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Woord vooraf

Sedert 1966,toen het vorige 'broeierij-deeltje' in de serie 'Tips voor de
bloembollenkwekers' verscheen, is er in de bedrijfsinrichting vrij veel
veranderd. Steeds meer bedrijven in de bloembollenstreek gaan er toe
over een gedeelte van de door hen geteelde bollen zelf in bloei te
trekken. Op deze manier wordt een beter gebruik gemaakt van de
beschikbare arbeid en kan het inkomen worden vergroot.
Dat het welslagen van de combinatie bloembollenteelt en bolbloementeelt aan bepaalde voorwaarden is gebonden, wordt in verschillende
hoofdstukken van dit nieuwe boekje duidelijk aangetoond.
Uit de - ten opzichte van de uitgave 1966 - veranderde inhoud van de
hoofdstukken en de toevoeging van een aantal onderwerpen blijkt dat
rekening is gehouden met de nieuwe inzichten op het gebied van
bedrijfsontwikkeling, bedrijfseconomie, mechanisatie en rationalisatie,
alsook met de belangrijke vorderingen die de laatste jaren op teelttechnisch gebied zijn gemaakt.
Ook in deze nieuwe uitgave is bij de behandeling van de stof uitgegaan
van Nederlandse omstandigheden. Alle temperaturen zijn weer opgegeven in graden Celsius.
Weer is een woord van dank aan allen die met veel geestdrift aan dit
nieuwe 'broeierij-boekje' hebben medegewerkt of de tekst kritisch
hebben willen doorlezen op zijn plaats. Speciaal noemen wij de heer
C. O. N. de Vroomen, onderzoeker van het L.E.I. en gestationeerd op
het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, die de hoofdstukken
'Bedrijfseconomische aspecten van de bolbloementeelt' en 'Kosten en
inkomen uit de bolbloementeelt' schreef en de heren Jac. Eigenbrood
en A. de Jong die organisatie, redaktie en taalkundige verzorging voor
hun rekening namen. Het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
stelde weer een aantal foto's ter beschikking.
De Voorzitter van de Vereniging Proeftuin
voor de Bloembollencultuur te Lisse
P. G. Segers
De Rijkstuinbouwconsulent
Drs.A. F. G. Slootweg
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Algemene opmerkingen
in ruime zin genomen omvat het begrip bolbloementeelt meer dan het
in bloei trekken van tulpen, hyacinten en narcissen; ook de teelt van
bol- en knolgewassen zoals lelie, gladiool, iris e.d. behoort er toe.
In het kader van deze algemene opmerkingen willen we er uitsluitend
het forceren van tulpen, narcissen en hyacinten onder verstaan.
Kenmerkend voor de bolbloementeelt is, dat deze slechts gedurende
een korte periode van het jaar plaats vindt, namelijk van december
tot en met april. Dit betekent dat de bolbloementeelt altijd ingepast
moet worden in een bedrijf, waarin ook andere teelten worden uitgeoefend. Dit kan zowel een bloementeeltbedrijf zijn waar in voorjaar,
zomer en herfst andere gewassen worden geteeld, als een bloembollenbedrijf waarop in zomer en herfst de aanwezige arbeid wordt gebruikt voor de bloembollenteelt.
Dat de bolbloementeelt slechts een onderdeel van een totaal bedrijfsplanvormt, bepaalt inbelangrijke mate de problematiek van deze teelt.
De huidige lonen en de grote kapitaalsinvesteringen per arbeidskracht
brengen de noodzaak mede van een gelijkmatig produktieproces
waarin arbeid en kapitaal het gehele jaar door zo efficient mogelijk
worden benut. Specialisatie en jaarrondcultuur komen aan deze eisen
in belangrijke mate tegemoet. De bolbloementeelt echter met zijn
grote arbeidspiek in de winter, doorkruist een dergelijke opzet totaal.
Er is een zeer goede bedrijfsorganisatie nodig om de hierdoor ontstane problemen op te lossen.
Structuur van de bedrijven met bolbloementeelt
In de praktijk zien we dat de bolbloementeelt op veel manieren wordt
bedreven, in combinatie met diverse andere gewassen en met behulp
van een aantal verschillende produktiemiddelen. Zo vinden we de
teelt op bloementeeltbedrijven in combinatie met de teelt van anjers
en chrysanten, van lelies en irissen, zelfs wel in combinatie met de
potplantenteelt.
In Rijnsburg worden de bolbloemen in veel gevallen geteeld in trekkassen, hoewel de rolkas of vaste kas ook kan worden gebruikt.
De bolbloementeelt vindt echter steeds meer een plaats op de bloembollenbedrijven. Op deze bedrijven wordt de teelt uitgeoefend in trekkassen, rolkassen, vaste kassen, schuurkassen of zelfs in bewaarcellen met behulp van kunstlicht.
Bolbloementeelt op bloementeeltbedrijven
De teelt van bolbloemen vraagt veel arbeid gedurende een korte
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periode. Ze dient daarom gecombineerd te worden met andere kortlopende arbeids- en kapitaalsintensieve teelten.
Vaak sluit de teelt van andere bolbloemen zoals lelie en iris daarom
goed aan bij het in bloei trekken van tulpen of narcissen. Ook de
teelt van kleine potplanten als saintpaulia's en kerststerren die ook
een betrekkelijk korte kasperiode hebben, past goed bij de bolbloementeelt. De glasoppervlakte per arbeidskracht is bij de bolbloementeelt in principe steeds relatief klein. Wanneer per arbeidskracht in één seizoen 7trekken van 15.000 tulpebollen in bloei worden
getrokken, is hiervoor een trekkas van 75 à 80 m2 nodig. De opbrengsten per m2 kunnen echter zeer hoog zijn, waar evenwel grote investeringen in plantgoed en bollen tegenover staan. Bij een produktie van
200.000 tulpen à f 0,10 per bol wordt b.v. voor f 20.000- aan bollen
geplant.
Zodra een bloementeeltbedrijf echter in omvang gaat toenemen en
zich gaat specialiseren op enkele gewassen die het gehele jaar rond
kunnen worden gekweekt, gaat de bolbloementeelt minder goed in dit
bedrijf passen. Uiteraard is het mogelijk dat een groot bedrijf zich
zowel op de bloementeelt als op de bolbloementeelt toelegt, op dezelfde wijze als ook een fruitteelt- en een akkerbouwbedrijf wel gecombineerd worden. Maar dan stellen deze onderdelen beide hun
eigen eisen. De bolbloementeelt kan dan b.v. wel gecombineerd
worden met een aantal intensieve teelten gedurende de zomer, maar
niet met een intensieve jaarrondteelt. Deze jaarrondteelt vormt dan
eventueel een afzonderlijk deel van het bedrijf.
In de bloembollenstreek zien we soms ook bloementeelt ontstaan op
wat kleinere bloembollenbedrijven. Op deze bedrijven worden dan
één of twee rolkassen gebouwd die aanvankelijk vrijwel uitsluitend
worden benut voor de bolbloementeelt, terwijl in de zomermaanden
de bloembollenteelt nog de meeste aandacht vraagt.
Geleidelijk wordt echter het gebruik van de rolkassen in de zomerperiode intensiever, de teelt van bloembollen wordt gedeeltelijk vervangen b.v. door opengrondsbloementeelt en het bloembollenbedrijf
gaat over in een bloementeeltbedrijf. Bij de verdere groei van de
bloementeelt op deze bedrijven door de bouw van vast glas blijkt
echter de organisatie van het werk vaak problemen mee te brengen,
zodat dan wordt besloten de rolkassen vast te laten staan. Voor de
teelt van veel bloementeeltgewassen is een vaste kas namelijk geschikter dan een rolkas. Het is dan vaak nog maar een kleine stap
naar een bedrijfstype waarin de bolbloementeelt niet meer of nog
maar in bescheiden mate van betekenis is. In feite is dan de integratie
van de bolbloementeelt in het bedrijfsplan mislukt, doordat men te
weinig rekening hield met de specifieke eisen die de bolbloementeelt
aan een bloementeeltbedrijf stelt.
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Bolbloementeelt op bloembollenbedrijven
In de vorige paragraaf is reeds gewezen op de introductie van de
bolbloementeelt op het (vaak kleine) bloembollenbedrijf. Hier zien we
vaak rolkassen verschijnen waarin in de wintermaanden bolgewassen
in bloei worden getrokken, terwijl in de zomer het accent blijft liggen
op de bloembollenteelt.
Men is met het in bloei trekken van bolbloemen begonnen omdat men
door de dalende rentabiliteit van het bloembollenbedrijf was genoodzaakt zich in de tijd dat arbeid beschikbaar is (de wintermaanden) een
aanvullend inkomen te verschaffen. Een paar zeer belangrijke zaken
moeten echter scherp in het oog worden gehouden.
Aangelokt door het vooruitzicht op wat extra inkomsten en misschien
door goede bloemenprijzen zijn veel ondernemers op onrendabele
bloembollenbedrijfjes geneigd zich in de bolbloementeelt te storten.
Men moet echter goed bedenken dat wanneer men niet in staat is een
bloembollenbedrijf solide te exploiteren, de kans groot is dat ook de
broeierij een mislukking wordt. Het bloembollenbedrijf moet van voldoende omvang zijn om de in de zomermaanden aanwezige arbeid
volledig te benutten. Het moet in staat zijn de eigen lasten te dragen
en er moeten gelden gereserveerd kunnen worden voor de noodzakelijke investeringen. Hiervoor mogen niet de inkomsten uit de broeierij
worden gebruikt. Voor de bolbloementeelt op dat bedrijf geldt hetzelfde.Behalve een redelijk arbeidsinkomen moeten de verdere kosten
van de bolbloementeelt door dit onderdeel van het bedrijf zelf kunnen
worden opgebracht. Zeer belangrijk is hierbij dat men flinke reserveringen kan maken voor noodzakelijke investeringen. Op zichzelf is
het geen bezwaar dat men klein begint, maar men mag niet klein
blijven. Ook de bolbloementeelt moet op den duur een gezond bedrijf
zijn van voldoende omvang. Het arbeids- en ondernemersinkomen uit
de broeierij moet blijven stijgen, omdat men de algemene kostenstijgingen tengevolge van inflatie en welvaartstoeneming moet kunnen
bijhouden. Wanneer dit op den duur niet kan, zal men voor de vraag
komen te staan of men in de winter niet beter buiten het eigen bedrijf
kan gaan werken. Indien de noodzakelijke inkomstenstijgingen niet of
maar ten dele worden verkregen uit stijgende bloemenprijzen (een
enkel jaar kunnen de bloemenprijzen wel eens hoog zijn, over een
groot aantal jaren mogen we hier niet op rekenen), zal de produktie
van bolbloemen per man moeten stijgen. Dit houdt noodzakelijke investeringen in schaalvergroting, mechanisatie en rationalisatie in.
Men dient ook te bedenken dat de bolbloementeelt op de bloembollenkwekerij een 'bedrijf in een bedrijf' is. Beide zaken vragen de volle
aandacht en tijd, het een mag niet ten koste van het ander gaan. Dit
is ook een van de redenen dat men een goed ondernemer moet zijn
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om beide 'bedrijven' goed te leiden. Als dit niet lukt gaat de broeierij
ten koste van de teelt! Daarom heeft de bolbloementeelt op iets
grotere bedrijven betere kansen. Men is daar vaak al verder gevorderd
met de mechanisatie en de rationalisatie van de bloembollenteelt en
doordat men gewend is rationeel te werken ook beter in staat de
broeierij zo modern en efficient mogelijk op te zetten.
Als er twee ondernemers in het bedrijf zijn, lijkt het gunstig de belangrijkste verantwoordelijkheden te verdelen: één man die als hoofdtaak
heeft de bloembollenteelt te leiden en een ander die de broeierij voor
zijn rekening neemt.
Samenvattend kan worden gesteld: broeierij op een bloembollenbedrijf kan een betere benutting van de gedurende het gehele jaar
aanwezige arbeid betekenen en het inkomen vergroten. Maar dan een
goed broeibedrijf op een gezonde kwekerij en beide van voldoende
omvang!

Kasconstructies
A. De bouw van trekkassen
Er bestaan veel manieren voor het bouwen van een trekkas. Hierbij
worden echter nog veel fouten gemaakt die achteraf meestal alleen
met grote kosten kunnen worden hersteld, voor zover dit althans nog
mogelijk is. Voordat men gaat bouwen, moet daarom nauwkeurig
worden nagegaan aan welke eisen de kas moet voldoen. Met de veel
voorkomende kas van 100 m2 als voorbeeld zal een overzicht worden
gegeven van de voornaamste eisen die aan een kas van elk formaat
moeten worden gesteld.Aan het slot zullen nog andere afmetingen ter
sprake komen.
De foto toont een trekkas van ± 100 m2 met een aangebouwde werkruimte. Die speciale werkruimte is echter niet altijd nodig, bijvoorbeeld als de kas aan of dichtbij een bestaand bedrijfspand wordt
gebouwd.
Om in dezelfde kas tegelijkertijd verschillende temperaturen te kunnen bereiken, zou het nodig zijn de kas te splitsen in twee afdelingen.
Dit vergt echter een extra investering voor de verwarming en daarom
blijft het bij de kleinste kassen in het algemeen achterwege.
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Constructie
Voor de constructie van de kas gelden de volgende eisen:
- De lichtinval moet zo gunstig mogelijk zijn, hetgeen betekent dat
de dakhelling tenminste 21° moet bedragen. Bij een lage stand van
de zon in de winter is er dan nog voldoende licht in de kas.
- Er moeten zo weinig mogelijk schaduwgevende delen in de kas
voorkomen.
- De breedte van de kas is afhankelijk van de breedte van de tabletten en de paden. De breedte van de tabletten hangt weer samen
met de maten van de te gebruiken kisten. Door het geheel zo goed
mogelijk op elkaar af te stemmen, bereikt men het nuttigste gebruik
van de ruimte. Een veel voorkomende breedte van de kas is 8 m.
Er zijn dan 2 zijtabletten van 1 m diep en 2 middentabletten van elk
1,80 m en verder 3 paden van 0,80 m breed. Op de zijtabletten kan
men 2 kisten van 35x45 cm achter elkaar plaatsen, zodat in dit
geval nog 10 cm ruimte overblijft tussen de wand en de kisten.
Deze ruimte is nodig voor een goede luchtcirculatie langs de gevel.
Op de middentabletten komen 4 kisten achter elkaar. Op deze manier staan alle kisten binnen handbereik.
- Als de trekkas nog voor andere doeleinden moet worden gebruikt,
moeten de tabletten uitneembaar zijn.
- De zijwanden moeten zo hoog zijn dat er nog een ruimte van ± 1 m
is tussen het tablet en het glas. Een wandhoogte van 1,80 à 2 m
komt veel voor.
- Bij een zijwandhoogte van 1,90 m, een breedte van 8 m en de vereiste dakhelling zal de nokhoogte 4 m worden.
- Bij een kasruimte van ± 100 m2 is een werkruimte nodig van ±
40 m2. Hierin kunnen de verwarmingsketel en de bostafel en in
grotere kassen eventueel een bloemenkoelcel worden geplaatst.
Materialen
Voor de wanden van de trekkassen kunnen verschillende materialen
worden gebruikt zoals baksteen, gasbeton en asbestcementplaten.
De meest gebruikte en goedkoopste bouwstof is de asbestcementplaat. Deze is echter zeer kwetsbaar en heeft weinig isolerende werking. Voor een goede isolatie is een dubbele wand nodig met een
spouw van 5 cm tussen de platen. Deze ruimte kan ook worden opgevuld met polystyreen (Tempex) plaat van 5 cm. De gewenste dikte
van de asbestcementplaat is 8 mm; dunnere platen zijn te breekbaar.
Voor de kap wordt dikwijls glas gebruikt van 22" x 18" (59,7x 48,5 cm)
met een dikte van 3 à 4 mm. Men gebruikt vrijwel uitsluitend 'vlakglas', zelden 'gehamerd glas'.
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Als materiaal voor glasroeden heeft hout ten opzichte van staal het
nadeel dat het veel onderhoud tegen rotting vraagt. Bij hout komt
daarentegen minder glasbreuk voor dan bij niet verzinkte stalen
roeden.
De laatste jaren wordt al het staal voor de kassen thermisch verzinkt,
hetgeen weliswaar een verhoging van de bouwkosten betekent, maar
het onderhoud minder kostbaar maakt.
De spanten van de kas worden vrijwel uitsluitend gemaakt van staal.
Stalen spanten zijn smaller dan houten waardoor ze in de kas veel
minder schaduw geven. Tevens kunnen de afstanden tussen de spanten groter zijn, hetgeen de lichtverdeling eveneens ten goede komt.
Voor deze spanten is 3 m een verantwoorde onderlinge afstand.
Tabletten
De tabletten moeten een hoogte hebben van 0,80 m. Er zijn diverse
constructies mogelijk. Een draagvlak van latwerk wordt veel toegepast
omdat het minder hout vergt dan een gesloten vlak en een betere
luchttoetreding mogelijk maakt. Men moet er voor zorgen dat ± 30%
van het draagvlak open is.
Trekkisten
Voor de trekkisten wordt in het algemeen de goedkoopste houtsoort
gebruikt, waardoor bij normaal gebruik de levensduur zeer beperkt
is. Om deze te verlengen, kan men de kisten met een impregneermiddel bewerken. Hiervoor komen in de eerste plaats Wolmanzout en
impraline in aanmerking. De behandeling moet minstens 10 weken
voor gebruik worden uitgevoerd, zodat de wortels geen nadeel ondervinden van een eventuele schadelijke werking van de impregneermiddelen. De behandelde kisten moeten 6-8 weken vóór het kuilen
goed worden nagespoeld.
De afmetingen van de kisten zijn zeer verschillend; enige normalisatie
zou gewenst zijn. Van de nu in gebruik zijnde formaten is de kist met
een buitenafmeting van 35 x 45 cm en een hoogte van 8 cm het
gemakkelijkst hanteerbaar. Deze kisten passen uitstekend op de aangegeven tabletbreedte. Er kunnen 6 kisten per m2 tabletoppervlakte
worden geplaatst, in een trekkas van 100 m2 grondoppervlakte dus
450 kisten.
Verwarming
Om de trekkas op de juiste temperatuur te brengen en te houden,
heeft men de keus tussen heteluchtverwarming en centrale warm-
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Trekkas, in belangrijkheid afnemend kastype. Glas aande
buitengevel ommeer licht toete laten

