groter; voor vervroegen
bij voorkeur de grootste maat gebruiken om twee
of meer bloemstengels per bol te verkrijgen
vanaf eind november
Planttijd
10 cm grond boven de bol
Plantdiepte
20-50 bollen per m2
Planthoeveelheid
Trekduur
28-13 weken
Kastemperatuur
vanaf planten 13°, later geleidelijk oplopend tot
17°; voor het verkrijgen van een mooie zachte
bloemkleur is bij sterke zonnestraling krijten van
de kas noodzakelijk, vooral in lage kassen
Bloei en oogst
onder glas: planten eind november - bloei half
juni; planten begin februari - bloei juli
buiten: augustus-september

Bloem
Bloemkleur
Bloemstengel
Bol
Plantmaat

Kunnen in kisten in bloei worden getrokken, planten begin januari tot
eind februari-begin maart bij 13° onder tablet, daarna in volle licht
trekken in potten minder goede ervaringen.
bij 17°. Met in bloei
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Cultivars

Van Lilium speciosum is de cultivar 'Rubrum' en
zijn selecties het meest bekend; deze wordt voor
het vervroegen veel gebruikt. In de laatste jaren
zijn meer nieuwe goede cultivars ontstaan zoals
Lucie Wilson, Uchida en Grand Commander.

Tijdens het in bloei trekken veel water geven en luchten.
Lilium tigrinum
Bloem
Bloemkleur

hangend met omgeslagen bloemdekbladeren
oranjerood met donkerbruine stippen
Leliesortiment

Bloeitijd ensoort

Planttijd

Zeer vroegebloei (beginmaart)
Mid-Century hybriden (Harmony,
Tobasco,Enchantment, e.a.)

vanaf eind november

Vroegebloei (maart-april)
Lilium hollandicum variëteiten en
Lilium 'OrangeTriumph'

eind december-eind januari

Lilium longiflorum (Nederlandse
'rassen',zie blz.101)

15 december-15 januari

Mid-Century hybriden

vanaf 1december

Lilium pumilum (tweejarige bollen,
temperatuur 15°)

vanaf 1januari

Lilium 'Fire King'
Lilium 'Brandywine'

vanaf 15december
vanaf 15november

Middelvroegebloei (mei-juni)
Lilium hollandicum variëteitenen
Lilium 'OrangeTriumph'

1februari-1maart

Amerikaanse hybriden als Lilium
15januari
'Brandywine', 'Cavalier', 'Mountainier', 'Mega'
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Bloemstengel

Bol
Plantmaat
Planttijd
Plantdiepte
Planthoeveelheid
Trekduur
Kastemperatuur

Bloei en oogst

lengte tot 1,50 m, per stengel 5-15 bloemen, afzonderlijk op de stengel staan lange, spitse loofbladeren ingeplant
roomkleurig, stevige schubben
alle maten van 14 cm en hoger
december-januari
12 cm grond op de top van de bol
40-50 bollen per m2
26-12 weken
vanaf planten 13°, later geleidelijk oplopend tot
17°; op tijd water geven, veel luchten
onder glas vanaf begin juni, buiten juli-augustus.

Trekduur in
weken

Bolgrootte
incm

16-14

16/op

40

15-14

18/20

60

17-15

16/18
18/20

60
50

14

14/16
16/op

50
40

12-8

8/10
10/op

130
110

18-16
18-16

18/20 en 20/22
18/20

50
55

13-12

18/20 en 20/22

60

17-15

14/16
16/18

50
40
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Aantal bollen per
m2 beteelbare
oppervlakte

Bloeitijd en soort

Planttijd

Lilium 'Fire King'
Lilium longiflorum (zie blz. 101)
Mid-Century hybriden

vanaf 1 februari
1 februari-1 maart
vanaf 1 februari
vanaf 1 april

Lilium regale en Lilium 'Album'

vanaf 1 januari

Lilium regale hybriden zoals
'Royal Gold', e.a.
Lilium candidum
Lilium testaceum
Lilium tigrinum

vanaf 5 december
vanaf 25 december
1 januari-1 februari
5 december

Lilium speciosum

1 december

Late bloei

(juni-juli)

Lilium regale

vanaf eind februari

Lilium speciosum 'Rubrum' en andere
cultivars

vanaf 15 december

Lilium tigrinum

15januari-15 april

Opmerking: Naarmate men later plant, wordt de trekduur korter.

Ziekten
Bladluizen
Z o d r a de spruiten van d e lelies zich b o v e n g r o n d s o n t w i k k e l e n , k u n nen d a a r o p luizen v o o r k o m e n . Later k o m e n op de b l o e m k n o p p e n vaak
luizen voor.
Bestrijding:

Roken met m i d d e l e n op basis v a n lindaan, n i c o t i n e , s u l f o -

tep of diazinon volgens g e b r u i k s a a n w i j z i n g .
Spuiten met één van de v o l g e n d e m i d d e l e n : 100 ml f o s f a m i d o n , 50 ml
mevinfos, 50 ml d e m e t o n - S - m e t y l , 100 ml d i c h l o o r v o s , 100 ml diazinon,
100-150 ml m a l a t h i o n 5 0 % , alles per 100 liter water.
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Trekduur in
weken

Bolgrootte
in cm

Aantal bollen per
m 2 beteelbare
oppervlakte

14-13
16-15
14-10
12-10

14cm en hoger
20/op
16/18
14/16

50
30 en 35
40
50

18-16

18/20
20/22

33
30

20
21-20
28-21
22

16/18
20/op
20/op
18/20
20/22

35
40
30
50
45

28-26

20/op

40

13-12

18/20
20/22

33
30

20-13

18/20
20/22
22/op

30
25
20

20-13

12/14
14/16
16/18

65
60
50

Vuur - Botrytis
Een aantasting door vuur kan vooral optreden tijdens warm weer en
bij een hoge luchtvochtigheid. Op de bladeren komen bruine plekken
voor; knoppen en bloemen worden misvormd. Bij een sterke aantasting kan de gehele bloei mislukken.
Bestrijding: Ruim planten, veel luchten en de planten na het water
geven zo snel mogelijk laten drogen.
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Muscari armeniacum - Foto Archief N.V. L. Stassen Junior
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Muscari

Sortiment
Van het geslacht Muscari zijn verschillende soorten en cultivars in
cultuur. Maar enkele ervan zijn geschikt voor de snijbloemencultuur,
namelijk:
Muscari armeniacum
Muscari armeniacum 'Early Giant'
Muscari botryoides, blauw.
Van Muscari armeniacum is de bloemkleur diep cobaltblauw. Vroeger,
en hier en daar ook nu nog, werd van deze soort een cultivar geteeld
onder de naam Muscari armeniacum Early Giant. Daar er echter tussen deze cultivar en Muscari armeniacum in het geheel geen verschillen bestaan, zullen we hier alleen de naam Muscari armeniacum gebruiken.
Muscari botryoides heeft een kleinere bloemtros en bredere loofbladeren. De bloeitijd buiten valt in de maand april.
Na verschillende proeven heeft men voor het vervroegen een methode ontwikkeld waardoor de bloemkwaliteit en de houdbaarheid veel
zijn verbeterd. Hierdoor is het publiek zowel in binnen- en buitenland
de blauwe druifjes (de volksnaam voor Muscari) veel meer gaan waarderen. Gedurende de wintermaanden vanaf eind november tot april
worden grote hoeveelheden bloemen aan de veilingen aangevoerd en
verkocht zowel voor het binnenland als voor de export.
Vervroegen
Muscari kan zowel in trekkassen als in de volle grond van verwarmde
af koude kassen in bloei worden getrokken. Voor trekkassen kan men
Muscari armeniacum gebruiken. Voor de volle grond van verwarmde
en koude kassen komt zowel armeniacum als botryoides in aanmerwing.
a. Muscari armeniacum inde trekkas
Afhankelijk van het gewenste bloeitijdstip krijgen de bollen de volgende temperatuurbehandeling:
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Extra vroege bloei - 2e helft
november-begin december
rooien laatste week juni
6 dagen 34°
tot stadium P1-A220°
tot planten 9°
planten ± 1 oktober.
Zeer vroege bloei - december
rooien 1e week juli
6 dagen 34°
tot stadium P1-A2 20°
tot planten 9°
planten ± 1 oktober.

Latere bloei - februari
rooien na 10 juli
tot 15 augustus 20°
tot planten 17°
planten 1-15 oktober.
Zeer late bloei - maart
rooien na 10 juli
tot 15oktober 20°
tot planten 17°
planten ± 15 november.

Vroege bloei - jsnuari
rooien vóór 10 juli
6 dagen 34°
tot 5augustus 20°
tot planten 9°
planten 1-15 oktober.

Behandeling bij 34°
De bollen van Muscari armeniacum worden tijdens de bewaring gemakkelijk door Pénicillium aangetast. Vooral tijdens het koelen bij
9° kan de aantasting ernstig zijn. Door een behandeling van 6 dagen
bij 34° kort na het rooien als de bollen winddroog zijn, kan men
schade door Pénicillium voorkomen.
Tijdens deze bewaring moet voor het drogen van de bollen een ventilatie van 20 x de ruimte-inhoud per uur worden aangehouden.
Een bijkomend voordeel van de behandeling bij 34° is dat de bloei
daardoor nog enkele dagen extra wordt vervroegd.

Behandeling bij 20°
De aanleg van een goede bloemtros kan plaatsvinden bij 20° en 23°.
In proeven is echter gebleken dat de bloemtros het snelst bij 20° tot
ontwikkeling komt, sneller dus dan bij 23°. Daarom moet men voor de
extra vroege, zeer vroege en vroege bloei na de 34° de bollen bewaren bij 20°, voor de latere en zeer late bloei mogen de bollen na het
drogen bij 34° opgeslagen worden bij 23°.
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Koelen
Met het oog op de reeds besproken vatbaarheid voor Pénicillium tijdens de koelperiode bij 9°, moeten de volgende maatregelen worden
genomen:
- tijdens rooien en verwerken beschadiging voorkomen
- drogen bij veel ventilatie (20 x de ruimte-inhoud per uur)
- temperatuurbehandeling geven van 6dagen 34° direct nahet rooien,
vooral het leverbaar
- de gaasbakken niet te vol maken met te koelen bollen
- tijdens het koelen zorgen voor een sterke luchtbeweging.

Behandelingsmethoden
Extra vroege bloei (2e helft november-begin

december)

Voor de extra vroege bloei kunnen alleen bollen worden gebruikt die
het voorlaatste seizoen werden 'afgebroeid'. Deze bollen worden één
seizoen buiten geteeld en zijn na een juiste temperatuurbehandeling
zeer geschikt voor de extra vroege bloei. De bollen moeten als volgt
worden behandeld:
Rooien laatste week van juni, winddroog maken, daarna 6 dagen 34°
bij een ventilatie van 20 maal de ruimte-inhoud per uur.
Na deze behandeling zijn de bollen droog en kunnen ze op maat worden gesorteerd. De gesorteerde bollen worden bewaard bij 20° en
eveneens een ventilatie van 20 maal de ruimte-inhoud per uur tot de
hoofdbloemtros is aangelegd. De topnagels moeten dan stadium Pi
tot A2 hebben bereikt, wat door stadiumonderzoek is vast te stellen.
Meestal zal dit stadium voor 25 juli bereikt zijn. Vervolgens moeten
de bollen direct naar 9° worden gebracht. Bij te vroeg overbrengen
naar de 9°, dus voordat stadium P1-A2 is bereikt, kunnen witte punten
aan de bloemtrossen ontstaan.
De bollen worden omstreeks 1 oktober geplant en gekuild.
Zeer vroege bloei (december)
Voor de zeer vroege bloei neemt men bollen die normaal geteeld zijn.
Bollen die twee jaar hebben vastgestaan, mogen niet voor vervroegen
worden gebruikt, vooral niet als ze van kralen afkomstig zijn.
De behandeling voor de zeer vroege bloei is als volgt:
Rooien in de eerste week van juli. Als ze winddroog zijn, de bollen 6
dagen plaatsen bij 34°, dan bij 20° tot de topnagels stadum P1-A2
hebben bereikt, maar niet langer dan tot 28 juli; daarna tot het planten
koelen bij 9°; ± 1 oktober planten en kuilen.
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Vroege bloei (januari)
Voor de vroege bloei moeten de bollen gerooid worden vóór 10 juli.
Als ze winddroog zijn, komen de bollen 6 dagen bij 34° en daarna tot
5 augustus bij 20'. Ze worden vervolgens gekoeld bij 9° en geplant
tussen 1en 15 oktober.
Latere en late bloei

(februari-maart)

De bollen worden gerooid als het gewas begint af te sterven.
Een temperatuurbehandeling van 4-6 dagen 34° na het rooien is niet
noodzakelijk. Wel worden echter bij deze temperatuurbehandeling
droge bollen verkregen die niet of weinig door pénicillium worden
aangetast en geen voortijdige wortelontwikkeling te zien geven. Indien
een behandeling bij 34° niet mogelijk is, kunnen de bollen ook gedurende 2 à 3 weken gedroogd worden bij 25°. Voor bloei in februari
geeft men tot 15 augustus 20°, daarna tot planten 17°. Voor bloei in
maart zijn deze temperaturen tot 15 oktober 20° en daarna tot planten
17°. Bollen die in februari en maart moeten bloeien, worden geplant
en opgekuild respectievelijk tussen 1 en 15 oktober en tussen 1 en 15
november.
Wil men per bol meer dan één bloem oogsten, dan moet men bollen
boven 9 of 10 cm planten.