waterverwarming. Hierin zijn weer variaties mogelijk, o.a. centrale
hetelucht of plaatselijk, warmwaterverwarming door buizen of door
een verwarmingselement. Alle hebben ze voor- en nadelen die verband houden met de relatieve luchtvochtigheid. De heteluchtverwarming veroorzaakt door de sterke luchtverplaatsing een droog klimaat
in de kas. Voor de vroegste trekken is een hoge relatieve luchtvochtigheid gewenst, zodat men dan veel moet gieten om de luchtvochtigheid op peil te houden.
In het voorjaar, als een lage luchtvochtigheid wel gewenst is, is de
heteluchtverwarming op dit punt in het voordeel.
Voor het gebruik van een centrale verwarming met buizen pleit dat
men weinig luchtstroming in de kas heeft en de temperatuur overal,
ook in de hoeken, gelijk kan zijn. De luchtvochtigheid geeft in de
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maanden november tot en met januari geen problemen, daarna zal
dikwijls moeten worden geventileerd.
Bij een goed aangelegde centrale warmwaterverwarming verkrijgt
men een vlottere bloei en dikwijls een betere kwaliteit. Ondanks de
hogere aanlegkosten gaat dan ook de voorkeur uit naar een centrale
warmwaterverwarming door buizen.
Eisen voor centrale warmwaterverwarming
Om zeker te zijn van een gelijkmatige temperatuur is het gewenst de
buizen in 'spiraalvorm' aan te brengen. De retourbuis ligt op ± 45 cm
afstand van de aanvoerbuis. Om de buizen overal evenveel warmte te
laten geven, moet men z.g. aansluitstukjes op de buizen aanbrengen.
De meest gebruikte en goedkoopste verwarmingsbuis is die met een
uitwendige diameter van 51 mm. Langs de gevel wordt één spiraal
aangebracht, de overige in de kap. Bij twee afdelingen achter elkaar
zal het nodig zijn een extra aanvoer- en afvoerbuis door de eerste
afdeling te leggen. Om het juiste aantal spiralen te kunnen aanbrengen, zal een volledige warmteverliesberekening moeten worden gemaakt. Hierbij moet rekening worden gehouden met het maximaal
verschil tussen binnen- en buitentemperatuur dat bij een bepaalde
windsnelheid wordt gewenst. In de praktijk gaat men dikwijls uit van
een temperatuurverschil van 30° bij een windsnelheid van 5 m/sec.
De verwarming die op deze omstandigheden is ingesteld, is het meest
geschikt.
Boven- en onderverwarming
Voor het in bloei trekken van de meeste tulpecultivars isalleen bovenverwarming gewenst. Past men naast bovenverwarming ook onderverwarming toe, dan vergroot men de kans op 'kiepers'.
Bij het in bloei trekken van hyacinten is daarentegen zowel onder de
zijtabletten als onder de middentabletten onderverwarming gewenst
voor een vlottere bloei en betere kwaliteit.
De onderverwarming moet eventueel kunnen worden uitgeschakeld.
Bij bestaande trekkassen zonder onderverwarming kan dewarme lucht
door een ventilator vanuit de nok onder de tabletten worden gebracht.
Het resultaat is minder goed dan met buizen onder de tabletten, maar
de temperatuur wordt er toch enigszins door verhoogd.
Trekkassen van andere afmetingen
Een type trekkas dat voorheen veel werd gebouwd, bevat twee zijtabletten en een middentablet. Hierdoor heeft men een kas met een
breedte van 5,40 m. De zijhoogte is 1,60 m en de nokhoogte 3,10 m.
De inhoud van de kas is kleiner en daardoor zijn de temperatuur-
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schommelingen door invloeden van buitenaf groter. De kosten voor
verwarming zijn hoger omdat men relatief meer buitenwanden heeft.
In dit type kas is het moeilijk de werkzaamheden mechanisch uit te
voeren. Ze worden daarom nog wel hier en daar gebouwd, maar zullen
toch geleidelijk gaan verdwijnen.
Aanvullende voorzieningen
Bij het bouwen van een kas moeten de volgende voorzieningen worden aangebracht:
- Zowel bij een overspanning van 8 m als van 5,40 m moeten brede
toegangsdeuren worden gemaakt. Het moet mogelijk zijn een trekker in de kas te rijden.
- Een z.g. 'plukrail' in de kas maakt het mogelijk de bloemen gemakkelijk te transporteren en eventueel de kisten over de plukrail op
de tabletten te brengen.
- Alle tabletten moeten uitneembaar worden gemaakt.
- De vloer moet worden voorzien van tegels om overtollig gietwater
snel te kunnen afvoeren.
- In een kas van 100 m2 behoren 4 à 6 TL-buizen te worden aangebracht die in twee series schakelbaar zijn.
- De kas kan worden gelucht door een aanzuigventilator in de kopgevel of door luchtramen.
- Per 100 m2 kasruimte moeten ± 4 luchtramen van 0,60 bij 0,50 m
aanwezig zijn.

B. Debouwvanvastekassen
Afmeting en inrichting
Van de grote verscheidenheid in kastypen is vooral het Venlo-warenhuis zeer bekend. Deze kas heeft een overspanning van 3,20 m of
6,40 m en een goothoogte van 2,25 m. Sinds een aantal jaren geleden
deze kas ook voor bloemisterijgewassen in gebruik is genomen, is
de goothoogte gewijzigd in 2,50-2,70 m. Het Venlo-warenhuis wordt
nog wel gebouwd, omdat de bouw relatief goedkoop is. Een kasbreedte van 3,20 m leent zich echter niet voor mechanische grondbewerking. Een breedte van 6,40 m is hiervoor meer geschikt.
Voorheen werden de Venlo-warenhuizen gedekt met eenruiters, thans
wordt steeds meer vast glas gebruikt. De dakhelling kan hierdoor
iets steiler zijn, wat een gunstiger lichtinval geeft.
Om geschikt te zijn voor het in bloei trekken van bolgewassen moet
een kas aan de volgende eisen voldoen:
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- goothoogte minimaal 2,40 m
- glashelling 21-25"
- glasmaat 59,7 x 74,0 cm, dikte 3,3- 4 mm
- een zodanige bouw dat uitbreiding mogelijk is
- ruime toegangsdeuren
- stormvast luchtmechanisme.
Verder moet de goot breed genoeg zijn om het hemelwater af te
voeren (minimaal 22 cm). De afvoerpijpen kunnen van kunststof (p.v.c.)
zijn en dienen een doorsnede van minimaal 7 cm te hebben.
Fundering en onderbouw
De poten in de kas kunnen op betonplaten van ± 1 m lengte worden
geplaatst. Hiervan komt 0,50 m in de grond op een betonbed van
0,30x0,30 m. De buitengevels komen op een fundering van beton die
een onderbreedte moet hebben van 0,30 m en een bovenbreedte van
0,20 m. Verzakken van de kas moet worden voorkomen, b.v. door de
grond aan te spoelen. Bij een goede bewapening en een goede samenstelling van het beton is verzakken vrijwel onmogelijk. Voor een en
ander bestaan speciale bouwvoorschriften.
Zowel voor de onderbouw als voor het dek is een keuze tussen hout
3nstaal mogelijk. Een houten dek is goedkoper in aanschaf dan staal,
maar vraagt meer onderhoud. Bij een stalen dek treedt minder schaduw op en is het onderhoud geringer, althans indien het staal thermisch verzinkt is. Weliswaar kan men door het gebruik van Zweeds
vurenhout dat met vacuum en onder druk is geïmpregneerd het onderhoud aanzienlijk beperken, maar ook dan nog is meer onderhoud
nodig dan bij gebruik van thermisch verzinkt staal.
De zijgevels worden uitgevoerd in hout; dit vereenvoudigt de bevestiging van regelapparatuur.
Andere afmetingen
De breedte-afmetingen van de vaste kas kunnen variëren, naar gelang
van de omstandigheden tussen 3,20 m en 25 m; de lengte is afhankelijk
van de gewenste totale oppervlakte of van de beschikbare hoeveelheid
grond. De meest voorkomende breedten liggen tussen 6,40 en 15 m
met een goothoogte van 2,50 m. Werkzaamheden als spitten, ploegen,
injecteren, e.d. kunnen dan mechanisch worden verricht. Om een trekker in en uit te kunnen rijden, moeten de deuren ± 3 m breed zijn.
Door hun gemakkelijker bewerkbaarheid en de goede lichtinval zijn
deze kassen bezig het Venlo-warenhuis te verdringen.
Voor het glas wordt in veel gevallen de maat 2 2 " x 1 8 " (59,2x48,6
cm) gebruikt. Het gebruik van deze glasmaten brengt mee dat vrij
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Bij5° gekoelde tulpen (cv.Apeldoorn) ineenvastekas

veel roeden nodig zijn, die verhoudingsgewijs veel schaduw in de
kas geven. Daar slaat tegenover dat deze kleinere ruiten bij breuk
gemakkelijk kunnen worden vervangen.
De kassen met grotere overspanning worden vrijwel alle uitgevoerd
met een thermisch verzinkte onderbouw. Voor het dek wordt óf hout
óf thermisch verzinkt staal gebruikt. In de kuststreek, waar veel zout
op de kassen wordt afgezet, staat men nog afwijzend tegenover een
thermisch verzinkt dek. Mede door de zoutafzetting komt hierbij
namelijk meer glasbreuk voor dan bij een houten dek.
Verwarming
Vaste kassen worden vrijwel uitsluitend verwarmd met warmwater-

22

Kasconstructies

verwarming door buizen. Deze geeft in de gehele kas een gelijkmatige, goed regelbare temperatuur.
3ij kassen met meer afdelingen is het nodig de verwarming te splitsen
in groepen. Dit kan gebeuren door in het ketelhuis een verdeelstuk
aan te brengen, van waaruit een aan- en afvoer naar iedere afdeling
wordt geleid, of door een ringleiding met afsplitsing in de kas. De
keus tussen deze twee mogelijkheden wordt bepaald door de afstand
van het verdeelstuk tot de afdelingen. Bij korte afstanden wordt het
aantrekkelijk het verdeelstuk in het ketelhuis aan te brengen. Alle
regelapparatuur kan dan droog en stofvrij worden gehouden.
Aantal buizen
Bij het berekenen van de capaciteit van een buizennet wordt uitgegaan van een temperatuurbereik van 18° kastemperatuur bij een
buitentemperatuur van -10°; verder van een temperatuur van het aangevoerde water van 90° en een temperatuur van het water in de
retourleiding van 80°.
Bij lange kassen wordt het Tichelmann-systeem' toegepast. Dit systeem heeft een dubbele retourleiding waardoor het aan- en afvoerwater dezelfde weg moet afleggen. Dit voorkomt warmteverschillen
in de kas. De buizen behoren te worden gelegd als 'haarspelden' of
spiralen; er ontstaat dan een vlotte doorstroming en weinig temperatuurverschil.
Samenvatting
- Vaste kassen kunnen zeer uiteenlopende breedten hebben, zelfs
van 3,20 m tot 25m. De meest gebouwde typen, geschikt voor het in
bloei trekken van bolgewassen, variëren in breedte van 6,40 tot
15 m.
- Door het aanbrengen van demontabele tabletten is het in vaste
kassen mogelijk tulpen of hyacinten op kisten in bloei te trekken.
- De bouwkosten liggen aanzienlijk lager dan van de traditionele
trekkas.
- Gemechaniseerde uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk
als de deuren breed genoeg zijn.
- Een opbouw van thermisch verzinkt staal met een houten dek dat
onder vacuum en druk is geïmpregneerd, verdient de voorkeur.
- Grote ruiten vermeerderen de kans op breuk bij de in de kuststrook
veel voorkomende hevige wind.
- Warmwaterverwarming met buizen is een goed systeem.
- Bij een temperatuur van -10° moet de kastemperatuur op 18° kunnen worden gehouden.
- Het 'Tichelmann-systeem' gecombineerd met de 'spiraalvorm' geeft
een goede warmteverdeling.
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Broei in rolkas,eenmodernemaniervanforceren
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C. De bouw van rolkassen
Een rolkas kan een aantal voordelen bieden boven andere kastypen:
- Een betere en ruimere vruchtwisseling is mogelijk.
- In het voorjaar kunnen de gewassen door een moeilijke groeiperiode worden geholpen.
- Men kan een gewas dat eerst buiten is gegroeid, onder glas beschermen tegen ongunstige weersinvloeden.
Nadelen zijn de hoge bouwkosten en de moeilijkheid de opeenvolging
van de teelten zo te plannen dat men voldoende trekken krijgt.
Constructie
Voor het verrollen van de kas bestaan twee constructies:
a. De wielen zijn op de taarlingen (poeren) geplaatst, terwijl de rails
verbonden zijn met de staanders. Bij het verrollen blijven de wielen
op hun plaats en bewegen de rails zich over de wielen in de gewenste richting.
b. De rails zijn op de taarlingen bevestigd en de wielen aan de
staanders. Bij deze uitvoering rollen de wielen over de rails.
De uitvoering vermeld onder awordt weinig meer gebouwd. Fundering
en plaatsing van de taarlingen vragen zeer grote nauwkeurigheid en
de kapconstructie moet zwaar worden geschoord. De kopkanten bevinden zich namelijk bij het verplaatsen op bepaalde momenten
zwevend tussen de taarlingen.
Uitvoering b is doelmatiger en wordt dan ook veel toegepast. Een
nadeel is dat bij deze uitvoering over het gehele terrein rails op
taarlingen liggen waardoor de grond moeilijk mechanisch te bewerken is.
Om zoveel mogelijk licht in de kas te krijgen en het onderhoud tot
een minimum te beperken, wordt voor de bouw van de rolkas dikwijls
thermisch verzinkt staal gebruikt. Het dek en de zijwanden kunnen
worden opgebouwd van thermisch verzinkte of houten roeden. Aan
hout wordt ondanks het meerdere onderhoud de voorkeur gegeven,
en wel omdat bij het verplaatsen van de kas minder glasbreuk voorkomt dan bij stalen roeden.
Om over een hoog gewas te kunnen rijden, zijn de voor- en achterkant van de kas voorzien van uitneembare losse ramen.
Bij een ander systeem kunnen de voor- en achterzijde door middel
van een lier met tandheugel omhooggedraaid worden. Men behoeft
dan geen ramen te verwijderen en bovendien kan men de kas royaler
luchten. De onderste planken van de zijkanten zijn opklapbaar. Ook
voor de kopgevels wordt deze constructie toegepast.
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Beglazen
Als glasmaat wordt veel de maat 2 2 " x 1 8 " (59,6x48,7 cm) gebruikt.
Dit is een kleine ruit waardoor veel roeden moeten worden aangebracht. Ook de maat 36" x 22" (97,4x59,6 cm) wordt veel gebruikt.
Grotere glasmaten worden bijna niet gebruikt wegens te grote kans
op breuk.
Het glas kan op verschillende manieren worden gelegd. De beste
methode is op de roede een laagje kit aan te brengen en daarop de
ruit te leggen en vervolgens een laagje kit om het geheel dicht te
maken. Het hout onder de ruit wordt op deze wijze beschermd tegen
rotten en tevens is de kas goed dicht. Tijdens het verrollen geeft de
kit enige vering, waardoor de ruit minder gemakkelijk breekt.
Stopverf is geen geschikt bevestigingsmateriaal, omdat het te hard
wordt.
Luchten
Om een rolkas goed te kunnen luchten is een bovenluchting noodzakelijk. Men kent hiervoor twee systemen:
a. doorlopende luchting waarbij alle ramen aaneengesloten zijn en
tegelijk kunnen worden geopend;
b. onderbroken luchting, waarbij de ramen geen aaneengesloten geheel vormen zodat zij niet in één keer kunnen worden geopend.
Het luchtingsmechanisme moet zo zijn geconstrueerd dat bij storm de
ramen niet kunnen openwaaien. Een constructie met tandrad gecombineerd met tandheugel zorgt dat de ramen stormvast zijn.
Voor zijluchting bevindt zich tussen ieder paar spanten een luchtraam
van 1,10 bij 0,50 m dat met een uitzetijzer kan worden opengezet.
Afmetingen
De breedte van de rolkas is niet genormaliseerd zodat iedere willekeurige overspanning mogelijk is.
De lengte is afhankelijk van de spantafstand die dikwijls 2,57 m tot
3,00 m is. Ook hier zijn grote variaties mogelijk.
De oppervlakte van de rolkas wordt bepaald door de beschikbare
arbeid op het bedrijf. Berekening van de gewenste oppervlakte op
basis van de beschikbare mankracht vereist enig economisch inzicht.
Indien in het plantschema narcissen zijn opgenomen, kan als norm
worden aangenomen dat 200 m2 per man voldoende is. Indien men
een grote oppervlakte onder verrolbaar glas wil brengen, kan men de
per man bewerkbare oppervlakte verhogen door twee kleine kassen
te bouwen of door de kas slechts voor de helft over een pas geplant
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gewas te zetten. Het aantal standplaatsen van een rolkas moet tot
vier worden beperkt.
Verwarming
Voor verwarming heeft men de keuze uit heteluchtverwarming en
centrale warmwaterverwarming.
Heteluchtverwarming wordt nog veel toegepast in rolkassen waarin
bolbloemen worden getrokken. Dit systeem heeft enige voordelen:
de verwarmingsbron kan gemakkelijk met de kas worden verplaatst
en de investering is laag. Nadelen zijn het grotere brandstoffenverbruik, ongelijkmatige verdeling van de temperatuur in de kas en het
bezwaar dat de luchtvochtigheid moeilijk op het juiste peil te houden
is.
In de praktijk wordt de heteluchtverwarming steeds meer vervangen
door centrale warmwaterverwarming met buizen. Deze geeft een gelijkmatiger verdeling van de temperatuur in de kas, de relatieve luchtvochtigheid is gemakkelijker te regelen en de grond is sneller op
temperatuur te brengen. Bij de aanleg heeft men keus uit twee mogelijkheden:
- de verwarmingsbron wordt in een apart ketelhuis geplaatst en
vandaar loopt een transportleiding langs de standplaatsen
- de verwarmingsbron is zo geplaatst dat ze tegelijk met de kas wordt
verplaatst.
Laatstgenoemde uitvoering vindt steeds meer toepassing, en wel
omdat ze in vergelijking met de eerstgenoemde de volgende voordelen heeft:
- geen lange geïsoleerde (veel onderhoud vragende) transportleiding
- geen warmteverlies, dus lagere stookkosten
- geringere investeringskosten.
De capaciteit van de verwarmingsbron en van de buizen moet zo groot
zijn dat een temperatuur van 18° in de kas kan worden bereikt bij
een buitentemperatuur van -10°. Ook moeten de zijgevels voldoende
kunnen worden verwarmd, b.v. met 4 buizen van 51 mm uitwendige
doorsnede. De overige buizen kunnen aan de trekstangen van de
spanten worden opgehangen, waardoor het mogelijk is bepaalde buizen als plukrail te laten fungeren. De geoogste bloemen kunnen op
deze wijze gemakkelijker worden getransporteerd dan met een plukwagen of ander hulpmiddel.
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Economische vergelijking van enkele
kastypen
De voor- en nadelen van de verschillende kastypen die voor het in
bloei trekken van bloembollen worden gebruikt, vormen in kwekerskringen vaak een onderwerp van discussie. Ter ondersteuning van een
zo zakelijk mogelijke discussie zijn hiernaast enkele basisgegevens in
tabelvorm naast elkaar gezet. Dit maakt de onderlinge vergelijking
eenvoudiger.
In de tabel zijn enkele technische gegevens opgenomen. Deze kunnen
worden betrokken in de overwegingen waarmede de keuze wordt
bepaald van het kastype dat het best in het bedrijf past. De kastypen
in de tabel zijn de trekkas, rolkas en vaste kas. Schuurkas en kunstlichtbroei zijn buiten beschouwing gelaten omdat de extra kosten
hiervan veelal aan de bloembollenbewaring moeten worden toegerekend.
Aangenomen is dat in de trekkas op tabletten wordt gebroeid, in de
vaste kas op pallets. Omdat palletbroei in een vaste kas van 100 m2
niet voorkomt, is deze niet in de tabel opgenomen.
Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat in dezelfde kasruimte in
5 trekken palletbroei evenveel bloemen kunnen worden getrokken als
in 6 trekken op tabletten. In een goed ingerichte vaste kas blijkt per
trek een betere benutting van de ruimte mogelijk te zijn. Ten opzichte
van de trekkas met broei op tabletten bedraagt dit voordeel ongeveer
20 %>. Bij een minder zuinig gebruik van de ruimte zal de benodigde
oppervlakte om een zelfde hoeveelheid kisten af te broeien in een
vaste kas groter zijn dan in een trekkas.
Bij de investeringskosten voor palletbroei is uitgegaan van een volledige tegelvloer, terwijl de kosten van de pallets niet in de berekening
zijn opgenomen. Bij de tabletten is uitgegaan van tegelpaden en
tabletten die per m2 ongeveer evenveel kosten als de volledige tegelvloer bij de palletbroei.
Uit de tabel blijkt:
a. de investeringskosten per m2 zijn voor de trekkas en de rolkas vrijwel onafhankelijk van de grootte van de kas, terwijl ze bij de vaste
kas sterk afnemen als de grootte van de kas toeneemt. Dit komt omdat bij de trekkas is uitgegaan van een gelijkblijvende breedte van de
kleine en grote kassen. Bij de rolkas is er wel een verschil in prijs per
m2 tussen een oppervlakte van 250 m2 en 417 m2, maar tussen een
oppervlakte van417 m2en 830m2is de prijs per m2vrijwel gelijk omdat
in het laatste geval sprake is van de bouw van twee rolkassen.
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Kosten en vereiste investering voor het in bloei trekken van bloembollen in verschillende kastypen
Hoeveelheid in bloei
te trekken bloembollen

Vereisten

150.000 tulpen ot
8.000 kg narcissen

glasoppervlakte in m 2
100
250
investering (globaal)
f17.800 f29.200
jaarkosten excl. arbei d f 2.800
f 4.400
arbeidsuren tulp
620
880
arbeidsuren narcis
580
440

—
—
—
—
—

250.000 tulpen of
13.500 kg narcissen

167
417
glasoppervlak in m2
investering (globaal)
f27.000 f42.300
jaarkosten excl. arbeid f 4.400
f 5.800
arbeidsuren tulp
1.460
1.030
arbeidsuren narcis
730
970

167
f26.100
f 4.300
1.350
900

500.000 tulpen of
26.500 kg narcissen

glasoppervlakte in m 2
330
investering (globaal)
f49.000
jaarkosten excl. arbeid f 8.100
arbeidsuren tulp
2.930
arbeidsuren narcis
1.930

330
f40.000
f 7.400
2.700
1.800

Trekkas Rolkas

830
f81.700
f11.200
2.050
1.450

Vaste kas

b. De jaarkosten van het in bloei trekken, exclusief de arbeidskosten,
zijn in de rolkas het hoogst. De arbeidskosten zijn in de rolkas het
laagst.
Trekkas en vaste kas hebben bij kleinere oppervlakten vrijwel even
hoge jaarkosten (exclusief arbeid), bij de grotere kassen nemen de
jaarkosten van de vaste kas sterker af dan van de trekkas.
c. De arbeidskosten voor het in bloei trekken op pallets liggen weliswaar lager dan de arbeidskosten bij het in bloei trekken op tabletten,
maar de verschillen zijn niet erg groot. De rolkas komt er, wat de
arbeidsuren betreft, in deze vergelijking het gunstigst af.
d. Bij het in bloei trekken op tabletten wordt een zekere werkspreiding verkregen doordat de kisten eerst onder de tabletten en later op
de tabletten worden geplaatst. Bij palletbroei is de arbeidspiek groter,
omdat het binnenrijden van een zelfde partij in korte tijd moet gebeuren. De grootste arbeidspiek geeft echter de rolkas omdat de bloemen
vaak in de gehele kas gelijktijdig oogstrijp zijn.
e. Het werken in een tablettenkas is zwaar (veel bukwerk) doordat de
kisten tweemaal moeten worden versjouwd. Het werken met pallets is
lichter, bovendien behoeven de kisten tot de bloei maar éénmaal te
worden neergezet. Ook het leeghalen van een kas met pallets is
lichter werk. Bij de rolkas vervallen al deze werkzaamheden, alleen
het bloemen oogsten is wat zwaarder (gebukte houding).
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f. Een kleine kas met tabletten wordt buiten het seizoen vaak alleen
gebruikt als bergruimte. Voor grote rolkassen of wanneer meerdere
rolkassen op het bedrijf aanwezig zijn, dient men eigenlijk buiten het
trekseizoen een bestemming te zoeken om de vaak voor de bolbloementeelt wat onverantwoorde investeringen over meer teelten te spreiden. Vaak past een teelt in de zomer niet in de structuur van het
bedrijf. Ook voor grote vaste kassen is een teelt in de zomer uit kostenoogpunt gewenst. Dit lukt nog wel op de gemengde bloementeeltbedrijven. Voor de bloembollenbedrijven ligt de combinatie bloembollenbewaring/bolbloementeelt meer voor de hand. Dit is te verwezenlijken met een zogenaamde schuurkas.

Debouw van koelcellen
Bij de bouw van een koelcel moet met een aantal belangrijke punten
rekening worden gehouden. Vooraf moet worden bepaald of de cel
moet dienen voor het koelen van bloemen of bollen of van beide.
Afmetingen
De afmetingen van de koelcel moeten worden aangepast aan de afmetingen van het fust dat men denkt te gaan gebruiken. Voor het
koelen van bollen in gaasbakken zal de cel een minimale breedte
moeten hebben van 4,50 m. Tegen de lange zijden kunnen dan 3
stapels bakken worden geplaatst en in het midden van de cel blijft
een pad van ± 1,20 m over. De lengte is afhankelijk van het aantal
te plaatsen bakken, maar moet altijd een veelvoud van 0,80 m zijn.
Voor het koelen van bloemen moet de cel worden aangepast aan de
rekken die men denkt te plaatsen. Gunstige lengte- en breedtematen
van een bloemenkoelcel zijn veelvouden van 1,20 m. Een stapelhoogte
van 2,20 m is nog binnen handbereik; wil men hoger stapelen, dan zal
een stapelaar moeten worden gebruikt. Hiermee kan tot een hoogte
van 3,50 m worden gestapeld. Tussen de bovenste gaasbak en het
plafond is voor een goede luchtcirculatie een ruimte van 0,40 m gewenst.
Deuren
Bij grote cellen zal een schuifdeur van 2,50x2,50 m gewenst zijn om
met een heftruck binnen te kunnen rijden. Voor kleinere cellen is een
deur van 1,20x2,50 m voldoende.
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Da deur moet voorzien zijn van gegalvaniseerd hang- en sluitwerk en
een zeer goede isolatie van glaswol, kurk of een 8 cm dikke polystyreenplaat.
Isolatie
Zowel de wanden als het plafond dienen goed te zijn geïsoleerd.
Een K-waarde van 0,3 moet kunnen worden bereikt. Er is dan een
isolatie van 10 cm kurk of polystyreenplaat nodig. Om zo weinig
mogelijk doorlopende naden te krijgen, is een isolatie in 2 lagen van
5 cm aan te bevelen. De muren waarop de isolatie moet worden aangebracht, dienen glad te zijn afgewerkt met een kalkvrije pleisterlaag.
Zodra de wand goed droog is, kan een bitumenemulsie worden aangebracht om het geheel dampremmend te maken. Daarop kan de
isolatie worden geplakt of machinaal bevestigd. Het isolatiemateriaal
moet tegen mechanische beschadiging worden beschermd door een
pleisterlaag van 2 cm.
Bij het gebruik van asbestcementplaten als buitenwand dient een
isolatie van 8 cm dikte tussen een houten raamwerk te worden aangebracht. Aan beide zijden van het raamwerk wordt een tweede laag
van 2 cm dikte zodanig aangebracht dat het raamwerk geheel wordt
bedekt. Over de isolatie wordt plastic folie of aluminium folie geplakt
om het geheel dampremmend af te sluiten. Daarna kunnen de binnenen buitenwand van asbestcementplaten worden geplaatst. Door op
deze wijze te werken voorkomt men dat de isolatie nat wordt zodat ze
haar werking zou verliezen. Het plafond wordt eveneens met isolatielagen van 5 cm afgedicht en daarna beplakt met glasvezeldoek of
gestucadoord.
Indien de cel moet worden gebruikt voor koeling beneden 5° C, moet
de vloer met het oog op het optreden van condensatie eveneens
worden geïsoleerd.
Koelmachine
Om de gewenste temperatuur te kunnen bereiken en te behouden
zijn een compressor, condensor en verdamper van voldoende capaciteit nodig.
Voor het koelen van bloembollen is een capaciteit gewenst waarbij
vanaf een begintemperatuur van 17-20° de temperatuur van 5 of 9°
binnen 72 uur kan worden bereikt.
Een luchtgekoelde koelmachine wordt het meest gebruikt, hoewel
zowel het meerdere lawaai als het geringere rendement nadelen zijn
bij vergelijking met de watergekoelde machine. Die nadelen worden
echter ruimschoots gecompenseerd door de lagere aanschaffings-
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Koelcel met elektrische verwarming vóór de verdamper
om de relatieve vochtigheid te regelen
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kosten en doordat geen kosten voor watergebruik behoeven te worden,
gemaakt.
Omdat de goede werking van een koelinstallatie afhankelijk is van
een snelle afvoer van de warmte door de compressor, moet de luchtgekoelde machine op een koele plaats worden opgesteld, liefst buiten
aan de noordoostkant van het gebouw. Voor regen- en sneeuwwering
kan een overkapping worden gemaakt.
In de koelcel wordt een verdamper opgehangen van voldoende capaciteit. De verdampingstemperatuur in de verdamper mag bij een
omgevingstemperatuur van 30° niet lager zijn dan -5°. Hierdoor voorkomt men een te snel invriezen van de verdamper. Via de verdamper
moet de gekoelde lucht onbelemmerd in de ruimte kunnen stromen.
Er mogen dus geen gaasbakken of ander fust voor de verdamper
worden gezet. De verdamper mag bovendien niet breder zijn dan het
transportpad.Bij het koelen van bollen behoort de verdamperventilator
continu te blijven draaien, bij het koelen van bloemen kan de ventilator afslaan als de gewenste temperatuur is bereikt. In de schakeling
behoren beide mogelijkheden te zijn opgenomen. Bij een grote afstand tussen de compressor en de verdamper behoort de zuigleiding
te worden geïsoleerd om te voorkomen dat te veel capaciteit verloren
gaat.
Bijkomende apparatuur
- regelapparatuur voor het in- en uitschakelen van de compressor
op temperatuurbereik
- beveiliging tegen te hoge en te lage druk op het koelmedium
- een filter voor bescherming van het koelmedium tegen b.v. waterdruppels en vuil
- een thermostaat voor het ontdooien van de verdamper
- een klokthermometer buiten de cel voor het aflezen van de temperatuur in de cel
- een kijkglas voor controle van het koelmedium
- schakelaars voor ventilatoren en thermische beveiliging.
Ventilatie
- Koelen van bloembollen
Voor het koelen van bloembollen moet de ruimte voldoende kunnen
worden geventileerd. Men kan dit bereiken door achter de verdamper in de buitenwand een opening te maken. De verdamperventilatoren zuigen dan buitenlucht aan die direct door de verdamper
wordt geblazen. De verdamper dient te worden voorzien van een
koker met wisselklep, waarmee de hoeveelheid buitenlucht naar
behoefte kan worden geregeld.
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De grootte van de opening is afhankelijk van de luchthoeveelheid
en luchtsnelheid. De snelheid in het aanzuigrooster mag niet groter
zijn dan 4 m/sec.
In dezelfde wand kan in beide hoeken een opening worden gemaakt
voor het afvoeren van de gebruikte lucht. Beide roosters zijn samen
even groot als het aanzuigrooster.
Door het ophangen van één plafondventilator per 20 m2 celoppervlakte wordt wortelvorming bij een relatieve luchtvochtigheid van
85-90°/o voorkomen.
Koelen van bloemen
Voor het koelen van bloemen wordt de verdamperventilator op
'automatisch' gezet, waardoor hij wordt uitgeschakeld als de gewenste temperatuur is bereikt. Zowel de aanvoer- als de afvoeropeningen worden gesloten. De plafondventilator wordt uitgeschakeld om de luchtstroming te verminderen. Bij het koelen van een
geringe hoeveelheid bloemen is het gewenst emmers water in de
cel te plaatsen om uitdrogen van de bloemen tegen te gaan.