Van planten tot inhalen
Kuilplaats
Een goede kuilplaats moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- Bij het kuilen en tijdens de kuilperiode moet de temperatuur in de
kuil voor gekoelde bollen tussen de 8° en 12° zijn. Temperaturen
onder 8° en boven 12° hebben een verlatende invloed op de bloei.
- De grond moet vrij van ziekten zijn. Vooral zwartsnot (Sclerotinia
bulborum) kan zeer ernstige schade geven.
- Tijdens de kuilperiode mag de grond niet te droog worden. Indien
nodig moet er op tijd worden beregend.
Aantal bollen per kistje
Omdat gekoelde bollen hoogstens twee bloemen per bol geven, moet
men hiervoor de maten zift 8 en zift 9 gebruiken. De bollen van zift
10/op kunnen zonder koeling 2 à 3 bloemen geven en dus beter voor
de latere bloei worden gebruikt. Op een kistje van 35 x 45 cm plant
men afhankelijk van de bolgrootte 80 tot 110 bollen. Men plant zo ondiep dat de top van de bol nog juist zichtbaar is.
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Kuilen
De volgeplante kistjes worden zo diep gekuild dat de bovenrand precies tot aan het grondoppervlak reikt. Hierna strooit men nog een
laagje grond van + 1 cm dikte over de geplante bolletjes.
Dieper kuilen is niet aan te raden. Blauwe druifjes ontwikkelen zich
bovengronds namelijk vrij snel. Kuilt men de bollen op b.v. 5-10 cm
diepte, dan hebben de spruiten bij het inhalen een lengte van 7-12 cm
met als gevolg een veel te sterke bladontwikkeling in de kas, slappe
bloemstengels en kleine bleke bloemen. Een produkt dus dat waardeloos is en bovendien moeilijk te oogsten.
Zolang er nog geen vorst te verwachten is, mag de kuil niet worden
afgedekt; het loof zou dan te lang worden. Verwacht men vorst, dan
wordt de kuil afgedekt met een laagje van 5 cm lang stro of riet. Bij
open weer wordt het dek weer verwijderd. Een enkele keer komt het
voor dat de spruiten te kort blijven. Dit zal tot gevolg hebben dat zich
tijdens het in bloei trekken in de kas te weinig blad ontwikkelt en de
bloemstengels daardoor te kort blijven. In dat geval moet men het dek
op de kuil laten liggen tot de spruit lang genoeg is.
Z-/cr7f/7oei/ee//je/d'
De bloemen van Muscari krijgen alleen hun diepblauwe kleur als de
lichtintensiteit voldoende is. Hoe lichter de trekkas is, des te geschikter is ze voor het in bloei trekken van blauwe druifjes. Minder lichte
kassen en kunstlicht zijn ongeschikt omdat de bloemen te licht van
kleur zijn, waardoor ze een lagere prijs opbrengen. Bloemen met een
diepblauwe kleur hebben namelijk een veel hogere marktwaarde.
In de kas plaatsen
De bollen worden vanuit de kuil in de kas geplaatst als de hoofdbloemtros boven de bol is gegroeid. Worden ze vroeger binnengehaald, dan wordt een te sterke bladontwikkeling verkregen en blijft
de bloem steken. De kistjes met bollen worden direct in het volle
licht op de tabletten gezet.
Temperatuur en verwarming
De temperatuur in de kas moet tussen 16° en 17° liggen. Hierbij wordt
een hoge luchtvochtigheid aangehouden. Voor verwarming is een centrale warmwaterinstallatie te prefereren.
Oogst
Ongeveer 14 dagen nadat de kistjes in de kas zijn geplaatst, kunnen
meestal de eerste bloemen worden geoogst. Ze zijn oogstbaar als de
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onderste nagels van de bloemtros in volle bloei staan en de tros een
goede blauwe kleur heeft. Als de kans op veel tweede bloemen van
dezelfde bol niet groot is, wat bij de vroegste trekken meestal het
geval is, plukt men de bloemen en het loofblad gelijktijdig af. Wil men
van één bol meer bloemen oogsten, dan moet men de bloemstengel
met een iets draaiende beweging uit de bol trekken. Men maakt een
bosje van 10 bloemen en voegt bij het bosje een aantal loofbladeren.
In het bosje moeten de bloemtrossen juist boven de toegevoegde
loofbladeren uitsteken.
Na het oogsten worden de bosjes in pakken van 10 stuks ingepakt en
in droge potten of bakken gezet, zo mogelijk bij een temperatuur van
2-5°. Men mag de bloemen alleen enige uren op water zetten als ze
wat slap zijn geworden.
Bewaren van afgebroeide bollen
Als men de afgebroeide bollen wil bewaren, brengt men de kistjes na
het oogsten van de bloemen naar buiten en schudt deze leeg. De
plaggen (grond en bollen) worden opgestapeld tot een hoogte van
1 à IV2 meter. Tijdens een vorstperiode worden de stapels afgedekt
met stro of ander materiaal om te voorkomen dat de bollen bevriezen.
Als de grond in april droog is, zeeft men de bollen uit de plaggen.
Vanaf dit moment tot aan de planttijd worden de bollen bewaard bij
17-20°.
b. Vervroegen in de volle grond
Voor het in bloei trekken in de volle grond van verwarmde en koude
kassen kunnen worden gebruikt:
Muscari armeniacum (Early Giant)
Muscari botryoides blauw.
Behandeling leverbaar
De behandeling van het leverbaar is voor beide soorten verschillend.
De bollen van Muscari armeniacum moeten gekoeld worden, omdat ze
dan veel vroeger bloeien en langere bloemstengels geven. De bollen
van Muscari botryoides behoeven daarentegen niet gekoeld te worden. De behandeling van beide soorten is als volgt:
Muscari armeniacum
rooien als het gewas begint af te sterven
na winddroog maken 6 dagen bewaren bij 34°
tot20augustus 20°
tot planten 9°
planten: tussen 1 en 15 oktober.
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Muscari botryoides blauw
rooien als het gewas begint af te sterven
tot planten 20°
planten: eind augustus tot begin september.
Grond en bemesting
De grond moet aan de volgende eisen voldoen:
- goede structuur
- voldoende vochtig
- vrij van ziekten
- niet te hoog zoutgehalte.
Als op een goed doormeste tuin wordt geplant, kan een bemesting
achterwege blijven. Is de voedingstoestand minder, dan kan men voor
het planten 7 kruiwagens oude stalmest per are door de grond werken.
Plantmaat en plantdichtheid
Van Muscari armeniacum gebruikt men bij deze teelt de maten 7 cm
en groter en van Muscari botryoides 5 cm/op. Muscari armeniacum
plant men in de eerste helft van oktober, Muscari botryoides omstreeks 1 september. Afhankelijk van de maat van de bollen worden
per m2 beteelbare oppervlakte 300-375 bollen geplant. De bollen
komen niet direct onder glas. Het is namelijk minder gewenst de
bollen steeds onder glas te houden. Een rolkas of afneembaar glas
is daarom bijzonder geschikt.
Tot december blijven de bollen buiten staan, daarna komen ze onder
glas. Onder verwarmd glas houdt men het gewas tot half januari
vorstvrij, daarna voert men de temperatuur op tot 15°.

Bloei en oogst
In verwarmde kassen kunnen de eerste planten in de eerste helft van
februari bloeien. In koude kassen bloeit Muscari armeniacum vanaf
de tweede helft van februari en Muscari botryoides vanaf eind februari, althans in niet te koude winters. In koude winters valt de bloei
later. Een laat invallende winter kan in de koude kassen veel schade
aan de bloemen toebrengen.
De bloemen van blauwe druifjes worden graag door bijen bezocht. Dit
is bijzonder ongunstig, omdat bevruchte bloemen reeds na 24 uur
verwelken. Daarom moeten bijen uit de kas worden geweerd.
Het oogsten en bossen van de bloemen vindt op dezelfde wijze plaats
als in het gedeelte over het in bloei trekken in trekkassen is aangegeven.
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Enige belangrijke wenken
Gebruik voor het vervroegen geen bollen afkomstig van kralen en
klisters die een jaar vast zijn blijven staan.
Gebruik uitsluitend bollen van sterke partijen die op een goede
doormeste tuin zijn gegroeid.
Het is aan te raden bollen die voor het vervroegen moeten worden
aangeschaft, vooraf tijdens de bloei op het veld te bezichtigen.
In sommige partijen komen afwijkende planten voor die donker gekleurde bloemen geven en sterk verklisteren, zgn. bosjesplanten.
Slechts met eerste klas materiaal kan bij een juiste behandeling
een goed resultaat verkregen worden.

Ziekten
Zwartsnot - Sclerotinia bulborum
Zowel op het veld als tijdens de broei wordt het gewas pleksgewijze
aangetast. Door de dichte stand van de bollen op de trekkistjes kan
de schimmel zich gemakkelijk uitbreiden en grote schade aanrichten.
Bestrijding: Besmette kuilgrond en kasgrond ontsmetten met 25-50 g
PCNB per m2, 25 cm diep door de grond gewerkt. Aangetaste of verdachte bollen voor het planten bepoederen met 8 g PCNB per kg
bollen.
Stengelaaltje - Ditylenchus dipsaci
Bij aangetaste planten ziet men lichte, soms opgezwollen vlekjes.
Sterk aangetaste planten hebben draaiende loofbladeren en bloemstengels of ontwikkelen zich in 't geheel niet meer.
Bestrijding: Van verdachte of aangetaste partijen moet men de bollen
bestemd voor het vervroegen direct na het rooien 4-6 dagen drogen
bij 34° en daarna een warmwaterbehandeling toepassen van 4 uur
45°.
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Nerine

Van het geslacht Nerine, dat afkomstig is uit Zuid-Afrika, zijn ongeveer 20 soorten bekend. Slechts enkele ervan zijn geschikt voor de
snijbloemencultuur. Dit gewas wordt altijd zowel voor de bol als voor
de bloem geteeld, zodat alle behandelingen afgestemd zijn op beide
bestemmingen. Hier zal daarom zowel de teelt voor de bol als die voor
de bloem worden behandeld.
In ons land worden slechts enkele soorten Nerine gekweekt.
De belangrijkste zijn:
- Nerine sarniensis Corusca Major
- Nerine bowdenii
- Nerine Pink Triumph
- Nerine undulata syn. Nerine crispa.
Van deze soorten wordt Nerine bowdenii veruit het meest geteeld. De
laatste jaren hebben enige kwekers echter door kruisingen enkele
nieuwigheden verkregen. De kruisingen zijn vooral verricht met Nerine bowdenii en vrij veel met Nerine sarniensis. Een nieuwigheid
waarvan nu al een belangrijke hoeveelheid wordt geteeld, is Nerine
bowdenii Record.
De teeltwijze van de genoemde soorten is zo verschillend dat de cultuur van iedere soort apart moet worden beschreven.