Bewortelingsruimten
Koeling van geplante bollen voor de broei (z.g. doorkoeling) vereist
een installatie die aan een aantal normen voldoet. Die normen hebben
betrekking op de isolatie, de luchtcirculatie en de ventilatie van de
ruimte.
Alvorens op deze punten wordt ingegaan,zal eerst iets worden gezegd
over enkele methoden van koeling.
a. Natuurlijke koeling
Opgeplante bollen moeten worden gekoeld bij 9° of 5°. Soms kan
hiervoor met natuurlijke koeling worden volstaan. Men maakt dan
gebruik van de lage nachttemperaturen. Door ventilatoren in de muur,
die door een thermostaat al naar behoefte worden in- en uitgeschakeld, wordt een hoeveelheid lucht aangezogen. Om te voorkomen dat
bij te lage of te hoge buitentemperatuur de ventilator aanslaat, is een
begrenzingsthermostaat nodig die de ventilator op een bepaald
hoogte- of dieptepunt blokkeert.
De ventilatoren moeten een capaciteit hebben waarbij de ruimteinhoud 10x per uur wordt ververst; voor een ruimte van 100 m3 is dus
een ventilatie vereist van 10x100 = 1000 m3 lucht per uur. Om uitdroging van het geplante gewas te voorkomen, dient regelmatig water
te worden gegeven.

34

Bewortelingsruimten

Deze wijze van koelen is goedkoop, maar een nadeel is de sterke
afhankelijkheid van de buitentemperatuur. Een gelijkmatige temperatuur is moeilijk te bereiken. In gebieden waar gedurende de koelperiode de temperatuur des nachts gewoonlijk voldoende laag is, kan
deze methode zeker bruikbaar zijn.
b. Mechanische koeling
Wil men de gewenste temperatuur goed in de hand kunnen houden,
dan is mechanische koeling nodig. Hiervoor is een verdamper vereist
waarin een via compressor en condensor toegevoerde hoeveelheid
vloeistof wordt verdampt, waarvoor warmte aan de omgeving wordt
onttrokken. De lucht uit de ruimte die over de verdamper wordt geleid,
zal afkoelen en zodoende de temperatuur in de ruimte verlagen.
De capaciteit van de compressor, condensor en verdamper is afhankelijk van de ruimte-inhoud. Globaal kan worden gesteld dat per
100 m3 ruimte een verdamper nodig is die 8.000 kcal, per uur kan onttrekken. De compressor moet een vermogen hebben van ± 4 pk.
De ventilator moet 8200 m3 lucht per uur per 100 m3 ruimte-inhoud
kunnen verplaatsen. Voor kleine installaties tot 10 pk wordt Freon 12
als koelvloeistof gebruikt.
Compressor en condensor moeten op een koele plaats staan, zodat
de onttrokken warmte goed kan worden afgevoerd.
Voor het koelen van de condensor kan lucht of bronwater worden
gebruikt. Daar het echter moeilijk is om aan goed bronwater te komen,
worden de meeste condensors gekoeld met lucht. Lucht is niet alleen
goedkoop maar ook altijd voorradig. Door de compressor en condensor aan de noord-oostzijde van de koelcel te plaatsen, kan lucht
worden aangezogen van lage temperatuur. Dit bevordert het rendement van de koelinstallatie.
c. Stille koeling
In landen met lage Wintertemperaturen wordt nog een andere koelmethode toegepast, namelijk de zgn. 'stille koeling', dat is koeling
zonder geforceerde luchtbeweging. Hiervoor is een verdamper met
grote afmetingen nodig en tevens een gpede ontdooi-inrichting. Op
de verdamper zal zich namelijk sneller ijs afzetten dan wanneer de
lucht geforceerd over de verdamper wordt geleid.
Isolatie
In een technische term uitgedrukt, moet de bewortelingsruimte zo zijn
geïsoleerd dat een K-waarde van 0,3 kcal, is verkregen. Bij een K-
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Eénvandemanieren omkistenopteslaan ineen
bewortelingsruimte
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waarde van b.v. 1 kcal, is het aanbrengen van een isolatie op wanden
en plafond gewenst.
Voor de isolatie gebruikt men dikwijls polystyreenplaten ter dikte van
10 cm. De platen worden op de wanden geplakt met een bitumenemulsie. Om de naden goed af te sluiten, is het gewenst de isolatie
in 2 x 5 cm aan te brengen. De tweede plaat overlapt daardoor de
naden van de eerste plaat. Bij het optreden van krimp ontstaan dan
geen lekken.
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De bitumenemulsie doet behalve als hechtingsmiddel ook dienst als
dampremmende laag voor het damptransport van buitenaf. Hierdoor
blijft de isolatie droog.
Aan de binnenzijde kan het isolatiemateriaal worden bepleisterd of
beplakt met watervast board (masonite).
Het plafond moet eveneens in twee lagen worden geïsoleerd.
Indien een plat dak wordt toegepast, moet voor voldoende ventilatie
van de balklaag worden gezorgd, om verstikking van het hout te
voorkomen.
In kleine ruimten is het niet nodig de vloeren te isoleren, daar de
warmtetoetreding gering is.

Luchtcirculatie
Om uitdrogen van de geplante bollen te voorkomen, moet de luchtcirculatie tot een minimum worden beperkt. Indien er kans bestaat op
aantasting door pénicillium, moet men de luchtbeweging versterken
door plafondventilatoren in te schakelen.

Ventilatie
In een doorkoelruimte is een geringe ventilatie gewenst. Deze kan
worden verkregen met behulp van een kleine opening in de muur
achter de verdamper-ventilator, waardoor deze enige buitenlucht kan
aanzuigen. Als norm kan worden aangehouden een opening van ±
30x35 cm voor een ruimte van 100 m3. Bij langdurige vorst moet de
opening van binnen kunnen worden afgesloten met een schuif. De
afvoeropeningen dienen hoog te worden aangebracht, aan dezelfde
zijde als de aanvoeropening.
Voor 100 m3 inhoud zijn twee openingen nodig van elk 500 cm 2 oppervlakte.
Luchtvochtigheid
In de bewortelingsruimte moet steeds een hoge relatieve luchtvochtigheid heersen. Daarom dient men de geplante bollen regelmatig water
te geven.Wanneer - en hoeveel - water moet worden gegeven, hangt
af van de grondsoort, ventilatie, capaciteit van de verdamper en eventuele andere faktoren. Dagelijkse controle is gewenst. Het water kan
worden gegeven door middel van een slang met fijne broes of door
een regenleiding die in hoogte verstelbaar is. De keus tussen beide
methoden hangt in hoofdzaak af van de grootte van de ruimte en de
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hoeveelheid bollen. Als richtlijn kan een relatieve luchtvochtigheid
van meer dan 90 % worden aangehouden. Aan de wortels buiten de
kisten moeten dan druppeltjes hangen.
Planten van de bollen
Indien kisten worden gebruikt die 8 cm hoog zijn, wordt in de kisten
een laagje grond of grondmengsel van 4 cm gebracht. Hierop worden
de bollen geplant en vervolgens afgedekt met 3 cm grond, zodat de
kisten ongeveer gevuld zijn. Men voorkomt op deze wijze 'opgroeien'
van de bollen en behoeft later geen dekzand weg te halen. In de praktijk voldoet dit uitstekend en wordt een belangrijke arbeidsbeparing
verkregen. De kisten kunnen op veel manieren worden gestapeld. Een
veel voorkomend systeem is trapsgewijze stapeling, waarbij elke kist
steeds op de kanten van twee daaronder staande kisten komt te staan.
Men kan ook twee kisten op een pallet zetten en het volgende pallet
daar bovenop plaatsen. De keus tussen beide systemen wordt bepaald
door de beschikbare ruimte en de aanwezige hulpmiddelen.

Inrichten van bloembollencel
voor kunstlichtbroei
Bescherming isolatiemateriaal
De meeste bloembollenbewaarcellen hebben een plafond van organisch isolatiemateriaal b.v. hout of vezelplaat. In een cel voor kunstlichtbroei moet dit materiaal worden beschermd tegen inwerking van
vocht. Een eenvoudige manier is het aanbrengen van plastic folie of
aluminium folie tegen het plafond. Dit kan ook worden gebruikt voor
het beschermen van luchtkokers. Indien de bescherming achterwege
wordt gelaten, kan het isolatiemateriaal gaan rotten.
Verwarming
Voor de verwarming van de ruimte wordt gebruik gemaakt van het
bestaande verwarmingssysteem. Wel zijn daarbij enkele voorzieningen
nodig.
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Warmwaterverwarming
Kenmerkend voor dit systeem zijn het verwarmingselement (heater)
en de aanzuigventilator die de lucht over het verwarmingselement
blaast. Voor een gelijkmatige temperatuur in de cel zal de ventilator
doorlopend moeten draaien. In kleine cellen waarin het verwarmingselement niet van een transportkoker is voorzien, dient de verwarmde
lucht door een plastic slurf naar de vloer te worden geleid. In grotere
cellen waar wel een transportkoker aanwezig is, zal op de plaats waar
meestal een plafondventilator hangt, een plastic slurf moeten worden
aangebracht. Plafondventilatoren kunnen namelijk niet worden gebruikt omdat ze een te sterke luchtstroom zouden veroorzaken. Is het
verwarmingselement gekoppeld aan een ronde koker met z.g. blaasmondjes, dan moeten onder de blaasmondjes ketsplaatjes worden
aangebracht, zodat de warme lucht niet direct op het gewas wordt
geblazen. De ketsplaatjes moeten in hoogte verstelbaar zijn zodat de
luchtstroom kan worden geregeld en plaatselijke uitdroging kan worden voorkomen.
Heteluchtverwarming
Dit is een bruikbaar verwarmingssysteem voor deze cellen. Ook hierbij
moet men zorgen dat de luchtstroom niet te dicht op het gewas komt.
Bij aansluiting van meer dan één cel kunnen moeilijkheden ontstaan
bij het recirculeren van de lucht. Indien in iedere cel een heteluchtkachel wordt geplaatst, doet dit bezwaar zich niet voor.
Ventilatie
Tijdens het in bloei trekken is ventilatie van de ruimte vrijwel niet
nodig. Bij het controleren van het gewas of bij het oogsten kan de
toegangsdeur open blijven waardoor voldoende ventilatie ontstaat.
De aan- en afvoeropeningen in de buitenwand kunnen worden afgesloten.
Belichting
Voor de belichting van het gewas kan gebruik worden gemaakt van
TL-buizen. Deze worden op een hoogte van ± 50 cm boven het gewas
opgehangen. Om die afstand boven een groeiend gewas te kunnen
handhaven, moet de ophanghoogte verstelbaar zijn. Dikwijls wordt
het type TL 33 gebruikt met een vermogen van 40 W per m2. Om een
zo hoog mogelijk lichtrendement op het gewas te krijgen, is een
reflector boven de buizen gewenst.
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Kunstlichtbroei oppallets methogedrukkwiklampen(HLRG)

Een type lamp dat veel wordt toegepast, is de hogedrukkwiklamp,
type HpL.R.G. en H.P.L. Deze lampen hebben meestal een vermogen
van 400W waarmede 8 m2 kan worden belicht. De lampen worden aan
het plafond bevestigd op een hoogte van ± 1,50 m boven het gewas.
Via een voorschakelaar wordt de lamp aangesloten op het elektriciteitsnet. De kleur van het licht is niet aangenaam voor de ogen, zodat
het niet als werkverlichting kan worden gebruikt. Indien de wanden
en het plafond wit worden gemaakt om een goede lichtreflectie te
krijgen, is met dit type lamp een goed produkt te verkrijgen.
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Tabletten
De tabletten worden demontabel gemaakt. Voor het opbouwen worden
dikwijls houten of stalen schragen gebruikt, waarop dan schotten van
latwerk komen te liggen. Ook worden de kisten wel op pallets gezet,
waardoor tabletten overbodig zijn. De kisten worden dan bij de kuil
reeds op de pallets gezet en kunnen hierop blijven staan. Sommige
kwekers laten de deuren van de cellen vergroten om de kisten met
een vierwielige trekker in de cel te kunnen brengen.
Afmetingen van de cel
In een cel met een breedte van 4,50 m is plaats voor twee zijtabletten
van 0,70 m breedte en een middentablet van 1,40 m breedte. Een
handige tablethoogte is ± 0,80 m. In een cel van 8 m lengte en 4,50 m
breedte kunnen 126 kisten van 35x 45 cm staan, indien op de zijtabletten twee rijen en op het middentablet vier rijen worden geplaatst. Op
pallets kunnen evenveel kisten worden geplaatst als op tabletten.

Gevoeligheid vantulpen voor het
zoutgehalte van gietwater
In twee opeenvolgende jaren heeft het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, in samenwerking met het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding te Wageningen, proeven opgezet om
de bruikbaarheid van zouthoudend water voor de teelt van bolbloemen te onderzoeken. Hierbij werden bollen geplant in duinzandgrond
die vanaf het planten tot aan de oogst vochtig werd gehouden door
middel van water met oplopende zoutgehalten. Uit de proeven kwam
het volgende naar voren:
Totdat de spruit ongeveer 5 tot 8 cm lang was, vertoonde het gewas
nog geen verschillen. Daarna bleven echter naarmate de zoutconcentratie van het water hoger was de bladeren en de stengel duidelijk
korter. Er werd een aanwijzing gevonden dat het percentage verdroogde bloemen bij hogere zoutgehalten groter was. Een schadelijke uitwerking van hoge zoutgehalten op de wortelgroei kon niet
duidelijk worden vastgesteld.
De invloed op blad- en stengelgroei komt tot uiting in de volgende
cijfers:
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Meerzout = korter bladenkortere stengels
(5° tulpencv. 'Apeldoorn')

Zout(chloor) -gehalte
in het bodemwater
bij de bloei
(mg per liter)

GemiiM eld vers bladgewic :ht per plant
bij de bl oei
(gram )

Gemiddelde stengellengte per plant
bij de bloei
(cm)

250
500
1000
1500
2000

38
32
24
17
10

33
29
24
19
16

Reeds bij 400 mg per liter was de schadelijke werking duidelijk (zie
ook de hierbij opgenomen foto). De schadegrens ligt dus aanmerkelijk lager dan voor het zoutgehalte van het water dat voor de bloembollenteelt wordt gebruikt (600 mg chloor per liter).
Men dient er rekening mee te houden dat de grond ook nog zout kan
bevatten dat van een voorafgaande teelt is achtergebleven. Het verdient daarom aanbeveling de kasgrond langdurig te begieten zodat
de achtergebleven zouten wegspoelen.
Onderzoek van het grond- of gietwatermonster kan worden verricht
door het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te
Naaldwijk en het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek.
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Vervroegen van tulpen
Het vervroegd in bloei trekken van tulpen neemt in de bolbloementeelt
een steeds belangrijker plaats in. Het aantal cultivars dat zich leent
voor vervroeging, is zeer groot. Sommige zijn al in de maand december in bloei te krijgen, hetgeen neerkomt op een vervroeging van ruim
4 maanden.
Kwaliteit van de bollen
Voor het vervroegen gaan we uit van eerste kwaliteit bollen. Deze
moeten aan de volgende eisen voldoen:
- afkomstig van één partij en geteeld op dezelfde grond
- geteeld op een goed doormeste grond
- vrij van ziekten en beschadigingen.
Indien het niet mogelijk is bollen afkomstig van één partij te verkrijgen, moeten de bollen van iedere partij apart worden gehouden; ze
mogen dus niet worden gemengd.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen van bollen zonder huid, z.g. 'kale
bollen', wel eens bloemen van goede kwaliteit worden verkregen. De
ervaring is echter dat dan het uitvalpercentage bij de vroegste teelten
hoog kan zijn. Het kaal worden kan verschillende oorzaken hebben,
zoals te laat rooien, te laat pellen en ruwe behandeling. Vooral als
men gaat koelen, kan de uitval zeer groot zijn. Koel daarom uitsluitend
bollen die normaal in de huid zitten. Een groei- of windscheur levert
natuurlijk geen bezwaar op. Ontsmetting vóór het koelen kan de aantasting van gekoelde tulpen door pénicillium de kop indrukken (zie
ook het hoofdstuk 'Ziekten en afwijkingen').