a. Nerine sarniensis Corusca Major
Deze Nerinesoort wordt vrijwel uitsluitend vermenigvuldigd door klisters die op natuurlijke wijze ontstaan. Alleen voor het winnen van
nieuwigheden past men vermenigvuldiging door zaad toe.
Nerine sarniensis wordt alleen onder glas geteeld.
Behandeling leverbaar en plantgoed
Na het rooien worden de bollen enigszins gedroogd en dakpansgewijs op stellingen of in poot- en gaasbakken gelegd. Om uitdrogen
van de vlezige wortels te voorkomen, is aan te raden de bollen en
wortels met een weinig turfmolm af te dekken.
Voor het verkrijgen van bloei in september worden de bollen vanaf
het rooien tot het planten bewaard bij 17-20°. Deze behandeling
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Nerine bowdenii in verwarmde kas
Foto R.T.C., Lisse
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geldt zowel voor het leverbaar als voor het plantgoed. Wenst men
echter bloei in november of december, dan moeten de bollen vanaf
het rooien tot het planten bewaard worden bij 27-29°. In deze maanden heeft men kans op hogere prijzen voor de bloemen, maar de
groei van de bollen is veel minder. Deze behandeling is daarom
alleen maar mogelijk met grote bloeibare bollen.
De leverbare maat van Nerine sarniensis is 16 cm/op. Indien ze van
een goede partij afkomstig zijn, kunnen de bollen van 14-16 cm bij
een goede bewaring bijna zonder uitzondering in bloei komen.
Grond en bemesting
Men teelt Nerine sarniensis veelal in stenen potten. Voor een goede
groei is een zeer doorlatende grond nodig, die bestaat uit 'A klei, 'A
grofkorrelig zand en V3 verteerde mest. Ook worden de bollen wel
geplant op rabatten gevuld met hetzelfde grondmengsel.
De teelt is eveneens mogelijk in de volle grond van kassen als men
maar voor een goed doorlatende grond zorgt. Deze grond moet zoveel mogelijk overeenkomen met genoemd grondmengsel voor potten. Men kan dit bereiken door 2 m3 zeer oude stalmest per are door
de grond te werken. De mest moet homogeen door een teeltlaag van
20 cm worden gewerkt. Tijdens de groeiperiode is nu en dan een
bijbemesting nodig van samengestelde meststoffen 12-10-18.
Planten
De bollen worden in de tweede helft van augustus geplant. Daarbij
moet de bol voor een derde gedeelte boven de grond staan. Plant
men in stenen potten, dan worden deze op de grond of op het tablet
gezet.
In de volle grond van kassen is de plantdichtheid per m2 voor de verschillende plantmaten als volgt:
16cm/op
70 stuks
14-16 cm
90 stuks
12-14 cm
110 stuks
10-12 cm
130 stuks
onder 10cm tot 160 stuks
Het aantal bollen dat men op de potten kan planten, hangt van de
grootte van de pot af. Men gebruikt meestal potten van 15-20 cm
doorsnede en plant hierop 3 tot 6 bollen per pot.
Kastemperatuur en water geven
In de maand september mag de kastemperatuur niet hoger zijn dan

121

17°. Gedurende oktober en november moet men een temperatuur
van 15c aanhouden, terwijl in de wintermaanden en in het voorjaar
tot het afsterven van het gewas 8-12° voldoende is.
Vanaf het planten moet men zorgen dat de temperatuur niet te hoog
oploopt. Hierom verdient het aanbeveling het glas vooraf te krijten en
tijdens zonnig weer goed te ventileren. Vooral de eerste weken na
het planten moet veel geventileerd worden. Als later in de tijd de
buitentemperatuur lager wordt, kan met minder ventilatie worden
volstaan.
Nerine sarniensis houdt van een vrij vochtige grond. Door regelmatig
water te geven, dient men gedurende de gehele groeiperiode uitdrogen van de grond tegen te gaan.
Bloei
in september, dus al kort na het planten, verschijnen de eerste bloemen. De bloeiperiode duurt ongeveer 4 weken; de topoogst valt in de
tweede helft van september. Zoals reeds eerder is vermeld, kan de
bloeiperiode door een temperatuurbehandeling van de bollen verschoven worden naar november-december.
Zodra er van een bloemscherm drie bloemen volledig ontwikkeld zijn,
kan worden geoogst. De andere bloemen van het scherm komen op
water gemakkelijk in bloei. Is de bloemstengel lang genoeg, dan wordt
deze vlak boven de bol afgesneden. Kortere bloemstengels trekt men
veelal uit de bol.
De oogst wordt gesorteerd naar het aantal bloemen per bloemscherm
en de lengte van de bloemstengel. Het produkt wordt ingezakt en in
dozen verpakt. De bloemen worden meestal per stuk geveild.
Rooien
Kort na de bloei ontwikkelt het loofblad zich vrij snel. In april sterft
het loofblad af en kunnen de bollen worden gerooid. Dit gebeurt als
de bollen een behandeling moeten ondergaan voor bloei in november/
december. Is dit niet het geval, dan kunnen de bollen nog een jaar
blijven zitten en pas het tweede jaar worden gerooid. Dit laatste komt
in de praktijk veel voor.

b. Nerinebowdenii
Van het geslacht Nerine is de soort bowdenii voor de snijbloemencultuur de belangrijkste. Van deze soort wordt in ons land reeds een
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vrij grote oppervlakte geteeld. Behalve geheel onder glas, wordt Nerine bowdenii ook gedeeltelijk buiten en gedeeltelijk onder glas gekweekt. In dit geval veelal in rolkassen.
De laatste jaren zijn veel kruisingen verricht, die ook enkele nieuwe
soorten hebben opgeleverd die voor de toekomst perspectieven bieden. Het handelssortiment is nu echter nog beperkt en bestaat in
hoofdzaak uit de volgende soorten:
- Nerine bowdenii
- Nerine bowdenii 'Record'.
Behandeling leverbaar en plantgoed
Zodra de bollen na het rooien winddroog zijn, doet men ze in gaasbakken. De bollen en de wortels worden bedekt met een laagje turfmolm om uitdrogen van de wortels te voorkomen. De bollen worden
bewaard bij een temperatuur van 2-5° en een luchtvochtigheid van
70-80% tot twee maanden voor het planten, daarna 1 maand 13° +
1 maand 17°. De luchtvochtigheid van 70-80% wordt tot aan het
planten gehandhaafd. Uitdrogen van de bollen gaat ten koste van de
groei.
»
Heeft men een ruimte waarin een hoge luchtvochtigheid kan worden
gehandhaafd, dan behoeven de bollen niet met turfmolm te worden
bedekt.
Bij de oude methoden is het lang niet zeker dat iedere bol het eerste
jaar reeds een bloem geeft; over het algemeen is de bloemproduktie
het eerste jaar niet meer dan 7 0 % . Blijven de bollen in de grond, dan
kan iedere bol een bloem en soms nog een tweede bloem geven. Het
derde jaar oogst men meestal nog een groter aantal bloemen, daar
dan de grootste klisters eveneens kunnen bloeien.
Aan het Proefstation te Aalsmeer en de Proeftuin te Lisse worden
proeven genomen die ten doel hebben door een bepaalde temperatuur tijdens de bewaring van de droge bol de bloemproduktie te verhogen. In een van de proeven op de Proeftuin te Lisse werd in het
eerste jaar 100% bloei bereikt met de volgende behandeling: rooien
16 m a a r t - 1 week 9° + 13° tot 15 april + 17° tot planten - plantdatum 19 mei. De eerste bloemen werden hierbij geoogst op 15 november, de laatste op 16 december.
Grond en bemesting
Voor de teelt van Nerine bowdenni zijn humusrijke zand- en zavelgrond en ook veengronden bijzonder geschikt. Beschikt men niet over
dergelijke gronden, dan is het aanbrengen van een humeuze teeltlaag aan te raden.
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Nerine bowdenii in bloei
Foto R.T.C., Lisse

Indien de bollen meerdere jaren moeten blijven staan, wordt vooraf
2 m3 zeer oude stalmest per are ingemest. De stalmest wordt homogeen door een teeltlaag van 20 cm gefreesd.
Voor de teelt geheel onder glas wordt gelijktijdig met de stalmest
7 kg 6-18-28 per are ingewerkt. Plant men buiten, dan verdient het
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aanbeveling met het oog op de uitspoeling deze hoeveelheid mengmeststof 2 à 3 maanden na het planten te strooien.
Indien de bollen blijven staan,wordt ieder jaar in juli 7 kg 6-18-28 per
are gegeven. Onder glas wordt deze bemesting met behulp van een
regeninstallatie in de grond gebracht.
Als de bollen niet blijven staan, maar aan het einde van het eerste
groeiseizoen worden gerooid, kan men volstaan met 1 m3 stalmest per
are, aangevuld met 7 kg 6-18-28.
Planten
Zowel in de kas als buiten worden de bollen in april-mei geplant. Men
plant zo ondiep dat V3 gedeelte van de bol boven de grond uitsteekt.
De planthoeveelheid per m2 beteelbare oppervlakte is als volgt:
indien aan het einde van het eerste groeiseizoen wordt gerooid:
14cm/op
80 stuks
12-14 cm
100stuks
10-12 cm
120 stuks
onder 10cm ± 1 2 5 stuks
indien de bollen gedurende meer jaren blijven staan:
14cm/op
70 stuks
12-14 cm
85 stuks
10-12 cm
100stuks
onder 10cm ± 1 2 5 stuks.
Kastemperatuur en water geven
Tijdens de groei moet men voorkomen dat de bodemtemperatuur te
veel oploopt en de grond te snel uitdroogt. Bij een te hoge bodemtemperatuur loopt men de kans dat de bloemaanleg in de bol verdroogt. Onder glas moet daarom de grond na het planten worden
bedekt met een laagje fijn verdeelde koemest of compost. Over dit
laagje wordt nog wat stro aangebracht. Ook als er buiten is geplant,
verdient deze maatregel aanbeveling om te hoge bodemtemperaturen
te voorkomen.
In kassen is regelmatig gieten noodzakelijk.
Bloei
De bloeiperiode valt in de maanden september tot december, afhankelijk van de behandeling van de bollen en van de planttijd.
Bij de buiten geplante bollen komt het glas over het gewas zodra de
bloemknoppen zichtbaar worden. Daar dit meestal in september het
geval is, behoeft het glas niet meer te worden gekrijt.
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Zodra twee à drie bloemen van een bloemscherm in bloei staan,
wordt de bloem geoogst. Als de bloemstengels lang genoeg zijn,
snijdt men deze vlak boven de bol af. Kortere bloemstengels trekt
men met een iets draaiende beweging uit de bol. Het produkt wordt
ingezakt en in dozen verpakt. Het wordt meestal per stuk geveild.
Rooien, oogsten
Zodra het gewas is afgestorven, meestal enkele weken na de bloei,
rooit men de bollen. Laat men ze echter staan, dan wordt per are
IV2 m3 oude stalmest zeer fijn over de grond verdeeld. Blijven de
bollen buiten staan, dan moet men het gewas tegen vorst bedekken
met 40 bossen riet of 200 kg stro per are. Na de winter wordt het
grootste deel hiervan verwijderd; een klein gedeelte blijft liggen om
te hoge bodemtemperatuur te voorkomen.
Zolang de bollen blijven staan, past men dezelfde handelingen toe
als in het eerste jaar. Meestal blijven de bollen 2 à 3 jaar staan. Laat
men ze langer staan, dan gaat dit ten koste van de diktegroei van de
bollen en de bloei in het daaropvolgend jaar. Bij een planthoeveelheid van 85-150 kg per are kan men na drie groeiseizoenen 400-600
kg bollen oogsten. Van deze oogst mag men alleen die klisters verwijderen die gemakkelijk loslaten. Er mogen namelijk geen wonden
worden gemaakt, daar deze het gewas vatbaar maken voor 'bolrot'.
Na het afklisteren raapt men het leverbaar in de maten 14 cm/op en
12-14 cm. Het plantgoed wordt gesorteerd in de maten 10-12 cm en
onder 10 cm.

c. Nerine 'Pink Triumph'
De teelt van Nerine Pink Triumph is volkomen gelijk aan die van Nerine bowdenii. De bloei valt ongeveer 4-6 weken later, het bloeipercentage van de bollen ligt hoger: in het eerste jaar bedraagt het bij
de bloeibare bollen meestal 100 %.

d. Nerine undulatasyn.Nerine crispa
De teelt van Nerine undulata komt vrijwel overeen met die van Nerine
bowdenii. Alleen afwijkende cultuurhandelingen zullen hier worden
beschreven.
Van deze soort kunnen de bollen van 8 cm/op reeds bloeien. De bloemen zijn echter veel kleiner, terwijl de bollen veel minder dik worden.
Per m2 beteelbare oppervlakte plant men ± 120 stuks. De bloei valt
ongeveer twee weken voor die van Nerine bowdenii.
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Deze soort wordt bijna uitsluitend buiten geteeld. Wil men de bloei
verlaten, dan kan men op een later tijdstip planten. In dit geval is het
nodig tegen de bloeitijd glas over het gewas aan te brengen om smetten van de bloemen te voorkomen.

Ziekten
Bolrot - Fusarium oxysporum
De aantasting begint aan de wortelkrans, zet zich voort aan de bolschijf en trekt in de bol snel omhoog.
De aangetaste delen zijn chocoladebruin of donkergrijs.
Bestrijding: Tijdens het groeiseizoen in de zomer de grondtemperatuur zo laag mogelijk houden.
Vooral het verwijderen van de klisters moet voorzichtig gebeuren om
beschadiging van de bol te voorkomen.
Virus
De door virus aangetaste planten zijn te herkennen aan lichtgekleurde plekken en strepen op het blad (grijs) of aan lichte kleine vlekjes
(mozaiek).
Bestrijding: Gedurende het groeiseizoen regelmatig de partijen streng
controleren en daarbij alle afwijkende planten verwijderen.
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Ornithogalum thyrsoides
Foto Archief L. Stassen Junior, Hillegom
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Ornithogalum

Het geslacht Ornithogalum komt in Europa, Klein-Azië en Zuid-Afrika
in het wild voor. Van de soorten die belangrijk zijn voor de snijbloemencultuur komt Ornithogalum umbellatum in ons land in het wild
voor, Ornithogalum arabicum in Zuid-Europa en Ornithogalum thyrsoides in Zuid-Afrika. De teelt voor de bloem vindt in hoofdzaak in de
open grond plaats. Alleen thyrsoides wordt soms onder glas in bloei
getrokken.
Grond en bemesting
Voor de cultuur van Ornithogalum komen zand-, zavel- en veengronden in aanmerking. Op goed doormeste tuinen die dus al een aantal
jaren in cultuur zijn, kan een organische bemesting meestal achterwege blijven. Bij teelt in de open grond wordt dan per are 10 kg
samengestelde meststoffen 6-18-28 gegeven. Op zandgronden wordt
deze meststof 2-4 weken na het planten gestrooid, op zavelgrond
voor het planten door de grond gewerkt. Bij teelt onder glas wordt
hoogstens 7 kg 6-18-28 per are voor het planten door de grond
gewerkt.

a. Ornithogalum umbellatum
Deze soort wordt uitsluitend in de open grond geteeld. Voor een
goede bloemproduktie plant men bollen van 5 cm/op. Per m2 beteelbare oppervlakte worden 175-200 bollen geplant. Na het planten in
oktober-november wordt tegen vorst gedekt met 15 bos riet of 75 kg
stro per are. De bloeitijd valt in de tweede helft mei-begin juni. Zodra
per scherm drie bloemen openstaan, wordt geoogst. Voor het verkrijgen van een zo lang mogelijke stengel worden de bloemstengels
met een lichte beweging van de bol getrokken. De bloemen worden
in bosjes van 10 stuks verhandeld. Ze moeten in de kamer in het volle
licht worden gezet om volledig open te komen.
Op water zijn ze ongeveer tien dagen houdbaar.
Zodra het gewas begint af te sterven, moeten de bollen worden gerooid en gedroogd. Na een bewaring bij 17-20° kunnen ze weer gebruikt worden voor de teelt in de open grond.

129

b. Ornithogalum thyrsoides
Dit gewas kan zowel onder glas als in de open grond voor de bloem
geteeld worden. Onder glas worden alleen de leverbare maten gebruikt, in de open grond ook 'broed', dat wil zeggen de jonge bolletjes
die zich in de kruidkoker vormen. Bij de grote maten bollen kunnen ze
zich in groot aantal ontwikkelen, bij de kleinere maten veel minder.
Behandeling leverbaar en broed
Voor het verkrijgen van een goede groei en bloei van het broed moet
men na het rooien een speciale behandeling geven. Deze behandeling is gelijk aan die van het leverbaar, namelijk: na het rooien de
bollen drogen bij 20-23° met een luchtventilatie van 10-15 maal de
ruimte-inhoud per uur.
Na het drogen komt de volgende behandeling:
8 weken 25V20
tot 1 maand voor planten 23°
laatste 4 weken 17°.
Teelt onder glas
Zowel vast glas als rolkassen zijn voor de teelt van Ornithogalum
thyrsoides geschikt. Stelt men echter prijs op het behoud van de
bollen, dan moet het glas direct na het oogsten van de bloemen worden verwijderd; daarom zijn in dat geval rolkassen aan te bevelen. Na
het verwijderen van het glas groeien de bollen nog door, zodat een
goede oogst, vooral van broedbolletjes, kan worden verkregen.
Planten
De bollen kunnen vanaf begin februari worden geplant.
Voor de teelt onder glas gebruikt men bollen van 4 tot en met 8 cm.
De grotere maten verklisteren sterk en geven veel bloemstengels met
veel vrij kleine bloemtrossen. De bollen beneden 8 cm geven slechts
2 à 3 bloemstengels, maar de bloemtrossen zijn veel zwaarder.
De plantdiepte is 5 cm. Per m2 beteelbare oppervlakte plant men de
volgende hoeveelheden:
4-6 cm
80 bollen
6-8 cm
60 bollen
8 cm/op
50bollen.
Bij het planten op bedden wordt een regelafstand van 16 cm aangehouden.
Gieten, ventileren, temperatuur, oogst
Vanaf het planten wordt een kastemperatuur van 10° aangehouden.
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Als het gewas zich na ± 4 weken bovengronds ontwikkelt, moet de
temperatuur worden opgevoerd tot 15-17°. Gedurende deze groeiperiode moet op tijd water worden gegeven en de kas volledig op
ventilatie worden gezet. Het water mag over het gewas worden gegeven.
Als de onderste bloempjes beginnen te kleuren, kan met de oogst
worden begonnen. In verwarmde kassen is dit meestal in de tweede
week van mei, in koude kassen twee weken later. De bloemstengels
worden juist boven de grond afgesneden om ze zo lang mogelijk te
houden. Bij het bossen worden de bloemtrossen gelijk gehouden en
de bloemstengels op gelijke lengte afgesneden.
Teelt in de open grond
Voor teelt in de open grond kunnen zowel de leverbare maten als het
broed worden gebruikt. De leverbare maten worden in april geplant,
het broed tot half mei.
Plantdichtheid
Dete planten hoeveelheden van de leverbare maten zijn gelijk aan die
bij de teelt onder glas. Van het broed wordt 7 liter per are geplant.
Bloei
De bloeitijd van het leverbaar valt in juli-augustus, van het broed in
augustus-september. Als de bloei pas eind september begint, hetzij
doordat laat is geplant of doordat het weer lang koud is geweest,
verdient het aanbeveling glas over het gewas aan te brengen om nog
bloemen van goede kwaliteit te kunnen oogsten.

c. Ornithogalum arabicum
Deze soort dient bij voorkeur buiten te worden geteeld. Teelt onder
glas heeft in de praktijk tot teleurstellingen geleid.
Behandeling leverbaar
Voor een goede bloei moeten de leverbare bollen de volgende temperatuurbehandeling ondergaan:
direct na het rooien drogen bij 20-23° en eenventilatie van 10-15 maal
de ruimte-inhoud per uur; daarna 25° tot één maand voor het planten
en 17° tot planten; bij 25°-17° een ventilatie van 2 à 3 maal de ruimteinhoud per uur.
Planten
Alleen de leverbare maten worden voor de bloem geteeld. De plant-
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tijd valt in de maanden april en mei. Per m2 beteelbare oppervlakte
worden de volgende hoeveelheden geplant:
16cm/op
40 bollen
14-16 cm
50 bollen
12-14 cm
60bollen.
De plantdiepte bedraagt 8-10 cm.
Bloei en oogst
De bloeitijd valt in de maanden augustus-september. Zodra 2-3 bloemen per scherm gaan kleuren, wordt geoogst. Hierbij worden de
bloemstengels, die meer dan 1 m lang kunnen zijn, boven de grond
afgesneden.
Ziekten
Zwartsnot - Sclerotinia bulborum
Bij een aantasting door zwartsnot rotten de loofbladeren aan de voet
weg, hogerop gaan ze verwelken. In en op aangetaste bollen worden
grote zwarte Sclerotien gevonden.
Bestrijding: Aangetaste planten met grond uitgraven. De plekken
daarna behandelen met 70 g PCNB per m2.
Penicillium-soorten
Tijdens het bewaren worden de bollen aangetast door een groene
schimmel.
Bestrijding:
- voorkom beschadiging van de bollen
- bewaar ze bij een goede ventilatie en circulatie
- bewaar Ornithogalum thyrsoides niet langer dan 4 weken bij een
lagere temperatuur dan 23°-25°
- verwijder bollen met open neuzen direct na het drogen uit de partij.
Deze bollen komen veel voor bij Ornithogalum thyrsoides.
Bacterieziekte
Deze ziekte veroorzaakt bij de teelt onder glas slechte bloemvorming
en dikwijls verslijming van de bloemtros.
Bestrijding: Tijdens zonnig weer de kas sterk ventileren. Temperatuur
niet hoger dan 25° laten oplopen.
Virusziekten
Aangetaste planten vertonen lichte en donkergroene bladvlekken
evenwijdig met de nerven. De bloemstengels zijn eveneens gevlekt.
Bestrijding: Gebruik voor de voortplanting uitsluitend groene planten.
Verwijder alle aangetaste planten.
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Ranonkel

Pioenbloemige ranonkels - Foto R.T.C., Lisse

Sortiment
Van het geslacht Ranunculus zijn verschillende cultivars van belang
voor de snijbloementeelt. Slechts weinige ervan produceren echter
onder Nederlandse omstandigheden voldoende goede bloemen. In
Zuid-Frankrijk en Italië is het sortiment dat een hoge bloemproduktie
en bloemen van uitzonderlijke kwaliteit geeft veel groter.
De in cultuur zijnde cultivars zijn als volgt ingedeeld:
a. Turkse ranonkels:
Boule d'Or
Canarybird
Grootvorst
Hercules
Romano
Rosalie
Salmon Beauty
Séraphique
Turban Orange
Viridiflora

oranjegeel
zwavelgeel
licht karmijnrood
wit
rood
oud-rose
zalm
gee!
oranje
groen met rode rand

b.Perzische ranonkels:
Barbaroux
Fireball
Jaune Suprême
Jupiter
Pink Perfection

oranjerood
donkerrood
citroengeel met zwart hart
mandarijnrood
zacht rose met groen hart

c. Franse ranonkels:
Count Aerenthal
Emperor of China
Golden Show
Mathilde Christina
Orange Queen
Primrose Beauty
Veronica

kanariegeel
geel met zwart hart
citroengeel
wit
oranje
zwavelgeel
donker roserood

d.Pioenbloemige
Brilliant Star
Edelweiss
Golden Ball
Komeforos
Rosy Dream
Vuurbaak
Yellow Queen
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ranonkels:
rood
wit
geel met oranje stippen
karmijnrood
karmijnrose
donkerrood
geel