A. Broei in kisten
Maat van de bollen
Voor het in bloei trekken op kisten kunnen we gebruik maken van de
maten zift 12/op, 11 en 10.Over het algemeen geven de grotere maten
(zift 12/op en 11) de beste bloemen.
Er zijn enkele cultivars (o.a. Bartigon en sports), waarvan de grootste
maten 'kromkoppen' kunnen geven. Het stukje stengel tussen bloemknop en het bovenste groene blaadje groeit te snel ten opzichte van
dat blaadje en daardoor wordt de bloemknop krom getrokken. 'Kromkoppen' worden uiteraard minder goed betaald.
In zift 11 en 10 treden vrijwel geen kromkoppen op. Bij grote bollen
van de cultivar Rose Copland groeit soms de spruit niet boven de bol
uit; zo ontstaan de z.g. 'zwanehalzen'. De spruit buigt tegen de top van
de bol om en groeit dan tussen de rokken naar beneden.
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Voor de zeer late bloei op kisten verdienen de grootste bollen (zift
12/op) de voorkeur. Voor de verschillende trekken adviseren wij de
volgende maten:
1e trek gekoeld (bloei december)
zift 12/op en 11
2etrek gekoeld en ongekoeld)
(bloei december/januari)
zift 12/op en 11
3etrek ongekoeld (bloei januari)
zift 12/op en 11
4e en 5e trek ongekoeld
(bloei eind januari-februari)
zift 12/op, 11 en 10
6e en 7e trek ongekoeld
(bloei eind februari-maart)
zift 12/op en 11
Temperatuurbehandelingen
De behandeling van het leverbaar is er op gericht dat de bollen op
het gewenste tijdstip bloemen van goede kwaliteit kunnen leveren.
Naar gelang van het gewenste bloeitijdstip dienen de volgende behandelingen te worden toegepast:
zeer vroege bloei

(november-december)

direct na het rooien 1 week 34°
tot stadium A220°
1-2 weken 17c-20°
tot planten 9°
planten 1-20 oktober
Brilliant Star en Joffre:
direct na het rooien 1week 34°
tot planten 17°
planten 10-24 september
• De 34° behandeling
Een week 34° op de juiste wijze toegepast, geeft een aanzienlijke
bloeivervroeging. Om een zo gunstig mogelijk effect van de 34° behandeling te krijgen, moeten de bollen op tijd worden gerooid (als ze
gaan kleuren) en moet de behandeling binnen 4 dagen na het rooien
worden begonnen. Naarmate men later rooit of later met de behandeling begint, vermindert de bloeivervroeging; zelfs kan de bloei
worden verlaat. Tijdens de 34° behandeling moet de relatieve luchtvochtigheid 70-80% zijn om het ontstaan van huidscheuren en 'brandplekjes' te voorkomen.
Een hoge luchtvochtigheid werkt het 'zuur' in de hand. Wees daarom
voorzichtig met partijen die bij het rooien al zure bollen bevatten en
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ook met zuurgevoelige cultivars. Neem bollen die goed in de huid
zitten en ventileer tijdens de behandeling. De ventilatie verkleint de
kans op uitbreiding van fusarium (zuur) en gommen.
Stadiumonderzoek
Om te kunnen bepalen wanneer men van de ene op de andere temperatuur moet overgaan, dient men te weten in welk stadium de
bloemaanleg verkeert. Het hiervoor nodige onderzoek ('stadiumonderzoek') kan door iedereen na enige oefening worden uitgevoerd.
De ontwikkeling van de tulpebloem is in de volgende 7 stadia verdeeld:
I bladvormende fase, groeipunt vlak
II groeipunt bolvormig, begin van de bloemvorming
P1 1e krans bloembladen gevormd
P2 2e krans bloembladen gevormd
A1 1e krans meeldraden gevormd
A2 2e krans meeldraden gevormd
G stamper gevormd.
Daar niet alle stadia voor de praktijk even belangrijk zijn, worden hier
alleen die behandeld waarvoor de verschillende temperatuurbehandelingen van belang zijn.
Stadium I. Wanneer de bol zich in dit stadium bevindt, is de bloemvorming nog niet begonnen. Een eventuele voorbehandeling met 34°
voor de allervroegste bloei moet bij voorkeur in dit stadium plaatsvinden, dus vóór stadium II is bereikt.
Stadium P1. De buitenste drie bloembladen zijn nu duidelijk zichtbaar.
Indien dit stadium is bereikt, kan een 34°-behandeling beter achterwege blijven.
Stadium A2. In dit stadium zijn alle meeldraden gevormd. De tulpen
kunnen nu worden overgebracht van 20° naar 9°. Om de kans op
bloemverdroging te verminderen, is het gewenst na de 20° nog 1 à 2
weken 17-20° te geven.
Stadium G. In dit stadium is de gehele bloem gereed. 5° tulpen kunnen nu 2-3 weken bij 17-20° worden bewaard, de cultivar Apeldoorn
kan direct worden gekoeld. 9° tulpen voor de kistenbroei die weinig
gevoelig zijn voor bloemverdroging, kunnen nu eveneens worden gekoeld. Gevoelige cultivars nog 1-2 weken bij 17-20° bewaren.
Monsterneming. In het algemeen zal het voldoende zijn per partij 5
bollen te onderzoeken. Als de stadia van deze 5 bollen sterk uiteenlopen, doet men er goed aan nog enige bollen te onderzoeken. Blijken
de verschillen in ontwikkeling ook dan nog groot, dan moet men ze
nog enige tijd bij dezelfde temperatuur bewaren.
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Het opensnijden van de bollen
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Hierboven is aangegeven op welke wijze men de bol van de tulp voor
het onderzoek kan klaarmaken. Men begint de bol volgens de stippellijn in figuur a dwars door te snijden. Het resultaat toont figuur b. De
binnenste bolrok is nu in het midden als een rond kringetje zichtbaar.
Door twee overlangse sneden (volgens de stippellijnen) wordt in figuur
c afgebeelde toestand verkregen. Door het aanbrengen, wederom volgens de stippellijnen, van twee sneden loodrecht op de vorige komt
het blokvormige stukje van figuur d tot stand. Tenslotte worden van
dit stuk van boven af zo lang schijfjes afgesneden, totdat de top van
de neus, kenbaar aan de meer gele kleur, is bereikt. Met een fijn
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De twee belangrijkste stadia bij de bloemontwikkeling in de
bol:foto hieronder stadiumA2,hiernaast stadiumQ.
FotoL.B.O.Lisse

mesje moet nu het bolrokweefsel rond de neus worden weggesneden,
zodat deze geheel vrijkomt (figuur e). Is de neus eenmaal vrijgemaakt,
dan moet men de jonge loofbladeren voorzichtig wegnemen om het
groeipunt geheel open te leggen. In het algemeen is voor het stadiumonderzoek het gebruik van een binoculaire microscoop die 25 tot 50
maal vergroot noodzakelijk; alleen de laatste stadia op het einde van
de bloemvorming zijn na enige oefening met een 8-10 maal vergrotende handloep waar te nemen. Ook zijn er taffelloepen in de handel
die 10en 20 maal vergroten. Deze zijn in het gebruik handiger dan een
handloep.
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StadiumG
FotoL.B.O. Lisse

• Het juiste koeltijdstip
Het vroegste tijdstip waarop men de bollen naar 9° kan brengen, is
alleen te bepalen door stadiumonderzoek. Het kan ieder jaar verschillend zijn. De bloemen moeten namelijk minstens in stadium G zijn en
het hangt van de temperatuur tijdens het groeiseizoen en in de bewaarafdeling af wanneer dit stadium is bereikt. Ook ontwikkelen alle
cultivars zich niet even snel. Bij Rose Copland b.v. heeft de bloemvorming op een vroeger tijdstip plaats dan bij Topscore. De meeste
cultivars kunnen tussen 5 en 20 augustus bij 9° worden gebracht.
Daar het koelen 1-20 okt. eindigt, zal de koelperiode 6-10 weken zijn.
De partij kan pas bij 9° worden geplaatst als alle bollen stadium G
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hebben bereikt. Bollen die na het stadium A2 1-2 weken 17° krijgen,
bereiken in deze periode stadium G.
• Half koelen
Indien men een cultivar kort na de gekoelde, maar vóór de niet gekoelde bollen in bloei wil hebben, moeten de bollen vanaf 1 september
tot ongeveer ongeveer 1oktober worden gekoeld bij 9°. Deze methode
die geleidelijk meer wordt toegepast, wordt in de praktijk 'half koelen'
genoemd. Een voordeel van deze methode is dat een goede aansluiting tussen de gekoelde en de ongekoelde trekken wordt verkregen. Men is hierdoor in staat zes of zelfs zeven trekken per seizoen
te broeien.

Speciale methoden gericht op extra vroege bloei
Extra vroege bloei van tulpen kan men verkrijgen door in het voorafgaande jaar het plantgoed een speciale temperatuurbehandeling te
geven of door een speciale teeltmethode toe te passen. Het hieruit
verkregen leverbaar zal na de noodzakelijke temperatuurbehandeling
vroeger bloeien dan het normaal behandelde. Weliswaar zijn deze
methoden van minder betekenis geworden sinds de behandelingen
zijn verbeterd, maar toch worden ze nog toegepast.
• Teelt van plantgoed in warme gebieden ('acclimatisatieteelt')
Plantgoed van in Nederland geteelde bollen wordt één jaar geplant in
Frankrijk of Italië, waardoor de rooidatum wordt vervroegd en daarmede ook de noodzakelijke temperatuurbehandeling vroeger kan beginnen. Men gebruikt hiervoor de plantmaat zift 10 om verzekerd te
zijn dat men bollen oogst van voldoende dikte. Het hieruit gegroeide
leverbaar zift 12en zift 11 is geschikt voor bloei eind november-begin
december. De temperatuurbehandeling van het plantgoed is als volgt:
vanaf rooien tot 1 september 23° en daarna tot planten 20° of
vanaf rooien tot planten constant 20°.
Naast het voordeel van extra vroege bloei heeft deze teeltmethode
ook nadelen. Deteelt in genoemde landen is vrij kostbaar. De controle
tijdens de groei op ziekten, afwijkingen e.d. is vaak gering, waardoor
de kans op virus en fusarium (zuur) sterk toeneemt. Bovendien is de
groeikracht van de tulpen in de warme gebieden gering, leder jaar
moet weer nieuw plantgoed uit Nederland worden gebruikt.
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• Grondverwarming
Ook voor deze methode, waarbij plantgoed wordt geplant op een
perceel grond dat kan worden verwarmd, gebruikt men de plantmaat
zift 10. Het plantgoed wordt vanaf het rooien 3 weken bewaard bij 25°,
daarna tot 1 september bij 20° en vervolgens tot planten bij 17°. De
bollen worden ongeveer half oktober geplant.
Ongeveer 14 dagen voor de verwachte bloei op het veld wordt met
de grondverwarming begonnen, waarbij in het begin een grondtemperatuur wordt aangehouden van 13°. De temperatuur wordt tot aan
15 à 20 mei geleidelijk opgevoerd tot 20° en tot aan het rooien op
deze hoogte gehandhaafd.
Door de hogere grondtemperatuur kan vroeger worden gerooid en
dus eerder met de behandeling voor de zeer vroege bloei worden
begonnen. Nadelen van de grondverwarmingsmethode zijn een verminderde produktie van plantgoed, meer kans op fusarium (zuur) en
vrij hoge kosten.
• Plantgoed koelen
Plantgoed van de ziftmaat 10 krijgt een temperatuurbehandeling die
is afgestemd op een snellere groei, dus een vroegere rooidatum. Na
het rooien wordt aan deze bollen de volgende temperatuurbehandeling gegeven:
2 weken 30°, daarna 17° tot 6 weken voor het planten en vervolgens
tot de planttijd (half oktober/1 november) 9°.
De plantmaat zift 10 is nodig, omdat bij deze methode rekening moet
worden gehouden met een opbrengstderving van 10 tot 20 procent,
als gevolg van vorst- of hagelschade in het vroege voorjaar.
Bij plantgoedkoeling komt het gewas vroeger in het voorjaar boven
de grond, zodat de cultuurmaatregelen vroeger moeten worden uitgevoerd dan normaal.
De bestrijding van botrytis vraagt bij deze teeltmethode extra aandacht. Bespuiting begin februari is noodzakelijk. Doordat het gewas
vroeg boven de grond staat, is het risico van vorst- en hagelschade
groot.
Een min of meer beschutte ligging van het perceel zal de vroegheid
van het gewas bevorderen, maar de kans op vorstschade vergroten.
• Vroeg planten
Voor dit doel kan men bollen nemen van zift 9 en van zift 10 die direct
na het rooien als volgt worden behandeld: 3 weken 25°, daarna 17°
tot planten begin oktober, of 2weken 30°, daarna 17° tot planten begin
oktober.
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In een warm groeiseizoen zal deze teeltmethode weinig of in het
geheel geen vervroegend effect hebben. Ook bij deze methode neemt
de kans op fusarium (zuur) belangrijk toe.
Vroege bloei (januari)
20° of 23° tot stadium G
20° tot planten
planten 2e helft september-begin oktober.
Bij deze methode wordt geadviseerd de bloemvorming bij 20° of 23°
te doen plaatsvinden: 20° voor de enkele tulpen en 23° voor de dubbele. Bij 23° worden meer bloemdekblaadjes gevormd zodat men
veel beter gevulde bloemen krijgt.
Latere bloei (februari)
23° tot 1 september
20° tot planten
planten ± 1 november.
Deze methode geldt in hoofdzaak voor cultivars die uitstekend niet
gekoeld injanuari in bloei kunnen worden getrokken.Als op dergelijke
cultivars de voor februari-bloei aangegeven behandeling niet wordt
toegepast, zullen ze vooral eind februari dunne, lange en slappe
bloemstengels en soms zeer kleine bloemen geven. Voorbeelden zijn
de cultivars Rose Copland en Van der Eerden. Cultivars die van
nature laat bloeien, zoals de Darwinhybriden, vereisen een behandeling zoals hierboven voor bloei in januari is aangegeven.
Late bloei (maart)
23° tot 1 september
20° tot 1 oktober
17° tot planten
planten + 1 december.
Cultivars die ongekoeld op een veel vroeger tijdstip, b.v. in januari,
kunnen bloeien, zullen bij normale trek in maart kleine bloemen met
te lange en bovendien slappe bloemstengels geven. Men kan dit voorkomen door de voor maart-bloei aangegeven behandeling toe te
passen. Het is dan zelfs mogelijk van cultivars als Rose Copland en
Van der Eerden dezelfde kwaliteit bloemen te oogsten als in januari.
Cultivars die van nature zeer laat bloeien, zoals Mothers Day, of
cultivars met van nature korte bloemstengels, zoals Red Giant en
Couleur Cardinal, kan men beter de behandeling geven die nodig is
voor januari-bloei.
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Van planten tot inhalen
Kuilplaats
Een goede kuilplaats moet aan de volgende eisen voldoen:
- de grond moet luchtig en goed doorlatend zijn
- de grond moet voldoende boven het grondwater liggen
- de kuilplaats moet gedraineerd zijn om overtollig water snel te
kunnen afvoeren
- afhankelijk van de grondsoort moet de pH van de kuilgrond voldoende hoog zijn. Een grondmonster is vaak noodzakelijk
- de grond moet vrij van ziekten zijn. Is men hier niet zeker van, dan
is ontsmetting van de grond noodzakelijk
~ de kuilplaats moet zo dicht mogelijk bij de kas liggen.

Onderhoud kuilplaats
ledere kuilplaats vraagt onderhoud. Een goede grondbewerking is
ieder jaar noodzakelijk, alsmede een controle op de werking van de
drainage. Indien nodig dient zo kort mogelijk voor het nieuwe kuilseizoen (afhankelijk van het ontsmettingsmiddel, zie gebruiksaanwijzing) de grond te worden ontsmet. Organische meststoffen voor
structuurverbetering moeten tijdig worden ingewerkt, daar resten van
de mest tijdens het planten moeilijkheden kunnen geven. Na het
broeiseizoen moet de kuilplaats direct worden opgeruimd en geëgaliseerd.
Op slempige zavel- en kleigronden is het gewenst de grond in de
zomer bedekt te houden, hetzij door het inplanten van een bodembedekker of door afdekken met stro.