1. Pioenbloemige ranonkels
a. Onder glas
Voor de snijbloemencultuur onder glas kunnen uitsluitend de pioenbloemige ranonkels worden gebruikt. Hierbij worden bij voorkeur
knolletjes uit zaad, dus eenjarige knolletjes, gebruikt. Deze geven de
meeste en ook de zwaarste bloemen. Beschikt men hier niet over,
dan kunnen 2-jarige knolletjes worden gebruikt, waarbij men er rekening mee moet houden dat ze gemiddeld minder bloemen geven dan
de éénjarige en ook meestal minder dubbel zijn.
De in cultuur zijnde cultivars, die dus ongeslachtelijk vermenigvuldigd worden, komen daarom niet in aanmerking voor de teelt onder
glas.
Selectie
Omdat ongeslachtelijk vermeerderde ranonkels (cultivars) niet voor
teelt onder glas in aanmerking komen, zou men aangewezen zijn op
uit zaad gewonnen knolletjes met gemengde kleuren. Door strenge
selectie is het echter mogelijk geworden op kleur te kopen, in hoofdzaak rood, oranje, geel, rose en wit. Tevens heeft men bij de selectie
aandacht besteed aan de bloemgrootte, regelmatige bloemvorm,
goede dubbele bloemen en stevige stengels.
Voor de cultuur onder glas kunnen selecties die aan genoemde eigenschappen voldoen, worden gebruikt.
Grond en bemesting
Voor de cultuur onder glas zijn de humushoudende zandgronden en
de zavelgrond het meest geschikt. De grond moet goed vochthoudend zijn. Daarom komen gronden die vrij snel uitdrogen niet in aanmerking. De zuurgraad moet neutraal tot zwak basisch zijn (pH 7,07,4). Verder mag de grond niet veel onkruidzaden bevatten. Door veel
wieden wordt het gewas zowel boven- als ondergronds gemakkelijk
beschadigd.
Per are wordt V2 m3 zeer oude stalmest + 4 kg samengestelde meststoffen 6-18-28 of 2 kg 12-10-18 door de grond gefreesd. Indien in het
voorjaar het gewas niet geheel naar wens groeit, is een aanvullende
bemesting van IV2 kg kalkammonsalpeter per are aan te bevelen.
Deze meststof mag uitsluitend over een droog gewas worden gestrooid omdat anders de loofblaadjes zouden verbranden. Direct na
het strooien moet de kalkammonsalpeter in de grond worden gespoeld.
Planten
De gunstigste periode voor het planten is half oktober tot begin de-
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Perzische ranonkels
Archief N.V. L. Stassen Junior
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cember. Planten in december en januari kan wel, maar zal de bloei
naar een later tijdstip verschuiven.
De hoeveelheid knolletjes per m2 hangt af van de plantmaat. Van
knolletjes 5 cm/op plant men niet meer dan 50 per m2, van de kleinere
maten, b.v. 3-5 cm, 55-65 per m2.
De plantdiepte bedraagt 2 cm. De knolletjes kunnen zowel gezet als
gelegd worden.
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Franse ranonkels
Archief N.V. L. Stassen Junior

Temperatuur, ventilatie, water geven
In verwarmde kassen wordt vanaf het planten tot begin februari een
temperatuur van 8-10° aangehouden. Daarna geeft men tot half maart
een temperatuur van 12° en vervolgens tot de bloei 14-15°.
Onder koud glas verdient het aanbeveling na het planten te dekken
met 20 bos riet of 100 kg stro per are om bij een strenge vorstperiode
bevriezing van het gewas te voorkomen. Zodra geen vorst meer te
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verwachten is of als het gewas boven de grond is gekomen, wordt het
dek verwijderd. Men moet dan om smeul te voorkomen, het gewas afharden door de kas regelmatig zo sterk mogelijk te ventileren. Mocht
het na het ontdekken toch nog gaan vriezen, dan is aan te raden het
gewas af te dekken met doorschijnend plastic. Het plastic moet op
een hoogte van 15 à 20 cm boven het gewas worden aangebracht.
Daar het slagen van de teelt voor een groot deel afhangt van de
vochtigheidstoestand van de grond, moet hieraan gedurende de gehele groeiperiode veel aandacht worden besteed. Er moet regelmatig
water worden gegeven; wacht men hiermee te lang, dan kan het gewas vroegtijdig afsterven.
Bloei en oogst
Indien op tijd is geplant, begint de bloei in verwarmde kassen begin
april en in koude kassen de derde week in april. In beide gevallen
duurt de oogsttijd ongeveer drie weken. Zodra de bloemkleur goed
zichtbaar is, kunnen de bloemen worden geoogst. Gesneden in dit
stadium zullen ze op water volledig tot ontwikkeling komen. Oogsten
in een rijper stadium verkort de houdbaarheid. De bloemstengels worden juist boven de grond afgesneden. Bij de pioenbloemige ranonkels
Is het niet mogelijk de bioemstengel van de knol te trekken.
De vrij dikke bioemstengel is zo vast op de knol ingeplant, dat het
knolletje gemakkelijk zou worden meegetrokken.
De bloemen worden in bosjes van 10 stuks verhandeld.
Oogst van de knollen
De knollen kan men niet eerder oogsten dan + 3 weken na de bloei.
De geoogste knollen zijn in aantal meestal 2 à 3 maal zo groot als de
knollen die men heeft geplant en in omvang belangrijk groter. Na het
rooien worden de knolletjes in gaas- of pootbakken buiten gedroogd.
De eerste dagen mogen ze niet in de zon staan, maar als alles goed
winddroog is, moeten ze verder in de zon gedroogd worden. Men laat
ze zolang drogen tot de pootjes (verdikte bijwortels) volkomen hard
zijn. Voor ze echter geheel hard zijn, verwijdert men de wortelresten
door de knollen op een zeef van ijzergaas te zeven.
Tot de planttijd worden de knollen bewaard bij een temperatuur van
17-20°.
Knollen van onder glas geteelde ranonkels mogen het volgend seizoen niet onder glas worden geplant.
b. Indeopengrond
Voor de snijbloemencultuur in de open grond worden van de pioenbloemige soorten dezelfde plantmaten en planthoeveelheden gebruikt
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als voor de teelt onder glas. De planttijd is van half maart tot eind
april.
De bloei valt in de maand juni.
Wenst men bloemen in september of begin oktober, dan moeten de
knollen in de eerste helft van juli worden geplant. Men verkrijgt dan
alleen bloemen van goede kwaliteit als het weer meewerkt met veel
zonneschijn, niet te lage temperatuur en op tijd regen.
c. Preparatie voor najaarsbloei
Geprepareerde ranonkelknollen kunnen in de open grond tot 10 augustus nog worden geplant. Ze kunnen dan gelijktijdig bloeien met de
niet geprepareerde, hoewel deze vier weken eerder zijn geplant. Bovendien zijn de bloemen van de geprepareerde knollen over het algemeen van betere kwaliteit. Als men na begin oktober nog bloemen wil
oogsten, is men beslist aangewezen op geprepareerde knollen. Deze
worden tussen 15 en 20 augustus geplant en zodra de bloemknoppen
zichtbaar zijn, onder glas gebracht. Dit mag niet later gebeuren dan
in de laatste week van september, ook al zijn de knoppen nog niet
zichtbaar. Zodra de ranonkels onder glas staan, moet de kastemperatuur op minimaal 13° worden gehouden, zo nodig door bijverwarmen.
Om smeul te voorkomen moet de kas dag en nacht sterk worden geventileerd.
De knolletjes worden 6 weken voor de plantdatum gedurende 20 uur
geweekt in water van 17-20°. Daarna moeten ze uitdruipen tot ze niet
meer glimmen. Vervolgens komen ze in polyethyleenzakjes van dun
materiaal (0,03-0,05 mm). De zakjes worden voor 2k gevuld en goed
afgesloten en dan tot het planten bewaard bij 2-5°. Als de spruitjes
± V2cm lang zijn, worden de knolletjes geplant. Planten in een later
stadium zou verkeerd zijn, omdat de wortels dan te lang zouden zijn.
Tijdens het planten mogen de spruiten en wortels niet beschadigd
worden. Daarom moet geplant worden in losse grond die vooraf goed
vochtig is gemaakt.

2. Alle andere soorten
Snijbloementeelt indeopen grond
Alle op blz. 134 genoemde cultivars lenen zich voor teelt in de
open grond. Hoewel alle cultivars prachtige bloemen geven, is toch de
teelt van ranonkels speciaal voor de bloem af te raden. Het slagen van
deze teelt is namelijk afhankelijk van een aantal factoren die men niet
in de hand heeft. Vooral de grond en het klimaat hebben een grote
invloed op de bloemproduktie en de bloemkwaliteit. ledere afwijking,
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bij voorbeeld een droge en koude periode na het planten, zal de
bloemproduktie nadelig beïnvloeden.
De snijbloementeelt in de open grond wordt daarom alleen uitgeoefend door kwekers die het in de eerste plaats om de knol is begonnen en die de opbrengst van de bloemen als bijzaak zien. Alleen
in Zuid-Frankrijk en Italië wordt de ranonkel om de bloem geteeld, in
hoofdzaak de Turkse en Perzische ranonkels en van de Franse de
cultivar Emperor of China. Met de pioenbloemige ranonkels heeft
men daar tot dusver nog weinig goede ervaringen opgedaan.
Ziekten
Schimmel -

Penicilliumsoorten

Tijdens de bewaring kunnen de knolletjes door een groene schimmel
worden aangetast.
Bestrijding: Na het rooien de knolletjes eerst winddroog maken, daarna verder drogen in een niet te scherpe zon of in de schuur nadragen
bij een sterke ventilatie en een temperatuur die niet meer dan 3°
boven de buitentemperatuur mag zijn. Daarna de knollen droog bewaren bij 17-20°.
Wortelrot
De planten sterven pleksgewijs voortijdig af. Vooral de cultivar Barbaroux is hiervoor zeer gevoelig.
Bestrijding: Stomen van de grond of injecteren met dichloorpropaan
bevattende middelen kan goede resultaten geven. Planten op verse
grond.
Virus
Bij een aantasting door mozaiekvirus komen op de loofbladeren lichter gekleurde vlekken voor.
Bestrijding: Alle afwijkende planten verwijderen. Bij de teelt van pioenbloemige ranonkels onder glas uitgaan van eenjarige knolletjes van
zaad. Van de overige ranonkels alleen knollen planten afkomstig van
selectiepartijen.
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Triteleia

Tot het geslacht Triteleia behoren enkele soorten die uitstekend geschikt zijn voor de snijbloementeelt, zowel onder glas als buiten.
Deze soorten zijn:
Triteleia Koningin Fabiola -bloemkleur diepblauw, groot bloemscherm, stevige lange bloemstengels
-bloemkleur violetblauw, stevige, maar
vrij korte bloemstengels.

Triteleia laxa
Vervroegen

De bloei van Triteleia kan in de volle grond van verwarmde en koude
kassen worden vervroegd. In beide gevallen worden knollen van
5 cm/op gebruikt.
Voor het verkrijgen van een zo vroeg mogelijke bloei is door de
Proeftuin voor de Bloembollencultuur te Lisse een aantal temperatuurbehandelingen toegepast. Hierbij is vast komen te staan dat met
de volgende behandeling naast een goede bloemkwaliteit tevens de
vroegste bloei wordt verkregen:
vanaf rooien en drogen 2weken 20°
daarna tot planten 17°.
Planttijdstip, plantdichtheid,

plantdiepte

Voor bloei onder verwarmd glas moet in de tweede helft van november worden geplant. In koude kassen plant men in de eerste helft
van december.
Per m2 beteelbare oppervlakte worden 200 knollen geplant, namelijk
met een regelafstand van 16-17 cm en 30 knollen per regel. De plantdiepte bedraagt 5 cm.
Bemesting
Zowel op zandgrond als op zavelgrond is een bemesting van 7 kg
6-18-28 per are aan te bevelen. Deze meststof freest men ± 14 dagen
voor het planten door de grond.
De knollen zijn tamelijk vorstgevoelig. In koude kassen is daarom een
dek van 14 bos riet of 70 kg stro per are noodzakelijk. Het dek wordt
verwijderd als het gewas zich bovengronds gaat ontwikkelen en de
kans op vorst niet meer aanwezig is.
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Temperatuur, water geven, ventilatie
De verwarmde kas wordt tot half januari vorstvrij gehouden, daarna
is 14 à 15° de meest gewenste kastemperatuur.
Triteleia heeft niet veel water nodig. Alleen als de grond te droog
wordt, moet er worden beregend.
Gedurende de groeitijd moet voor een normale ventilatie worden gezorgd.
Alleen als bij zonnig weer de temperatuur wat te hoog dreigt op te
lopen, moet sterk worden geventileerd. Vooral tijdens de bloeiperiode
mag de temperatuur niet te hoog oplopen, omdat anders de bloemen
snel gaan verkleuren.
Bloei en oogst
In verwarmde kassen kunnen de eerste planten begin april bloeien,
in koude kassen ongeveer een maand later.
Men oogst als van het bloemscherm 3 bloemen ontplooid zijn. De
bloemstengels moeten niet worden afgesneden, maar met een lichte
beweging van de knol worden getrokken. Per knol kan men 1 tot 3
bloemstengels oogsten. Per bosje komen 10 bloemstengels.
Mits de bloemen in een niet te jong stadium geoogst zijn, komen alle
bloemen uit. De bloemen van de soort Koningin Fabiola gaan wijd
open en zijn dan ook mooier dan de bloemen van de soort laxa die
meer geknepen blijven. De houdbaarheid op water is bijzonder goed.