De grondtemperatuur
Een gunstige kuiltemperatuur tijdens het planten is 9°.
Als in de periode vóór het planten de temperatuur aan de hoge kant
is, moet men maatregelen nemen om de grondtemperatuur iets te
verlagen. Dit kan men doen door de kuil met stro of riet af te dekken
of door de trekkisten die voor het kuilen moeten worden gebruikt,
ondersteboven aaneengesloten op de kuil te leggen. Bij goed doorlatende grond kan men ook trachten de grondtemperatuur te verlagen
door, bij voorkeur 's avonds, de kuil te begieten met Nortonpomp- of
grondwater. Vooral wanneer de nachten koud zijn, krijgt men op deze
wijze een aanzienlijke verlaging.
Als op de datum die men voor het planten had bestemd de bodem-
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temperatuur te hoog is, kan men de bollen langer koelen, maar niet
langer dan in totaal 10 weken. Na 20 oktober mag niet meer worden
geplant, omdat anders de kans te groot wordt dat de bollen dan niet
meer voldoende bewortelen.
Als tijdens of vlak na het kuilen de grondtemperatuur beneden 9°
daalt, moet de kuilplaats met een dikke laag stro of riet worden gedekt
om deze temperatuur zo lang mogelijk te handhaven.
Enkele weken na het planten mag de grondtemperatuur zakken tot
5° à 7°. Gedurende een periode van vorst is het aan te bevelen de
kuil extra zwaar te dekken met riet of stro en daarover plastic folie.
Zodra de vorstperiode voorbij is, moet het plastic worden verwijderd.
Ziektenbestrijding in de kuil
Als de kuilgrond chemisch of door stomen is ontsmet, behoeft vóór
het planten geen ziektebestrijding meer te worden uitgevoerd. Voor
ontsmetting verdient stomen de voorkeur boven chemische middelen
omdat de ziektenbestrijding algemener is en het resultaat beter kan
zijn.
In een niet ontsmette kuil moet per m2 25 à 30 gr quintozeen goed
door de bovenlaag van de kuilgrond worden gewerkt. Hiermede
worden de kwadegrondziekte (Rhizoctonia) en Botrytis bestreden.
Aantal bollen per kist
Door de grote verscheidenheid in trekkisten is het ondoenlijk het
aantal bollen voor iedere kist op te geven. Alleen voor de kistmaat
35x45 cm, die het meest voorkomt, wordt hieronder de hoeveelheid
bollen opgegeven met daarnaast het aantal bollen per m2. Het aantal
bollen per te beplanten oppervlakte is afhankelijk van de cultivar en
de te planten ziftmaat. Van de cultivar Apeldoorn (veel kruid makend)
b.v. worden minder bollen geplant dan van Mirjoran (minder kruid
makend).
Aantal te planten bollen
Maat

zift 12
zift 11
zift 10

Aantal bollen per
kist van 35 x45 cm

Aantal bollen per m2

veel
kruid

weinig
kruid

veel
kruid

weinig
kruid

48-54
58-62
62-68

58-62
62-68
68-72

288-324
348-372
372-408

348-372
372-408
408-432
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Van enkele cultivars zoals Brilliant Star en Murillo en sports worden
de kleinere maten zift 9 en 10 gebruikt. Van deze plantmaten worden
± 90 bollen per kist ( = ± 540 per m2) geplant. Kisten die met wolmanzout of imperaline zijn behandeld, mogen pas 8 tot 10 weken na
de behandeling worden gebruikt. Ze moeten dan na de behandeling
buiten zijn gestapeld. Wanneer het in die periode niet of weinig regent,
moeten de kisten regelmatig worden natgespoten. Gebruik van de
kisten binnen de genoemde periode geeft een grote kans op wortelverbranding.
Het kuilen
De bollen worden meestal in de kuil op kisten geplant. Het begin van
de kuilplaats wordt op de gewenste diepte gebracht en de grond van
dit gedeelte wordt gelijkgeharkt. Men zet de lege kisten in de kuil en
vult ze tot de rand met grond. Vervolgens worden de bollen geplant.
Hierbij mogen de bollen slechts licht in de grond worden gedrukt om
te voorkomen dat onder de wortelkrans een vaste laag ontstaat die de
wortelontwikkeling bemoeilijkt en zelfs het 'verzuipen' in de hand kan
werken.
Denk er aan de grond, waarop de kisten moeten komen, eerst goed
los te maken en pas daarna gelijk te harken. Door het losmaken van
de grond voorkomt men wateroverlast; het gelijkharken geeft een
beter contact tussen de ondergrond en de grond in de kisten. Wordt
op zwaardere grond geplant, dan is het noodzakelijk een laagje van
± 2cm zuiver zand over de beplante kisten te strooien. Bij het inhalen
laat dan de grond boven de kisten gemakkelijk los.
De diepte van kuilen hangt af van het tijdstip waarop de tulpen moeten
bloeien. Bollen, bestemd voor de bloei in december en januari, bedekt
men met een laag grond van 12-15 cm. Voor bloei in februari en later
moet met een grondlaag van 8-10 cm worden gedekt. Door het aanbrengen van een dunnere laag voorkomt men dat de spruiten te lang
worden. Deze groeien bij een dunnere grondlaag eerder boven de
grond en worden door het licht geremd. Zodra de spruiten boven de
grond komen, moet het aanwezige dek worden verwijderd.
Op slempgevoelige gronden kan begieten aanleiding geven tot moeilijkheden tijdens het planten en kuilen (zie 'Onderhoud kuil').
Tijdstip van inhalen
Het tijdstip waarop de bollen in de kas kunnen worden geplaatst,
luistert vooral zeer nauw bij de gekoelde bollen en bij de eerste trek
van de niet gekoelde bollen. Bij de vroegste trekken hebben fouten
op dit punt ernstige gevolgen.
Nog al te vaak worden de bollen op een te vroeg tijdstip ingehaald.

55 Vervroegen (tulp)

Tweehandigplantengaalsneller

De spruiten ontwikkelen zich dan traag met als gevolg blinde, slecht
ontwikkelde bloemen met grote of kleine witte punten aan de bloembladen, kortere stengels of bloemen die in het blad blijven zitten.
Het tijdstip van inhalen is afhankelijk van:
- de broeieigenschappen van de cultivar
- de temperatuurbehandeling, gekoeld of niet gekoeld
- de ontwikkeling van de bloem in de spruit.
Bij de ongekoelde bollen moet de bloem boven de bol zijn. Ook bij de
gekoelde is dit wel de zekerste maatstaf, maar men mag hierbij ook
uitgaan van de hoeveelheid koude die de bollen hebben gehad.
Laatstgenoemde maatstaf is echter nog een punt van onderzoek.
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Te hoge temperatuur en ook droogte in de kuil kunnen oorzaak zijn
dat niet op tijd kan worden binnengehaald.
Op grond van de eerste twee punten kan men globaal bepalen wanneer de bollen kunnen worden ingehaald. Het juiste moment van
inhalen wordt echter altijd bepaald door de plaats van de bloem in de
spruit. Hierbij mag men nooit afgaan op de lengte van de spruit, omdat
die voor iedere cultivar anders is en ook omdat de spruiten al sterk
groeien bij temperaturen die te hoog zijn om een voldoende koeleffect
te geven. Als we bijvoorbeeld Rose Copland bij eenzelfde spruitlengte
zouden inhalen als Krelage's Triumph, zou de trek bij deze laatste
succesvol kunnen verlopen, terwijl het bij Rose Copland op een totale
mislukking zou kunnen uitlopen. Niet de lengte van de spruit is dus de
maatstaf, maar de ontwikkeling van de bloemknop in de spruit. Deze
moet, als onder Nederlandse omstandigheden is gekuild, boven de
bol zijn uitgegroeid. (Dit geldt in elk geval voor de ongekoelde tulpen).

In bloei trekken in november en december
Brilliant Star
De broeier moet deze cultivar vóór Kerstmis kunnen aanvoeren. Dit
kan als volgt worden bereikt:
Binnenhalen ongeveer 1 december. De bloem moet dan boven de bol
zijn. De kisten zet men in het donker; de eerste paar dagen bij 18°,
daarna wordt de temperatuur tot 25° opgevoerd. De kisten moeten
goed vochtig worden gehouden en de luchtvochtigheid hoog. Wanneer
de bloem halverwege de spruit is, moeten de kisten in het licht
worden geplaatst. Langer mag men niet wachten omdat het gewas
groen moet zijn vóór de bloemen gaan kleuren. Tot het moment dat
de bloemen gaan kleuren, kan men 25° aanhouden, daarna de temperatuur laten dalen tot 20° à 23°. Bij hogere temperaturen worden
de bloemen snel zwart.
Gekoelde tulpen
Om te kunnen bepalen of de bollen in de kas kunnen worden geplaatst, is het noodzakelijk op bepaalde tijdstippen, afhankelijk van
de behandeling, de spruiten te controleren. Als de tijd van inhalen
begint te dringen (omdat de bollen bijvoorbeeld vóór Kerstmis moeten
bloeien) en de bloemknop op dat moment nog niet voldoende boven
de bol is gegroeid, doet men er goed aan eerst een paar proefkisten
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in de kas te zetten. De temperatuur van de kas moet dan op 16°
worden gehouden. De proefkisten moeten flink worden begoten en
afgedekt met zwart plastic. Ook is het noodzakelijk de luchtvochtigheid van de kas zo hoog mogelijk op te voeren door de paden regelmatig vochtig te houden. Indien na enkele dagen blijkt dat de spruiten
in de proefkisten een goede groei vertonen en goed glanzend blijven,
kan de partij in de kas worden gezet.
Het is aan te raden de kisten meteen na het inhalen flink te besproeien. Indien de bloemknoppen bij het inhalen voldoende boven
de bollen zijn gegroeid, behoeft men de bollen niet meer in het donker
te zetten. Is dat niet het geval, dan worden ze in de praktijk onder
zwart plastic of desnoods onder krantepapier gezet. Als de spruiten
voldoende ver ontwikkeld zijn, moet dit dekmateriaal worden verwijderd. Het gewas mag beslist niet langer bedekt blijven dan absoluut nodig is.

Temperatuur tijdens het trekken
Direct na het inhalen kan de kastemperatuur op 18° worden ingesteld.
Indien de ontwikkeling van de tulpen vlot verloopt, moet men het
produkt in bloei trekken bij een temperatuur van 18-20°. Verloopt de
groei minder vlot of twijfelt men hieraan, dan is het het veiligst 18°
aan te houden. Broeien bij een hogere temperatuur dan 20° moet
worden afgeraden. Men verkrijgt anders een minder goede kwaliteit,
terwijl het ontstaan van 'kiepers' en witte punten aan de bloemen in
de hand wordt gewerkt.

Water geven en luchtvochtigheid
Dadelijk na het inhalen wordt de grond in de kisten flink aangegoten
en worden de aanhangende gronddeeltjes van de tulpespruiten gespoten. Deze gronddeeltjes onttrekken namelijk vocht aan de spruit
waardoor later in de onderste bladeren bruine vlekjes kunnen ontstaan.
Tijdens het verdere verloop van de broei moet aan de kisten met
bollen regelmatig water worden gegeven, bij voorkeur 's morgens.
Zolang het gewas nog niet in bloei staat, kan voor de vroegste trekken
zonder bezwaar over de tulpen worden gegoten. Tijdens de bloei
moet het water tussen het gewas worden gegeven. Gedurende het
oogsten wordt direct na het snijden van de tulpen gegoten, waardoor
eventueel bij de oogst losgetrokken bollen weer worden aangegoten.
Een hoge luchtvochtigheid tijdens de vroege broei is gewenst. Deze
wordt bevorderd als men de paden regelmatig vochtig houdt.
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Oogsten
Op het moment dat de bloemen kleuren of éénmaal open zijn geweest,
moet met het oogsten worden begonnen. De bloemen moeten
's avonds of 's morgens, als ze gesloten zijn, worden geoogst. Dit
verkleint het risico van beschadiging.
Om loofbladbeschadiging te voorkomen, pakt men de tulpen bij de
poot en trekt ze met een geringe draaiende beweging met bol en al
uit de kisten.
Dadelijk na het oogsten brengt men de bloemen naar de koele pakafdeling om te voorkomen dat ze slap worden.
Om de bloemstengels zo lang mogelijk te houden, snijdt men deze
niet boven de bol af, maar gaat men ze 'uitbollen'. Daaronder verstaan
we het uitsnijden van de bloemstengels vlak boven de bolschijf. Op
deze wijze verkrijgt men een twee à drie centimeter langere bloemstengel. Aangezien de bloemstengels van vóór Kerstmis geoogste
tulpen vaak aan de korte kant zijn, moeten we deze methode wel toepassen. Omdat bloemen met langere stengels een betere prijs opbrengen, wordt het uitbollen meestal goed beloond. Het kan gebeuren
met een zogenoemde ontbolmachine waarvan er verschillende in de
handel zijn.

Sorteren en bossen
Tijdens het bossen sorteert men in eerste, tweede en eventueel derde
kwaliteit. De wijze van sorteren is van invloed op de prijs die men
voor het produkt krijgt. Vooral de eerste kwaliteit moet uniform zijn.
Wanneer afwijkingen als beschadigde bloemen of loofbladeren, misvormde bloemen, witte punten, kromkoppen, kiepers, te korte bloemstengels, e.d. veel voorkomen, doet men er goed aan de uitgeschoten
tulpen in twee groepen te sorteren, namelijk in tweede en derde kwaliteit of uitschot.
Goed bossen is uiterst belangrijk. Als alles tot en met de oogst goed
is verlopen, kan dat door een onjuiste manier van bossen geheel
teniet worden gedaan. Het gewas kan dan zo mishandeld worden dat
de tulpen die oorspronkelijk van eerste kwaliteit waren nauwelijks
nog als tweede kwaliteit kunnen worden aangemerkt. Bossen is vakwerk.
Van de verschillende manieren van bossen die worden toegepast, is
de volgende, ook voor minder geroutineerden, aan te raden. Men
legt vier tulpen naast elkaar met het grote blad naar boven. Daarop
komt een rijtje van drie stuks met het kleine blad naar boven. Dan
volgt een rijtje van twee stuks, dat wordt afgesloten met het laatste
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Bloemen klaar voor deveiling

exemplaar, allemaal met het kleinere blad naar boven. Denk eraan
dat de onderkanten van de stengels precies op gelijke hoogte komen.
Vervolgens neemt men de bos van tien stuks in de hand,zonder daarbij
de loofbladeren te raken. Daarna neemt men het bindmateriaal en
trekt het uiteinde ervan tussen de bloemstengels door tot aan de
loofbladeren. Dan wordt, nadat van te voren de poten van de
bloemstengels geheel tegen elkaar zijn gedrukt, het bindmateriaal er
omheen gewonden, te beginnen juist onder de loofbladeren en
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vervolgens naar beneden, waar, evenals aan de bovenkant, drie
slagen om de bos worden gebracht. Het uiteinde wordt dan tussen de
bloemstengels getrokken. Het bindmateriaal mag nooit zo hoog
worden aangebracht dat daardoor het loofblad wordt beschadigd.
Het moet zo stevig om de bos worden gedraaid dat deze niet uit
elkaar kan vallen, maar ook weer niet zo stevig dat het bindmateriaal
in de bloemstengels gaat snijden. Na het bossen worden eventuele
ongelijke bloemstengels gelijkgesneden.
Vervoer
Als de tulpen zijn gebost, wikkelt men ze in papier om kromtrekken
en beschadiging te voorkomen. Het aantal bossen dat men in één vel
papier kan wikkelen, hangt af van de dikte en lengte van de bossen.
Van vrij korte en dunne bosjes kunnen er soms wel vijf bij elkaar
worden gepakt; van de langere en zwaardere echter bij voorkeur niet
meer dan drie.
Het verpakken van de bossen vereist vakkennis. Men moet er op letten dat ze niet te stijf worden ingerold, want dat kan ernstige beschadigingen aan de bloemen en loofbladeren geven. Als het papier echter
te los om de bossen wordt aangebracht, kan behalve het kromtrekken
ook nog beschadiging tijdens het vervoer ontstaan. De juiste manier
van inpakken moet men aanvoelen. Het is raadzaam, als men er niet
mee vertrouwd is, eens te gaan kijken bij iemand die er routine in
heeft.

In bloei trekken injanuari, februari en maart
Bollen, bestemd voor de tweede tot en met de zesde of desnoods
zevende trek, kan men, als de spruiten voldoende zijn ontwikkeld en
er nog geen gevaar bestaat dat het gewas te lang zal worden, enige
tijd vóórdat de bloemen van de vorige trek in de kas zijn geoogst
eerst een aantal dagen onder de tabletten plaatsen. Ze komen daar
in het halfdonker bij een temperatuur die om de 14 à 16° zal schommelen. De kisten mogen geen onbeperkte tijd onder de tabletten
staan. De spruiten mogen niet te lang zijn als de bollen op de tabletten
komen; dit zou de bloemkwaliteit nadelig beïnvloeden. Ai naar gelang
het later in de tijd is, zullen de spruiten sneller groeien en de kisten
korter onder de tabletten mogen staan. Het is duidelijk dat de bollen,
bestemd voor de tweede trek, het langst onder de tabletten mogen
staan, namelijk gekoelde bollen 6 à 10 dagen, niet gekoelde 8-10
dagen.
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Zo moet een trekkas worden gebruikt, onder en op het tablet
vol

Niet voor alle cultivars geldt dat de gekoelde bollen slechts zo kort
onder de tabletten mogen blijven. Darwinhybriden bijvoorbeeld
moet men, zowel gekoeld als ongekoeld, onder de tabletten zetten
tot ze een spruitlengte van 12 à 15 cm hebben bereikt. Zet men ze met
een kortere spruit in het licht, dan is er een grote kans dat de bloemstengels zich niet normaal ontwikkelen en dus veel te kort blijven.
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In het navolgende schema is aangegeven hoe lang de kisten ten
hoogste onder de tabletten mogen staan.
2etrek gekoelde bollen
4- 8 dagen
1etrek ongekoelde bollen
8-10 dagen
2etrek ongekoelde bollen
6- 8 dagen
3e trek ongekoelde bollen
8 dagen
4e trek ongekoelde bollen
7dagen
5etrek ongekoelde bollen
6 dagen
6e trek ongekoelde bollen
5 dagen
7etrek ongekoelde bollen
0- 4 dagen
Trektemperatuur
Gedurende de maanden januari en februari mag de temperatuur in de
kas iets hoger zijn dan in december. Toch mag ook in die maanden
de kastemperatuur niet hoger zijn dan 19-21°, omdat anders bloemen
van mindere kwaliteit zullen worden geoogst.
Water geven
In januari moet men bij voorkeur 's morgens water geven. Na half
februari, als er gevaar dreigt voor het optreden van 'pokken', mag
alléén nog 's morgens worden gegoten. Na het water geven moet de
kas goed geventileerd worden, bij voorkeur met ventilatoren. Ook via
ramen en deuren kan worden geventileerd, maar dit levert vaak
moeilijkheden op. Naast ventilatie is een goede luchtbeweging (circulatie) noodzakelijk. Dit kan men bereiken met behulp van een heteluchtverwarming of van plafondventilatoren die de lucht naar boven
zuigen. Ook ringventilatoren die de lucht horizontaal over het gewas
blazen, zijn goed bruikbaar. Het ontstaan van pokken zal dan tot een
minimum worden beperkt.