In de open grond
Voor de teelt in de open grond gebruikt men knollen vanaf 4 cm.
Bij een regelafstand van 16-17 cm komen er 45-55 knollen per regel.
Voor de buitencultuur is de maand december de beste planttijd. Na
het planten moet men dekken met 30 bos riet of 150 kg stro per are.
Vlak voor het dekken is een bemesting met 7 kg 6-18-28 per are over
de geplante bollen aan te bevelen.
Debloeitijd buiten valt in de tweede helft van juni.

Remmen
Voor verlating van de bloei kunnen de bollen 'geremd' worden. Beide
soorten lenen zich daar uitstekend voor. De behandeling is als volgt:
vanaf rooien en drogen tot vier weken voor planten 23-25°
daarna tot planten 17°.
Tijdens de bewaring bij 23-25° wordt een luchtvochtigheid van 70 %
aangehouden om uitdrogen van de knollen te voorkomen.
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De knollen moeten uiterlijk 1 juli worden geplant. Het planten gebeurt
buiten. Valt de bloei later dan de tweede helft van september, dan
moet glas over het gewas worden aangebracht. Bij een kastemperatuur lager dan 12° moet men gaan verwarmen. Men houdt dan een
kastemperatuur aan van 12-14°.
Ziekten
Kwadegrondziekte - Rhizoctonia tuliparum
Zwartsnot - Sclerotinia bulborum
Beide ziekten worden bestreden door grondontsmetting met 2 à 3 kg
PCNB per are. Dit middel wordt enkele weken voor het planten met
een frees door de grond gewerkt. Zwaar besmette grond moet men
met 5-7 kg PCNB per are behandelen.
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Tritonia
Foto Archief Tubergen, Haarlem
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Tritonia

Sortiment
Het geslacht Tritonia is afkomstig uit Zuid-Afrika, waar dit gewas in
het wild voorkomt. Omstreeks 1900 werd het in Nederland geïmporteerd. Tot nu toe geniet dit prachtige gewas nog maar weinig bekendheid, maar voor de snijbloemencultuur heeft het goede eigenschappen.
Van het sortiment is Tritonia crocata voor de snijbloemencultuur het
belangrijkst. Van deze soort worden de volgende cultivars geteeld:
Incomparabile
Isabella
Hyalina
Le Printemps
Prince of Orange
Salmon Queen
Tearose
White Glory

- diep oranje
- teer rose met gele gloed
- zalm-rose
- rood
- donker oranje
- zalm-oranje
roomkleurig
- wit met zacht rose.

De teelt van Tritonia voor de bloem en voor de knol vindt meestal
geheel onder glas plaats. Wil men echter uitsluitend voor de knol telen, dan kan dit ook in de open grond gebeuren.
Tritonia wordt vrijwel uitsluitend ongeslachtelijk vermeerderd. Alleen
voor het verkrijgen van nieuwigheden wordt vermeerdering uit zaad
toegepast.
Temperatuurbehandeling
Na het rooien en drogen moet zo spoedig mogelijk begonnen worden
de knollen en kralen de benodigde temperatuur te geven. De knollen
hebben veel warmte nodig omdat ze zich anders na het planten niet
ontwikkelen ('slapers').
Tijdens de bewaring bij 25° of 30° moet een luchtvochtigheid van
60-70 % worden aangehouden. Bij een lagere luchtvochtigheid droogt
het produkt te veel uit waardoor de kans groot is dat het gewas zich
minder goed zal ontwikkelen.
Zowel tijdens de bewaring bij een lage als bij een hoge temperatuur
moet gezorgd worden voor een goede luchtverdeling, zo nodig met
behulp van een plafondventilator.
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Knollen
De behandeling van de knol is er op gericht de ontwikkeling van de
knol zo te beïnvloeden dat het gewas, bij planten op een vastgestelde
datum, op de gewenste tijd bloemen van goede kwaliteit levert. Afhankelijk van de benodigde duur van de bewaring moet de volgende
behandeling worden toegepast:
Duur van bewaring Temperatuur
3-4 maanden
5-6 maanden
7-14 maanden

constant 25° of constant 30°
tot 3 maanden voor planten 20°, daarna 25° of 30°
tot 3 maanden voor planten 2°, daarna 25° of 30 c .

Kralen
Omdat de kralen bloemen opleveren die minder zwaar zijn dan van
knollen, teelt men de kralen vaak in de open grond. Ze worden dan in
april geplant. Men kan ze echter ook tegelijk met de knollen onder
glas planten. In dit geval krijgen ze dezelfde temperatuurbehandeling
als de knollen voor dezelfde plantdatum. Voor een teelt in de open
grond worden de kralen tot drie maanden voor het planten bewaard
bij 2° en daarna tot planten bij 25° of 30°.
Grond en bemesting
Tritonia kan op vrijwel alle grondsoorten die voor de cultuur van
andere tuinbouwgewassen geschikt zijn, worden geteeld.
Voor een goede groei is een bemesting met stalmest noodzakelijk.
Vóór het planten dient per are 1m3zeer oude stalmest + 7 kg samengestelde meststoffen 12-10-18 door de grond te worden gewerkt. Indien de groei van het gewas minder goed is, kan tijdens de groeiperiode nog stikstof worden gegeven. Alleen aan de hand van een
grondmonster kan de juiste bemesting worden vastgesteld.
Teelt in verwarmde kassen
Planttijdstip, plantdichtheid, plantdiepte
Door op verschillende tijdstippen te planten, kan men bereiken dat
Tritonia bloeit van april tot half oktober. Voor bloei in april wordt in
november of december geplant. Voor bloei vanaf mei tot half oktober
plant men vanaf begin maart tot begin juli. Men moet erop rekenen
dat de periode van planten tot bloei ± 12 weken duurt. De bollen
worden op bedden van 1,20 m breed geplant, waarbij een regelafstand van 12 cm wordt aangehouden. Bij gebruik van de normale
leverbare maat van 4 cm/op worden 30-40 stuks per regel geplant,
hetgeen neerkomt op 250-325 knollen per m2 beteelbare oppervlakte.
De plantdiepte bedraagt 3-5 cm.
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Kastemperatuur
Bij planten in november en december wordt de kas tot eind januari
alleen maar vorstvrij gehouden. Daarna gaat men verwarmen, tot half
februari niet hoger dan 10°, vervolgens tot de bloei 13-15°.
Gedurende de bloeitijd kan het nodig zijn de kas te schermen om
verdrogen (verbranden) van de bloemblaadjes te voorkomen. Als in
het voorjaar is geplant, is schermen altijd noodzakelijk. Men moet
dan tevens veel luchten om de kastemperatuur zo laag mogelijk te
houden.

Gieten
Om een goed wortelgestel te verkrijgen, moet de grond vanaf het
planten goed vochtig worden gehouden. Tijdens de groeiperiode moet
daarom op tijd worden beregend. Tot enkele dagen voor de boiei kan
over het gewas worden beregend; zodra de knopjes beginnen te
kleuren, mag dat niet meer. Tijdens de bloei mag alleen, als dit werkelijk nodig is, water worden gegeven tussen het gewas. Als de
kleurende bloemknopjes nat worden, is het gevaar groot dat de
bloempjes door botrytis worden aangetast.
Water geven moet altijd 's morgens vroeg gebeuren. Het gewas kan
dan snel drogen als alle ramen terstond worden geopend. Hierdoor
wordt aantasting door botrytis vrijwel zeker vermeden.

Oogst
Zodra de onderste drie bloemen van de bloemaar kleuren, kan met
oogsten worden begonnen. Bij later oogsten, als de bloempjes open
staan, is de kans zeer groot dat ze worden beschadigd of dat ze vlekkig zijn. Ze zijn namelijk zeer kwetsbaar.
De bloemen zijn op water 7-10 dagen houdbaar. Op water ontwikkelen
zich alle bloemknoppen bijzonder goed. Als de laatste bloemknop
tot ontplooiing komt, staat de eerste nog mooi open.
Bij het oogsten blijft het loofblad zoveel mogelijk staan. Als de bloemstengels echter wat kort zijn, kan zo nodig enig loofblad mee afgesneden worden. De bloemen worden in bosjes van 10 stuks verhandeld. Indien tijdens warm weer wordt geoogst, kan het nodig zijn de
bloemen vóór het vervoer naar de veiling of winkel nog even op water
te zetten. De te gebruiken bakjes moeten zo laag zijn dat de bloemen
boven de rand blijven en ze mogen slechts weinig water bevatten
( ± 5 cm). Worden de bakjes te vol gegoten, dan worden de bloemen
vochtig en gaan ze smetten. Om de bloemen niet te beschadigen,
moeten de bosjes vóór het vervoer in zacht papier worden gewikkeld.
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Rooien en drogen van de knollen
Zodra de bloemen geoogst zijn, hebben de knolletjes voor hun groei
water nodig. Ongeveer 4 weken na de bloei, als het gewas nog groen
is, moeten de knolletjes worden gerooid. Bij vroeg rooien is de kans
op aantasting door botrytis en fusarium gering.
Na het rooien moeten de knolletjes zo spoedig mogelijk worden gedroogd bij 20° met een 10 à 15-voudige luchtverversing per uur. Als
ze goed droog zijn, moeten de knolletjes worden schoongemaakt en
op maat gesorteerd.
Na het sorteren is het aan te bevelen de knolletjes, zowel leverbaar
als plantgoed, zo spoedig mogelijk bij de juiste temperatuur te brengen.
Teelt onder koud glas
De teelt van Tritonia onder koud glas is zeer goed mogelijk. Als men
in november of december plant, moet men er voor zorgen dat de
knolletjes niet bevriezen. Per are wordt daarom gedekt met 25 bos riet
of 125 kg stro. Zodra geen vorst meer te verwachten is, moet het dek
worden verwijderd.
De bloei onder koud glas begint meestal in de laatste week van april.
Bij deze teelt moeten verder dezelfde handelingen worden toegepast
als bij de teelt in verwarmde kassen.

Ziekten en beschadigingen
Bladluizen
Bladluizen kunnen in de schuur op de knollen voorkomen en in de
kas of buiten op het bovengrondse gewas. Naast de directe schade
zoals misvorming van plant en bloem brengen ze ook virus over.
Bestrijding: In de schuur roken met lindaan-rooktabletten of gassen
met blauwzuurgas volgens gebruiksaanwijzing. In de kas en buiten
spuiten met één van de volgende middelen: 50 ml meto-isosystox,
100 ml fosfamidon, 50 ml phosdrin, 100-150 ml malathion 5 0 % , of
voorbehoedend stuiven met parathion- of diazinon-stuif.
Aardrupsen en engerlingen
Beide vreten aan de onderaardse delen of bovengronds aan het gewas juist boven de grond.
Bestrijding: Per are 150 ml aldrin 25°/oof 150 ml heptachloor 25% in
10 liter water oplossen en over het plantklaar gemaakte bed spuiten.
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Een tweede bestrijdingsmethode is 150 g aldrin-stuif 2 5 % of 150 g
heptachloor 25% per are goed door een teeltlaag van 10 cm mengen.
Botrytis species
Op de knollen komen verschillende rottingsverschijnselen voor. Op
het loofblad vindt men bruine vlekken en spikkels, de bloemen zijn
gesmet.
Bestrijding: Knollen op tijd rooien en direct snel en goed drogen.
Plantgoed uitzoeken en vlak voor het planten ontsmetten door V2 uur
dompelen in een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing. In de kas voorbehoedend nevelen met een zinkmangaancarbamaat, bovendien goed ventileren.
Fusarium - Fusarium oxysporum
Aangetaste planten worden tijdens de groei geel en sterven voortijdig
af. De ziekte treedt pleksgewijs op. Aangetaste knollen hebben roodbruine plekken.
Bestrijding: Plantgoed goed uitzoeken en vlak voor het planten ontsmetten door V2uur dompelen in een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing. Besmette grond stomen.
Virus
Van door virus aangetaste planten wordt het loofblad iets bont. De
bloemen blijven klein en knijpen. De bloemkleur wordt flets.
Bestrijding: Strenge selectie toepassen en bladluizen bestrijden. Partijen waarin virus is geconstateerd, mogen niet bij gezonde partijen
worden geplant.
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Soortcrocussen op water
Foto R.T.C., Lisse
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Huisbroei van b i j g o e d g e w a s s e n

De hierna te bespreken bijgoedgewassen kunnen gedurende de
wintermaanden met goed gevolg in de huiskamer in bloei worden
gebracht. De bollen worden dan veelal geplant in potjes, schalen of
bakjes die met grond worden gevuld. De laatste jaren werden echter
ook goede bloeiresultaten verkregen op bakjes met water. Hiervoor
komen de volgende gewassen in aanmerking: Crocus, Iris reticulata,
Iris danfordiae, Muscari armeniacum, Scilla siberica 'Spring Beauty'
en Scilla tubergeniana. Een bezwaar van de watercultuur is, dat de
bakjes niet in de tuin kunnen worden ingegraven. Men kan deze
methode dan ook alleen toepassen als men binnenshuis ergens een
koele donkere plaats heeft. Omdat de meeste flatbewoners niet over
een tuin en evenmin over een koele donkere plaats beschikken, zouden ze dus voor de huisbroei van bolgewassen uitgeschakeld zijn.
Proefnemingen op het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te
Lisse hebben echter aangetoond dat sommige gewassen als ze een
speciale behandeling hebben ondergaan, direct in een warme kamer
in het licht kunnen worden gezet, hetzij in grond of op water. Met het
gewas Muscari armeniacum werden zeer goede resultaten verkregen.
Een paar gewassen zoals Anemone blanda en Eranthis hyemalis kunnen zelfs zonder een voorafgaande speciale behandeling direct in de
warme kamer in het licht worden gezet.
De geschiktste plaats voor het in bloei brengen van de verschillende
bolgewassen is de vensterbank. De opgroeiende gewassen krijgen dan
het meeste licht en de temperatuur is daar meestal iets lager dan op
andere plaatsen in de kamer. Veel licht en een niet te hoge temperatuur zijn namelijk van belang voor het verkrijgen van een kwaliteitsprodukt. Voor de meeste gewassen is een temperatuur van 17-20° het
gunstigst.
Aan het slot van dit hoofdstuk vindt men onder het hoofd 'Algemeen'
nog enige tips die voor alle hier te bespreken gewassen gelden.

Anemone blanda
Men moet bij voorkeur vlezige knopen boven 5 cm of ongebroken vlezige klauwen boven 6 cm gebruiken.
Vanaf het rooien endrogen bewaart men knopen of klauwen bij 15-17°.
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In de maanden oktober en november plant men de knollen in potjes
of bakjes gevuld met grond. Bij het planten moeten de groeipunten
zoveel mogelijk naar boven worden geplaatst.
Na het planten kan men de potjes of bakjes direct in het volle licht
zetten bij een temperatuur van hoogstens 15°; na ± 3 weken bij 1720°. Als er vóór november is geplant, kan men vanaf begin december
bloei verwachten. Voor bloei in januari en februari moet men in november en december planten.

Iris danfordiae
Bij dit gewas komen nogal eens bollen voor die geen bloem hebben
gevormd. Dit geldt vooral van de kleinere maten en dan speciaal de
platte bollen. Daarom moet men uitsluitend ronde bollen van 5 cm en
groter voor huisbroei gebruiken. Voor de behandeling van de bollen
voor bloei vanaf half december verwijzen we naar hetgeen hierover
is vermeld bij het vervroegen van dit gewas in de trekkas (zie blz. 85).
Het planten vindt plaats vanaf half oktober. Men zet ze in potjes of
bakjes met grond of met water. Als men in grond plant, moet V4 gedeelte van de bolletjes nog zichtbaar blijven. Worden ze op bakjes met
water geplaatst, dan moet het water juist de onderkant van de bollen
raken. Na het planten kan men de bakjes met grond in de tuin ingraven; de bollen moeten dan met 5 cm grond worden bedekt. Men kan
de bakjes evenals die met water ook in het donker op een koele plaats
bewaren. Gekoelde bollen die omstreeks 15 oktober of eerder worden geplant, kunnen in de warme kamer worden gezet als de bloemknop goed voelbaar is. Meestal is dit begin december. Brengt men ze
te vroeg binnen, dan heeft men een grote kans dat de bloemen verdrogen.
Niet gekoelde bollen die vóór november worden geplant, kan men
meestal begin januari in de warme kamer zetten. Naarmate men later
plant, moeten de bollen ook op een latere datum in de warme kamer
worden gezet.

Iris reticulata
Voor huisbroei komt hetzelfde sortiment in aanmerking als voor vervroeging van dit gewas in de trekkas is vermeld (zie blz. 86).
Als men verzekerd wil zijn van goede bloeibare bollen, moet men
bollen nemen van 6 cm en op. De bollen moeten op dezelfde wijze
worden behandeld als voor het vervroegen in de trekkas (zie blz. 86).
De bollen worden vanaf half oktober tot half november geplant. Men
plaatst ze in potjes of bakjes met grond of met water.
Bij planten in grond moet V4gedeelte van de bollen zichtbaar blijven.

154

Bij op water geplaatste bollen moet het water precies de onderkant
van de bollen raken.
Na het planten kan men de bakjes met grond buiten ingraven. De
bakjes kuilt men dan op een diepte van 5 cm boven de top van de
bollen. De op water geplaatste bollen worden op een donkere koele
plaats gezet. Ook de bollen op bakjes met grond kan men daar zetten.
Bollen die vóór 15 november zijn geplant, kan men meestal vanaf 21
januari in de warme kamer in het licht plaatsen. De bloemknop moet
dan goed voelbaar zijn.
De bloei van dit mooie gewas kan worden gespreid vanaf eind januari
tot begin maart doordat men de bollen op verschillende tijdstippen in
de kamer brengt.

Muscari
Van dit bolgewas komen twee soorten voor huisbroei in aanmerking:
Muscari armeniacum en Muscari armeniacum 'Early Giant'. Bollen van
8 cm en groter zijn voor dit doel geschikt.
Verlangt men bloei van begin december tot half maart, dan behandele
men het leverbaar zoals voor vervroeging in de trekkas is aangegeven
(zie blz. 113). De bollen kunnen worden geplant van begin oktober tot
begin december. Men kan ze in bakjes of potjes met grond of water
zetten. Als in bakjes met grond wordt geplant, moet de top van de
bol nog juist zichtbaar zijn. Worden de bollen op bakjes met water
geplaatst, dan moet de bodem van de bol het water raken.
Na het planten kan men de bakjes gevuld met grond buiten ingraven
of op een koele donkere plaats binnenshuis zetten.
Als buiten wordt gekuild, mag er slechts 1cm grond boven de top van
de bol komen.
De op bakjes met water geplaatste bollen zet men direct op een donkere koele plaats. Gekoelde bollen die vóór 15 oktober worden geplant of op water gezet, kan men meestal vanaf begin december in de
warme kamer in het volle licht plaatsen. Niet gekoelde bollen, mits
vóór 1 november geplant, kunnen ongeveer vanaf de 3de week van
januari in de warme kamer worden gezet. Het tijdstip van binnenhalen
wordt bepaald door de ontwikkeling van de bloemtros; deze moet altijd boven de bol zijn gegroeid.
Het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse heeft een methode ontwikkeld die het mogelijk maakt de bollen direct nadat ze
hetzij op water of in grond zijn gezet, in de warme kamer in het licht
in bloei te brengen. De bollen moeten dan in de periode tussen oogsten en planten gedurende 9 of 12 weken bij 5° zijn nabehandeld.
Indien na 1 september op verschillende tijdstippen met de nabehandeling van 5° is begonnen, kan men in de periode december-maart
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Muscari armeniacum op water
Foto R.T.C., Lisse
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steeds blauwe druifjes in bloei hebben. Wenst men bloei in december,
dan dient bij een temperatuur van 17-20° ongeveer 4 weken daarvóór
te worden geplant; later wordt de periode tussen planten en bloei verkort tot 2 à 3 weken. Zodra de eerste bloemtrossen zijn uitgebloeid,
moet men de bloemstengels afsnijden. Men bereikt dan dat de tweede of zelfs de derde bloemtros goed tot ontwikkeling komt.

Oxalis
Voor het trekken in potjes of bakjes kan men gebruik maken van
Oxalis deppei en Oxalis adenophylla. Van Oxalis deppei moet men
bollen nemen van 5 cm en op. Wanneer deze na het rooien en drogen
worden bewaard bij 2-4°, kunnen ze vanaf april tot december bloeien.
Als in de periode januari-maart wordt geplant, zullen ze na 2-2V2
maand bloeien. Bij later planten is de periode van planten tot bloei
veel korter, in de zomermaanden slechts 14 dagen.
Men vult de potjes of bakjes bij voorkeur met humusarme zandgrond
en plant daarna de bolletjes voor ongeveer de helft in de grond; vervolgens worden ze op de lichtste plaats van de huiskamer gezet. De
gunstigste temperatuur is 20°. Van Oxalis adenophylla moet men bollen van 9 cm of groter nemen. Vanaf het rooien en drogen moeten de
bollen koel en droog worden bewaard.
In november worden ze geplant op potten en bakjes met grond, en
wel zo diep dat ze juist niet meer zichtbaar zijn. Daarna kan men de
potten of bakjes ingraven, waarbij de bovenkant juist onder het grondoppervlak komt. Ze kunnen ook op een koele plaats in het donker
worden gezet.
Als vóór december wordt geplant, kan men de potten of bakjes vanaf
half februari in de huiskamer voor het venster zetten. Het gewas
bloeit dan na ongeveer 4 weken.

Scilla
Voor potcultuur komen in aanmerking Scilla siberica 'Spring Beauty'
en Scilla tubergeniana. Van beide gewassen moet men bollen nemen
van 9 cm of groter. Behandeling bollen van Scilla siberica 'Spring
Beauty'; 20° vanaf rooien en drogen tot 15 augustus, daarna 17° tot
planten.
Behandeling bollen van Scilla tubergeniana:
- voor bloei van 15 december-15 januari
20° tot 1 augustus, 17° tot 15 augustus, 9° tot 1 oktober
- voor bloei van 15januari-1 maart
20° tot 15 augustus, 17° tot planten.
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Scilla siberica op water
Foto R.T.C., Lisse

Men kan beide soorten in bakjes met aarde of op water zetten.
Gekoelde bollen van Scilla tubergeniana moeten in de eerste helft
van oktober in grond of op water worden geplaatst, niet gekoelde bollen van beide soorten vanaf 15 oktober tot 15 november.
Als op bakjes of potten met grond is geplant, kan men ze in de tuin
ingraven of op een koele donkere plaats zetten. De op water geplaatste bollen moet men altijd op een donkere koele plaats zetten.
Als in de genoemde perioden is geplant, kunnen de gekoelde bollen
van Scilla tubergeniana meestal vanaf 5 december in de warme
kamer worden gezet, de niet gekoelde bollen van Scilla tubergeniana
en van Scilla siberica 'Spring Beauty' na 15 januari. Ze zullen dan na
± 3 weken bloeien.
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Scilla tubergeniana op water
Foto R.T.C., Lisse

Enkele algemene wenken voor huisbroei
Dekken van de kuilgrond
Het is aan te raden de grond waar de bakjes of potten zijn ingegraven,
met wat stro of turfmolm te bedekken. Men beschermt de bollen daardoor tegen vorst en kan ze tijdens een vorstperiode ook zonder moeite uit de kuilplaats halen en in de kamer brengen. Let erop dat bij
het inhalen tijdens vriezend weer de spruiten vorstvrij blijven.