Oogsten
De bloemen worden vanaf half januari iets 'rauwer' geoogst dan daarvóór. Oogsten van de bloemen in een 'rauwere' toestand is in enkele
jaren tijd algemeen gebruik geworden. Dit is een belangrijke stap
vooruit. De bloemen ontwikkelen zich namelijk op water normaal en
blijven 2 à 3 dagen langer houdbaar. Vele cultivars, waaronder alle
Darwinhybriden, oogst men als de knop gaat kleuren. Andere zoals
Prominence, Lustige Witwe en Preludium, laat men iets rijper worden;
evenwel nooit zo rijp dat ze geheel op kleur zijn. 'Uitbollen' is nu
meestal niet meer nodig; vooral als de maand januari verstreken is,
zijn de bloemstengels lang genoeg. Cultivars met korte poten moet
men altijd 'uitbollen'.
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'Wateren'
Het op water zetten van de geoogste tulpen voor ze naar de veiling
worden gebracht, moet zo weinig mogelijk worden toegepast. Een
nadeel van 'gewaterde' tulpen is, dat de bloemen en loofbladeren,
doordat ze harder zijn, gemakkelijk knappen en dus minder goed
vervoerd kunnen worden. Als echter tijdens een periode van warm
weer de bloemen allemaal tegelijk gaan bloeien, kan het gebeuren
dat men niet alleen 's avonds en 's morgens vroeg moet oogsten, maar
ook overdag als de temperatuur al aan de hoge kant is. De geoogste
bloemen zouden dan snel slap worden en moeten daarom wel enige
tijd op water staan voor ze naar de veiling gaan.
Als men bloemen op water zet, moet men dat niet later doen dan
ongeveer 4 uur vóór het transport naar de veiling. De bloemstengels
mogen slechts zeer ondiep in het water staan, enkele centimeters
maar om het gewas niet te nat te laten worden en daardoor bloot te
stellen aan het gevaar van pokken. Daarom moeten ze eerst gelijkgesneden worden. Daarna wikkelt men twee bossen in één vel papier,
zodanig dat het water het papier niet kan bereiken. Gebruik voor dit
doel nooit krantepapier, omdat het water hierin omhoogtrekt en de
loofbladeren en zelfs de bloemen vochtig worden. Waterdruppeltjes
op de loofbladeren of bloemen kunnen een ernstige aantasting door
pokken veroorzaken. Na ten hoogste twee uur moet men de bossen
uit de emmers met water halen. Om ze daarna goed te laten afdruipen
en het kromtrekken tegen te gaan, plaatst men ze bij voorkeur nog
een paar uur in lege emmers. Men brengt dan een bijna droog produkt
naar de veiling.

B. Vollegrondsbroei
Bij de vollegrondsbroei van bollen die geen 5° behandeling hebben
ondergaan, kunnen we gebruik maken van vaste kassen en rolkassen.
De vollegrondsbroei kan zowel onder verwarmd als onder koud glas
plaatsvinden.
Grond
De vollegrondsbroei van tulpen is mogelijk in vrijwel alle gronden
waarin men met succes tuinbouwgewassen onder glas kan telen. De
grond moet dus voldoen aan de volgende eisen:
- goede structuur
- niet te nat
- goede pH
- niet te hoog zoutgehalte
- vrij van ziekten.
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Bemesting
Als de grond in een goede voedingstoestand verkeert, is bemesting
doorgaans niet nodig. In sommige gevallen kan een organische bemesting evenwel noodzakelijk zijn. Gronden met een minder goede
structuur kunnen met behulp van tuinturf of stalmest worden verbeterd. Als een kas op zeer arme grond staat (bijvoorbeeld pas omgespoten grond), is toediening van twee of drie kruiwagens oude
stalmest per rr2 (14 m2) noodzakelijk.
Geschikte cultivars
Het aantal cultivars dat voor de vollegrondsbroei in aanmerking komt,
is veel groter dan het aantal dat we voor de trekkas kunnen gebruiken.
Er zijn namelijk veel cultivars die voor de kistenbroei minder of in het
geheel niet geschikt zijn, maar het in de volle grond juist uitstekend
doen. De cultivar Couleur Cardinal bijvoorbeeld die in de trekkas
altijd witte punten aan de bloemen maakt, produceert in de volle
grond, mits niet te vroeg gebroeid, prachtige gave bloemen. Zo kan
men stellen dat de meeste cultivars geschikt zijn, mits ze stevige,
niet te lange bloemstengels hebben. Cultivars met slappe, lange
bloemstengels komen niet in aanmerking.
Voor de keuze van de cultivars maakt het echter verschil of ze in een
verwarmde dan wel in een koude kas in bloei worden getrokken.
Omdat het verwarmen van de kas tot doel heeft een zo vroeg mogelijke bloei te krijgen, moeten we hiervoor uitsluitend cultivars nemen
met goede broeieigenschappen.
Bolmaat
Voor de vollegrondsbroei kan men gebruik maken van zift 12/op, 11
en 10. Van sommige cultivars kunnen ook kleinere maten worden
gebruikt, maar dan alleen voor de teelt onder koud glas.
Aantal bollen per m2
Per m2 beteelbare oppervlakte plant men, afhankelijk van de cultivar
en de plantmaat, 160 tot 250 bollen. Hiervan uitgaande, is het niet
moeilijk het aantal bollen te berekenen dat men in een kas van een
bepaalde grootte kan planten. Men maakt bij de berekening dikwijls
de fout het aantal m2 dat de kas groot is te vermenigvuldigen met het
aantal bollen dat per m2 geplant kan worden. Men moet altijd uitgaan
van de beteelbare oppervlakte van de kas. Deze is ongeveer 2/3 deel
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van de totale oppervlakte. In een kas van 600 m2 b.v. is de beteelbare
grond 2/3 x 600 m2 = 400 m2. Zou men in deze kas 200 bollen per m2
planten, dan zijn voor de gehele kas 400 x 200 = 80.000 bollen nodig.
Behandeling van de bollen
Voor de vroegste bloei in verwarmde kassen vanaf begin februari
moeten de bollen als volgt worden behandeld:
1 week 34° + 20° tot stadium A2 + 1 à 2 weken 17° + 6 à 10 weken
9° of
20° tot stadium A2 + 1 à 2 weken 17° + 6 à 10 weken 9°.
Voor latere bloei in kassen die kunnen worden verwarmd of voor
bloei maart in kassen die niet kunnen worden verwarmd, worden de
bollen als volgt behandeld:
20° tot stadium G + 17° tot het planten.
Planttijd
Voor vervroegen in verwarmde kassen planten we:
gekoelde bollen van 15 oktober tot 15 november
ongekoelde bollen van 15 oktober tot 30 november.
Voor vervroegen in koude kassen, waarvoor alleen niet gekoelde
bollen in aanmerking komen, planten we tussen 15 oktober en 15
december.
Plantwijze
Een plantdiepte van 5 cm grond boven de top van de bol is noodzakelijk. De beste plantwijze is de bedden uit te schieten en in het
uitgeschoten bed de bollen te planten. De grond van het tweede bed
komt dan in het beplante eerste bed. De breedte van de bedden bedraagt 100 tot 110 cm, de regelafstand 8-12 cm.
Grondtemperatuur
Een begintemperatuur van 9° is vooral bij de gekoelde bollen gewenst.
Hiervoor zal het nodig zijn bij planten in oktober de kas volop te
luchten en bij zonnig weer te schermen, o.a. door krijten. De in rolkassen geplante gekoelde bollen komen in deze periode buiten te
staan. Bij een grondtemperatuur beneden 5° wordt zwaarder gedekt
of niet meer gelucht. Bij niet gekoelde bollen is een lagere temperatuur geen bezwaar.
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Water geven
Op slempgevoelige gronden moet de grond dadelijk na het planten
worden afgedekt met een laagje stro of turfmolm om dichtslaan van
de grond door beregenen te voorkomen. De grond in de kas wordt
daarna regelmatig iets vochtig gehouden.
Kastemperatuur
Het tijdstip waarop met verwarmen van de kas kan worden begonnen,
hangt af van de geplante cultivar en het al of niet gekoeld zijn van de
bollen.
Cultivars die in de trekkas in december kunnen bloeien, kan men, als
de bollen gekoeld, op tijd geplant en op de juiste wijze bewaard zijn,
begin december gaan verwarmen. Voor gekoelde bollen die in de
trekkas later bloeien dan december, mag de verwarming niet eerder
worden aangezet dan 14dagen na de datum van inhalen in de trekkas.
De vervroegingskalender kan hierbij een leidraad zijn (zie blz. 171).
Bij ongekoelde bollen wordt voor de vroegste cultivars niet eerder
verwarmd dan half januari; latere cultivars zoals Apeldoorn ongeveer
1 februari.
Met het oog op de kwaliteit van de bloemen vermijde men risico en
houde men de kastemperatuur de eerste weken op 12-14°; daarna
kan een temperatuur van 16-18° worden aangehouden.
Ventileren (luchten)
Voor bloei na half januari wordt bij niet vriezend weer gelucht zodra
het gewas zich bovengronds ontwikkelt. Dit moet men doen om het
gewas droog te houden. Ook na het water geven moet flink worden
gelucht. Droog houden en snel drogen is belangrijk ter voorkoming
van blad- en bloempokken. Het gebruik van ventilatoren kan hiertoe
belangrijk bijdragen.
Oogsten
Zodra de bloemknoppen beginnen te kleuren, kan men oogsten. Dit
gebeurt bij voorkeur 's morgens of 's avonds. Bij het oogsten mogen
de bladeren en bloemen niet worden beschadigd.
Het bossen gebeurt tijdens het oogsten direct in de kas of op de
sorteertafel in de pakafdeling. Oogsten en tegelijk bossen in de kas
gaat sneller, maar het sorteren is moeilijker. Een ander bezwaar is
dat de afgebroken bollen in emmers of manden moeten worden opgevangen. Men kan ze ook op de grond laten vallen, maar dit geeft

68 Vervroegen (tulp)

bij het leegmaken van de kas extra werk, terwijl tijdens het oogsten
veel bollen worden stukgetrapt. Dit laatste komt de hygiëne, zo belangrijk voor het voorkómen van ziekten, niet ten goede.
Het bossen over de sorteertafel duurt wel langer, maar de sortering
is in het algemeen beter. Deze werkwijze verdient dan ook de voorkeur, vooral wanneer de stengels van onderen gelijk worden gehouden.

Vollegrondsbroei van 5° tulpen

Het doel van de koeling bij 5° is:
- in de volle grond van de kas Kerstmisbloei te verkrijgen
- het aantal trekken te vergroten
- een snelle tussenteelt mogelijk te maken.
Behandeling
- Planten eind oktober-begin november (bloei voor Kerstmis)
vroege cultivars: 1week 34° direct na het rooien + 20° tot stadium
G + 2 à 3 weken 17-20° + 9 weken 5°
Apeldoorn:
1week 34° direct na het rooien + 20° tot stadium
G + 12 weken 5°
- Planten vanaf 1 december (bloei na half januari)
vroege cultivars: 1 week 34° direct na het rooien + 20° tot 9
weken voor planten + 9 weken 5° of
20° tot 9 weken voor planten + 9 weken 5°
Darwinhybriden: 1 week 34° direct na het rooien + 20° tot 12
weken voor planten + 12 weken 5° of
20° tot 12 weken voor planten + 12 weken 5°
- Planten vanaf begin januari (bloei februari - maart)
vroege cultivars: 23° tot 1 september + 20° tot 9 à 10 weken voor
planten + 9 à 10weken 5° of
20° tot 9 à 10weken voor planten + 9 à 10 weken

5°
Darwinhybriden: 23° tot 1 september + 20° tot 12 à 13 weken voor
planten + 12 à 13weken 5° of
20° tot 12 à 13 weken voor planten + 12 à 13
weken 5°.
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Nietzo.

maarzó!

Kassen
Voor de teelt van bij 5° behandelde tulpen zijn alle kastypen geschikt.
Deze teelt stelt in het algemeen geen hoge eisen aan de lichtintensiteit. Zelfs kassen met losse eenruiters zijn voor deze teelt geschikt.
Verwarming
De eisen die aan de verwarming worden gesteld, zijn voor een groot
gedeelte afhankelijk van het tijdstip waarop de kas weer leeg moet
zijn voor de volgende teelt.
Hoewel ook andere verwarmingssystemen zoals heteluchtverwarming
bruikbaar zijn, verdient toch een centrale warmwaterverwarming de
voorkeur, omdat hiermede de temperatuur in het algemeen beter en
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nauwkeuriger kan worden geregeld. Tevens geeft dit systeem een
gelijkmatiger verdeling van de warmte over de kas, terwijl bovendien
de luchtvochtigheid beter is te regelen.
Bij gebruik van een heteluchtverwarming is de warmteverdeling aanzienlijk ongunstiger, terwijl ook de luchtvochtigheid meestal lager is.
Door een minder goede warmteverdeling zal de oogstduur worden
verlengd.
Voor bloei vóór Kerstmis moet een luchttemperatuur vlak boven het
gewas van 18° kunnen worden gehaald. Voor een latere bloei is een
maximale luchttemperatuur van 15° vlak boven het gewas vereist.
Voor bloei vóór Kerstmis moet gerekend worden op een teeltduur van
7-9 weken, voor bloei na Kerstmis op 6-8 weken.

Grond
De teelt van bij 5° behandelde tulpen vereist grond die goed is losgemaakt en niet gemakkelijk dichtslaat. De pH is afhankelijk van de
grondsoort, nl. veengrond 5-6, zavel-, klei- en zandgrond 6-7. Het
tulpengewas is gevoelig voor een te hoog zoutgehalte, zodat het vaak
noodzakelijk is na een voorgaande teelt de grond door te spoelen.
Bij slempgevoelige grond moet tuinturf of bolster door de bovenlaag
worden gewerkt en moet het bed na het planten met tuinturf of bolster
worden afgedekt.

Plantmaat
Voor de vroegste teelten is gebruik van de plantmaat zift 12/op noodzakelijk, bij de latere teelten verdient deze plantmaat de voorkeur.
Bij de latere teelten voor bloei na half januari kan ziftmaat 11 worden
gebruikt, maar men dient rekening te houden met meer uitval, terwijl
tevens de kwaliteit van het gewas minder is dan die van plantmaat
zift 12/op.