Water geven
De bakjes of potten die in het donker op een koele piaais worden
bewaard, moeten steeds op tijd van water worden voorzien. De bakjes
met water moeten nu en dan worden bijgevuld juist tot aan de onderkant van de bollen of knollen. Ook als de bakjes in de kamer zijn geplaatst, moet men steeds op tijd water geven, zo nodig iedere dag.
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In de eerste helft van 1968 zullen overeenkomstige overzichten verschijnen van de opbrengsten in het teeltjaar 1966-1967, benevens een
overzicht van de opbrengsten van tulpebollen in de provincie Friesland.
Bedrijfseconomisch Vademecum voor de Tuinbouw
Gegevens van kostprijzen bloembollen, opbrengsten bloembollen,
kostprijzen getrokken tulpen, narcissen en hyacinten.
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Centraal Bloembollen Comité
Wilhelminastraat 45, Haarlem, tel. 023-1 5250
1 Classified List and International Register of Hyacinths and other
bulbous and tuberousrooted plants.
2 Classified List and International Register of Daffodil Names.
3 Classified List and International Register of Tulip Names.
4 Naar nieuwe werkmethoden in het bloembollenbedrijf.
5 Naar een betere administratie in het bloembollenbedrijf
A - De Kwekerij
B- De Handelsonderneming.
6 Drie eeuwen bloembollenexport (van Dr. Ernst Krelage).
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
Heereweg 345a, Lisse, tel. 02530-37 47
No.
7 Praktijkmededeling: Aaltjesziekten van krokussen, door Drs. A. F.
G.Slootweg.
9 Praktijkmededeling: Hoe telen wij gezonde gladiolen? door Dr.
Ir. P. K. Schenk.
10 Praktijkmededeling: De bestrijding van droogrot in gladiolen,
door Dr. Ir. P. K. Schenk.
11 Praktijkmededeling: Warmwaterbehandeling van narcissen en Fusarium ('Het Bolrot'), door Dr. B. H. H. Bergman.
12 Praktijkmededeling: Bloeibeïnvloeding bij bolirissen, door Dr. J.
J. Beijer en Drs. A. F. G. Slootweg.
13 Praktijkmededeling: Het drogen van tulpen en de invloed daarvan op het optreden van Fusarium ('Het Zuur), door Dr. B. H. H.
Bergman.
14 Praktijkmededeling: Een bladvlekkenziekte bij narcissen (Stagonospora curtissii) en de mogelijkheden deze te bestrijden, door
Dr. B. H. H. Bergman en P. J. Muller.
15 Praktijkmededeling: Het vervroegen van gladiolen in verwarmde
kassen, door P. Hoogeterp en J. Möhlmann.
16 Praktijkmededeling: Het zuur in tulpen, een besmettelijke ziekte,
door Dr. B. H. H. Bergman.
17 Praktijkmededeling: Hyacinten voor huisbroei in december en
januari, door P. Hoogeterp.
18 Praktijkmededeling: De bestrijding van stengelaaltjes in bijgoedgewassen, door P. J. Muller.
19 Praktijkmededeling: Beschadiging van tulpebollen door vallen,
door J. A. Schipper.
20 Praktijkmededeling: De houdbaarheid van tulpebloemen op water,
door Ir. G. Hekstra.
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21 Praktijkmededeling: De vroege bloei (december) van tulpebollen,
die bij 5° zijn gekoeld, door P. Hoogeterp.
22 Praktijkmededeling: De huisbroei van blauwe druifjes, door P.
Hoogeterp.
149 Publikatie: Biologie en bestrijding van Urocystis Gladiolico'a
Ainsw. op gladiolen, door Dr. Ir. P. K. Schenk.
152 Publikatie: The influence of light upon blueing of tulip bulbs, a
disease of a physiological nature, door Dr. G. A. Kamerbeek.
157 Publikatie: Respiration of the Iris bulb in relation tot the temperature and the growth of the Primordia, door Dr. G. A. Kamerbeek.
163 Publikatie: Een bacterieverwelkingsziekte bij dahlia, door Dr. G.
J. Saaltink en H. P. Maas Geesteranus.
164 Publikatie: Fysiologie en bloembollenteelt, door Dr. G. A. Kamerbeek.
165 Publikatie: Field infection of tulip bulbs by Fusarium oxysporum,
door Dr. B. H. H. Bergman.
166 Publikatie: Pénicillium corymbiferum als parasiet van boliris, door
Dr. G. J. Saaltink.
169 Publikatie: Presence of a substance in the white skin of young
tulip bulbs which inhibits growth of Fusarium oxysporum, door
Dr. B. H. H. Bergman.
170 Publikatie: Tulip breaking virus, its serological behaviour and
serological relationship to a virus isolated from lily, door Ir. D. H.
M. van Slogteren en mej. N. P. de Vos.
171 Publikatie: Hydathoden als mogelijke invalspoort voor Xanthomonas hyacinthi, door Dr. G. J. Saaltink.
172 Publikatie: Necrosis in the bulb scales of sensitive tulip varieties
caused bij Cucumber mosaic virus, door Ir. D. H.M. van Slogteren.
173 Publikatie: Voorkomen en bestrijding van bladaaltjes bij lelies,
door P. J. Muller.
174 Publikatie: Phytopathological consequences of changing agricultural methods. V. Bulb crops, door Dr. Ir. P. K. Schenk.
Vereniging Proeftuin voor de Bloembollencultuur
Heereweg 343, Lisse, tel. 02530-45 48
Tips voor de bloembollenkwekers, tweede deel 1966
Broeiproeven met tulpen in de jaren 1953 t/m 1964
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Rijkstuinbouwconsulentschap

Lisse

Medewerkers
Tel. 0 1 7 1 8 - 42 78
Tel. 0 2510- 2 33 48
Tel. 0 70 - 8 3 78 71
Tel. 0 2530- 44 53
Tel. 0 1 7 1 9 -

29 57

Tel. 0 2530-

39 95

Tel. 0 1 7 1 0 - 3 23 29
Tel. 0 2530- 44 29

Tel. 01711-

7 20

Ir. S. van Veen, Rijkstuinbouwconsulent
D. Twisk, Hoofd Voorlichting
A. J. van Heusden, Takhoofd Bloembollenteelt
J. H. Algera, Bedrijfseconomie, Borgstellingsfonds
W. Beukers, Bedrijfsvoorlichter rayon IV
J. H. de Boer jr., Bedrijfsvoorlichter rayon II
Jac. Eigenbrood, Bemesting en Grondonderzoek
J. H. M. Eijking, Bijgoedteelt
K. de Groot, Bloementeelt
H. J. Langeveld, Schuren- en kassenbouw, Verwarming
H. Meyers, Bedrijfsvoorlichter rayon III, Mechanisatie
E. Rijnders, Ziekten- en onkruidbestrijding
J. C. Smit, Werkmethoden
P. J. Waagmeester, Bedrijfsvoorlichter rayon I
J. G. v. d. Weijden, Bloementeelt
H. H. J. M. Fennes, Administrateur

Tel. 0 2530-

35 65

Proeftuin
Lisse:

Tel. 02530-45 48 en 4549
De proeftuin is gelegen achter de Tuinbouwschool en
het kantoor van het Consulentschap.
J. A. Barendtszen, Onderzoeker
Th. C. Duivenvoorde, Chef Proeftuin.

Proeftuin
Rijnsburg:

Tel. 01718-3031
Adres: Sandtlaan 98, Rijnsburg
P. van Dijk, Chef Proeftuin, tel. 01718-4629

Rijnsburg
e.o.:

De heren K. de Groot en J. G.van der Weijden zijn op de
veiling 'Flora' te bereiken iedere woensdag- en vrijdagmorgen van 8 tot 10 uur.

Beurs
Haarlem:

Medewerkers van het consulentschap houden op maandagmiddag zitting van 2-4 uur.
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Heereweg 343, Lisse, tel. O2530-4548 en 4549

Grondmonsters consulentschap Lisse
Voor de
plaatsen:

Katwijk - Leiden - Noordwijk (zuid. ged.) - Oegstgeesi Rijnsburg - Sassenheim - Valkenburg - Voorhout - Warmond

aanvragen
bij:

C. Franken, van Ostadestraat 6, Hazerswoude (dorp),
tel. 01728-333

Voorde
plaatsen:

Bennebroek - Bloemendaal - Haarlem - Haarlemmerm e e r - Heemstede - Hillegom - Noordwijk (Langeveld) Lisse - Noordwijkerhout - Overveen - Santpoort - Velsen - Vogelenzang - Umuiden - Zandvoort

aanvragen
bij:

B. A. M. Dijkzeul, Bilderdijklaan 9, Uithoorn,
tel. 02975-1253
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Inhoud

5
7
9
10

Woord vooraf
Vereniging Proeftuin voor de Bloembollencultuur
Wat de proeftuin voor u doet
Hoe werkt de Voorlichtingsdienst?

Allium
13 a. Allium aflatunense
16 b. Allium cowanii - Allium neapolitanum grandiflorum
Allium roseum grandiflorum

Anemoon
19
27
30
31

a.
b.
c.
d.

Anemone de Caen
Anemone St. Brigid
Anemone fulgens
Anemone St. Bavo

Crocus
33
36
36
37
37

1. Soortcrocus
2. Specièscrocus
a.Crocus chrysanthus
b. Crocus sieberi
c. Grote gele crocus (Crocus flavus)

Freesia
41 Teelt in verwarmde kassen
45 Teelt in de open grond
46 Chemische onkruidbestrijding
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Gladiolus
50
52
55
56
56
57

1.
a.
b.
c.
2.
a.

Vroegbloeiende gladiolen
Vervroegen inverwarmde kassen
Vervroegen in koude kassen
Snijbloementeelt in de open grond
Laatbloeiende gladiolen
Vervroegen van laatbloeiende gladiolen in
verwarmde kassen
61 b. Vervroegen van laatbloeiende gladiolen in
koude kassen
62 c. Teelt van laatbloeiende gladiolen in de open grond
Iris
65
79
83
83
85

a.
b.
c.
d.
e.

Hollandse iris
Engelse iris
Spaanse iris
Iris danfordiae
Iris reticulata

Ixia
88 Sortiment, grond, vervroegen, enz.
Lilium
94 Vervroegen, teeltmaatregelen, enz.
98 Beschrijving van enkele belangrijke soorten
106 Leliesortiment
Muscari
111 a. Muscari armeniacum in de trekkas
116 b. Vervroegen in de volle grond
Nerine
119
122
126
126

a. Nerine sarniensis Corusca Major
b

Nerine bowdenii

c. Nerine 'Pink Triumph'
d. Nerine undulata syn. Nerine crispa
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Ornithogalum
129 a. Ornithogalum umbellatum
130 b. Ornithogalum thyrsoides
131 c. Ornithogalum arabicum
Ranonkel
135
135
138
139
139
139

1. Pioenbloemige ranonkels
a. Onder glas
b. In de open grond
c. Preparatie voor najaarsbloei
2. Alle andere soorten
Sniibloementeelt in de open grc

Triteleia
141 Vervroegen, teeltmaatregelen, remmen, ziekten

Tritonia
145 Sortiment, temperatuurbehandeling, enz.

Huisbroei van bijgoedgewassen
151
152
152
153
154
154
155
157
157
159

Anemone blanda
Chionodoxa
Crocus
Eranthis
Iris danfordiae
Iris reticulata
Muscari
Oxalis
Scilla
Enige algemene wenken voor huisbroei

161 Actuele publikaties
164 Medewerkers Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst
165 Grondmonsternemers

168