Aantal bollen per m2
Van de met 5° behandelde bollen worden de volgende aantallen per
netto kasoppervlakte geplant:
Cultivars met veel kruid:
bloei Kerstmis
200 perm 2
bloei na half januari
160 perm 2
Cultivars met minder kruid:
bloei Kerstmis
200-250 perm2
bloei na half januari
200per m2
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Plantdiepte
Op alle grondsoorten is een plantdiepte van 3 cm grond op de top
van de bol aan te bevelen. Ondieper planten heeft als nadeel dat de
bollen bij een snelle beworteling opgroeien terwijl bovendien de
grondtemperatuur op geringere diepte minder constant is.
Plantwijze
De wortelkrans van bij 5° behandelde tulpen is in veel gevallen ver
ontwikkeld, zodat voorzichtig moet worden geplant. Om deze reden,
maar ook omdat de grond onder de bol los moet blijven, mogen de
bollen bij het planten niet in de grond worden gedrukt. De beste en
veiligste methode is het bed uit te schieten, de grond gelijk te harken
en vervolgens de bollen in het uitgeschoten bed te planten.
De regelafstand is 8-12 cm.
Verwijderen van de huid
Bij bollen die een horizontale groei- of windscheur vertonen, verdient
het aanbeveling de huid bij de wortelkrans te verwijderen. Voor bollen
die goed in de huid zitten, zal verwijderen van de huid meestal niet
nodig zijn. Het is een tijdrovend werk en kost ongeveer één cent per
bol.
Lucht- en grondtemperatuur
- Bloei voor Kerstmis
In verband met de kans op zachtrot wordt de eerste 2 weken na
het planten een grondtemperatuur van 11-13° aanbevolen. Alleen
als geen fusarium (zuur) en zachtrot voorkomen of zijn te verwachten, kan de grondtemperatuur direct op 16° worden gebracht.
Hierbij mag de luchttemperatuur tussen het gewas niet hoger worden dan 18°.Wordt bij deze luchttemperatuur de grondtemperatuur
van 16° niet gehaald, dan mag de luchttemperatuur niet worden
verhoogd. Wordt bij een luchttemperatuur van 18° de bodemtemperatuur hoger dan 16°, dan moet de luchttemperatuur worden verlaagd. Alleen bij een gewas dat in de knop staat, mag 18° worden
gehandhaafd ongeacht de hoogte van de grondtemperatuur.
- Bloei januari
Voor bloei in januari wordt de bodemtemperatuur direct op 13°
gebracht en op dit niveau gehandhaafd tot het einde van de bloei.
De luchttemperatuur mag hierbij niet hoger zijn dan 15°.
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Water geven
Na het planten wordt de grond goed aangegoten, maar daarna moet
voorzichtig worden gegoten; de grond mag dus niet doornat zijn,
maar licht vochtig. In de praktijk is gebleken dat het aanbeveling verdient kleine hoeveelheden water tegelijk te geven. Grote hoeveelheden ineens kunnen funest zijn.
Oogsten
De bloemen van met 5° behandelde bollen worden met bol en al
geoogst en in de pakafdeling ontbold en gebost.

73 Vervroegen (tulp)

Ill V e r v r o e g e n v a n hyacinten

Biz.
75-79 De teelt
Grondverwarming - Geprepareerde hyacinten - Niet geprepareerde hyacinten - Gebruik jonge bollen - Platsteelbehandeling - Stadiumonderzoek - Het tegengaan van platstelen Winddroog maken
79-83 Behandeling leverbaar
a. Bollen geteeld met grondverwarming - b. Geprepareerde
hyacinten
83-87 Van planten tot inhalen
De kuilplaats - Kuiltemperauur - Ligging van de kuil - Kuilgrond - Vocht - Conserveringsmiddelen: Impraline of Wolmanzout - Aantal bollen per kist - Kuilen - Dekken van de kuilgrond - Inhalen - Gebruik van plastic in de kas
87-88 Broei van hyacinten geteeld met grondverwarming
88

Broei van geprepareerde hyacinten
Kastemperatuur - Water geven

89

Broei van niet geprepareerde hyacinten
Kastemperatuur - Water geven

89-91 Oogsten en veilingklaar maken
91-92 Vervroegen bij kunstlicht
92-96 Behandeling van hyacinten die van november t/m januari
direct in het volle licht in een verwarmde kamer worden geplaatst
Wenken voor de praktische toepassing - Verkoopperiode en
bewaring van de bollen bij de wederverkopers - Op water
zetten - Standplaats in de huiskamer - Spruithyacinten Behandeling van de bollen - De potjes - De grond

74

Vervroegen van hyacinten
Het doel van het vervroegen van hyacinten is de planten op een vooraf bepaald, vervroegd tijdstip bloemen van goede kwaliteit te doen
voortbrengen. De maatregelen waarmede dit wordt bereikt, kunnen
in het algemeen worden verdeeld over drie perioden:
1. de behandeling van de droge bol
2. de kuilperiode
3. de kasperiode.

De teelt
Grondverwarming
De bollen geteeld met grondverwarming worden 'pijpbollen' of
'Heraut' hyacinten genoemd. De naam 'Heraut' is beschermd. In het
voorjaar, vanaf ongeveer zes weken voor het rooitijdstip, wordt de
grond onder de bollen verwarmd (20-23°). Men bereikt hiermede dat
de bloemvorming vroeger begint dan normaal. Tussen half juni en 20
juni worden deze bollen gerooid. Daarna volgt de behandeling in de
schuur. Afhankelijk van de verdere behandeling en van de cultivar
valt het begin van de bloei tussen medio november en Kerstmis.

Geprepareerde hyacinten
Geprepareerde hyacinten zijn bollen die men omstreeks half juni
heeft geroooid en die daarna een speciale behandeling hebben gekregen voor extra vroege bloei (november) of zeer vroege bloei
(eerste helft december).

Niet geprepareerde hyacinten
De bollen worden bijna rijp gerooid. In de schuur ontvangen de leverbare bollen een temperatuurbehandeling die gericht is op het gewenste bloeitijdstip tussen begin januari en april.

Gebruik jonge bollen
Bij het vervroegen krijgt men meestal prima resultaten met jonge bollen, afkomstig van krachtig groeiende partijen. Men herkent die bollen
aan het gave uiterlijk en de kleine, soms nog ovale bolbodem.
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Platsteelbehandeling
Voor het verkrijgen van zwaardere bloemtrossen kan men een platsteelbehandeling toepassen. Indien hyacinten, terwijl het vegetatiepunt nog in stadium I is, d.w.z. voordat de bloemvorming is begonnen,
gedurende een aantal dagen worden blootgesteld aan een temperatuur van 20-23°, verbreedt het hoofdgroeipunt zich en kan een platte
steel in plaats van een ronde steel worden gevormd.
Van deze eigenschap maakt men soms gebruik door vooral de kleine
leverbare maten een 'platsteelbehandeling' te geven. De bollen
worden na het rooien 7-10 dagen bewaard bij 23°. Een dergelijke
behandeling heeft, zoals reeds is vermeld, alleen succes als bij het
begin van de behandeling stadium II nog niet bereikt is. Platte stelen
zijn echter lang niet altijd gewenst. Bij veel cultivars vergroten zij,
vooral bij de grotere maten, de kans op kromkoppen en stronagels
(l'Innocence, Delfts Blauw, Arentine Arendsen, Neveda en Fürst Bismarck). De grotere maten van deze cultivars zal men daarom geen
platsteelbehandeling geven.
Als de bollen te velde, zolang ze stadium II nog niet hebben bereikt,
worden blootgesteld aan een temperatuur van 20-23°, kan ook zonder
speciale behandeling een platte steel ontstaan.
Stadiumonderzoek
Het stadiumonderzoek is de controle die wordt verricht om te bepalen
in welk stadium de bloemvorming zich bevindt. Bij de ontwikkeling
van de bloem onderscheidt men de volgende stadia:
Stadium I
loofbladvormende periode
Stadium II einde van de loofbladvormende periode, het vegetatiepunt gaat over tot bloemvorming
Stadium Pr de eerste aanleg van nagels wordt zichtbaar
Stadium Br schutblaadjes tekenen zich af. In de oksels van deze
schutblaadjes staan de nagels ingeplant op de bloemsteel
Stadium P1 de eerste 3 bloemdekbladen van een nagel zijn gevormd
Stadium P2 de tweede 3 bloemdekbladen van een nagel zijn gevormd
Stadium A 1 de eerste 3 meeldraden van een nagel zijn gevormd
Stadium A 2 de tweede 3 meeldraden van een nagel zijn gevormd
Stadium G de stamper van een nagel is gevormd.
De hyacinten vormen een bloemtros. Bij de stadia P 1 t/m G wordt
het stadium aan één nagel onderzocht, dit moet een topnagel zijn!
Voor het vervroegen van hyacinten zijn enkele stadia zeer belangrijk:
Stadium I. Hyacinten die een platsteelbehandeling moeten ondergaan, mogen niet verder zijn dan stadium I.
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Stadium A 1. In de meeste gevallen wordt de tussentemperatuur
beëindigd als de topnagels stadium A 1 hebben bereikt.
Stadium G. Als de topnagels stadium G hebben bereikt, wil dit zeggen dat de bloemtros geheel af is.
Het tegengaan van platstelen
Het komt inderdaad nogal eens voor dat de bodemtemperatuur enige
dagen voordat men de te prepareren bollen zou willen rooien, boven
20° komt. Men kan in dat geval het ontstaan van platstelen voorkomen
door direct te rooien. Wel oogst men dan kleinere bollen, maar men
moet van twee kwaden wel eens het minste kiezen. De bollen die
gerooid zijn in staduim I en nog geen temperatuur boven 20° hebben
gehad, moeten als men geen platstelen wenst, niet bij temperaturen
tussen 20 en 25°, maar bij 30° worden gedroogd.
Winddroog maken
Onder winddroog maken van de bollen wordt verstaan het laten
drogen van de huid en de wortels op een zodanige manier dat de
buitenste rokken (die men huid noemt) niet 'dichtslaan'. Deze behandeling duurt 2-5 dagen. Buiten droogt men in gaasbakken. In de
bewaarcellen in de schuur kan men zowel gaasbakken als kratten
Stadium Gvan de bloemontwikkeling in de bol
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gebruiken. Men moet dan echter niet te snel drogen omdat bij een
temperatuur die meer dan 1-2° hoger is dan de buitentemperatuur de
huid kan 'dichtslaan'.
De snelheid van drogen is afhankelijk van de ventilatie. Voor alle
droogsystemen geldt een ventilatie van 12 m3 per 100 liter bollen per
uur. Voor droging in gaasbakken komt dit overeen met een ventilatie
van 3 m3 per gaasbak per uur.

Behandeling leverbaar
a. Bollen geteeld met grondverwarming
Rooien 10-20 juni
winddroog maken
voorbehandeling: 2572° tot eind juli
tussenbehandeling: 23° tot stadium Ai van de topnagels of
20° tot stadium A2van de topnagels
nabehandeling: 13° of 17° tot planten
planten: vanaf 20 september.
Hyacinten afkomstig van verwarmde grond hebben vóór het rooien al
enige tijd 20-23° ontvangen. Op het moment van rooien is het groeipunt dikwijls de loofbladvormende periode al voorbij: Voorbehandeling
met 30° of een platsteelbehandeling is daarom niet nodig. Deze behandelingen werken zelfs remmend. De ervaring heeft geleerd dat
men eind juli kan overgaan naar de tussenbehandeling van 23 of 20°.
Bewaring bij 23° kan een iets betere kwaliteit geven (b.v. bij Pink
Pearl), maar bewaring bij 20° leidt tot een iets vroegere bloei en zal
daarom meestal de voorkeur genieten.
Stadium topnagel Ai wordt meestal tussen 7 en 14 augustus bereikt.
Het is noodzakelijk de hyacinten te (laten) onderzoeken om te (laten)
bepalen hoever de bloemontwikkeling is gevorderd. Voor de extra
vroege bloei (november) is een natemperatuur van 13° noodzakelijk.
Voor bloei begin december is een nabehandeling met 17° beter. Het
gewas wordt om die tijd, als het met 13° is nabehandeld, gauw te lang.
De geschiktste cultivars voor de teelt op grondverwarming zijn: Anna
Marie, Pink Pearl, Delfts Blauw, Nobel, Jan Bos.
b. 'Geprepareerde' hyacinten
- Bloei ± 3e week november - 2e week december
rooien 14-21 juni
winddroog maken
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Krasbodems,slechte broeibollen

voorbehandeling: 2 weken 30° + 3 weken 2572°
tussenbehandeling: 20-23° tot stadium A2 van de topnagels
nabehandeling: 13° tot planten
planten: vanaf 20 september.
Vroeg rooien geeft tijdwinst. Dit is vooral voor de extra vroege bloei
van belang. Om tijdverlies te voorkomen, wordt geen platsteelbehandeling gegeven.
Bij de tussenbehandeling wordt 20-23° aangehouden. Na half
augustus moet men stadiumonderzoek (laten) toepassen om te
(laten) bepalen of stadium A2van de topnagels is bereikt.
Voor bloei in november is voor alle cultivars een nabehandeling bij
13° noodzakelijk. Voor bloei in begin december is dit eveneens het
geval, echter met uitzondering van Anna Marie. Deze cultivar kan
men beter nabehandelen met 17°. Indien men de cultivars Arentine
Arendsen, Edelweiss en l'Innocence begin december in bloei wil
hebben, verdient het, om te voorkomen dat het gewas te lang zou
worden, aanbeveling de bollen pas eind september te planten in
plaats van omstreeks 20 september.
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Bloei + 2e week december - begin januari
rooien 14-21 juni
winddroog maken
voorbehandeling: eventueel platsteelbehandeling 7-10 dagen 23°
2 weken 30° + 3 weken 25V20
tussenbehandeling: 23° tot stadium A2 topnagels of
20° tot stadium A2 topnagels
nabehandeling: 17° of 13° tot planten (13° geldt alleen voor Carnegie)
planten: tussen 20 en 30 september.
Vroeg rooien geeft tijdwinst.
Een tussenbehandeling met 23° is te verkiezen boven 20°; alleen bij
Pink Pearl en Prinses Irene verdient 20° de voorkeur. Cultivars die
de neiging hebben groene koppen te vormen zoals Pink Pearl,
Prinses Irene, Jan Bos, Fürst Bismarck en l'Innocence worden beter
van kwaliteit als de tussenbehandeling van 23°, nadat de topnagels
stadium A2 hebben bereikt, nog minstens een week wordt voortgezet. Wel zullen deze bollen later bloeien dan die welke bij 23°
zijn bewaard tot stadium A2. Stadium A2 wordt meestal bereikt tussen 15 en 22 augustus. Het is noodzakelijk de hyacinten te (laten)
onderzoeken om te (laten) bepalen hoever de bloemontwikkeling
is gevorderd.
Cultivars die gauw lang worden (Arentine Arendsen, Edelweiss,
l'Innocence) kunnen ook als volgt worden behandeld:
voorbehandeling: 2 weken 30°
tussenbehandeling: 25V20 tot stadium G van de topnagels
nabehandeling: 20° tot planten.
l'Innocence op deze manier behandeld, zal bovendien minder stronagels hebben. De bloei valt dan juist vóór Kerstmis of enkele
dagen daarna. Wil men echter l'Innocence beslist vóór Kerstmis
in bloei hebben en toch het aantal stronagels beperken, dan kan
men een voorbehandeling geven van 2weken 30° + 3 weken 25V20,
gevolgd door de tussentemperatuur van 23° met een natemperatuur
van I8V2 0 .
Na een tussenbehandeling met 20° zullen de planten in de regel
iets vroeger bloeien dan de met 23° behandelde.
De temperatuur voor de nabehandeling dient 17° te zijn, met uitzondering van Carnegie en Eros. Deze beide cultivars moet men
voor kerstmisbloei nabehandelen met 13°. Om bij Carnegie het
ontstaan van groene nagels te beperken, is aan te raden de bollen
van deze cultivar niet naar 13° over te brengen bij het bereiken
van stadium A2 maar hiermede te wachten tot stadium G is bereikt.
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De geschiktste cultivars voor de zeer vroege bloei zijn: Amsterdam,
Anna Marie, Arentine Arendsen, Carnegie,Collosseum, Delfts Blauw,
Edelweiss, Eros, Fürst Bismarck, Jan Bos, l'Innocence, Madame
Krüger, Ostara, Pink Pearl, Prinses Irene, Tubergens Scarlet.
Bloei januari - begin februari
rooien eind juni - begin juli
winddroog maken
voorbehandeling: 25V20 tot ± 10 september
nabehandeling: 17° tot planten (minimaal 4 weken)
planten: tussen 8 en 15 oktober.
De hyacinten die men voor bloei januari - begin februari gebruikt,
worden niet meer geprepareerd. Het is gewenst dat de voorbehandeling wordt voortgezet tot stadium G is bereikt. Vrijwel
geheel aangelegde nagels hebben een zilverachtig witte kleur. Dit
ontwikkelingsstadium wordt in het algemeen bereikt tussen 1 en 15
september. Als men te vroeg met de nabehandeling met 17° begint,
kunnen de bloemtrossen in de kop gaan rotten. Het gunstigste
planttijdstip ligt drie maanden voor de gewenste datum van inhalen
Cultivars die neiging hebben te lang te worden, kunnen beter 2V2
maand voor de gewenste inhaaldatum worden gekuild. Het is echter
ook mogelijk deze cultivars ± 1 week langer de voorbehandeling
bij 25V20 te geven, dus daarna 1 week minder 17° en op normale
tijd te planten. De bollen van de cultivars Carnegie dienen bij voorkeur ruim 3 maanden voor het inhaaltijdstip te worden gekuild.
Geschikte cultivars voor deze bloeitijd zijn: Amsterdam, Anna Marie,
Arentine Arendsen, City of Haarlem, Delfts Blauw, Edelweiss, Eros,
Fürst Bismarck, Jan Bos, La Victoire, l'Innocence, Myosotis, Ostara,
Pink Pearl.
Bloei februari - begin maart
rooien eind juni - begin juli
winddroog maken
voorbehandeling: 25V20 tot 1 oktober
nabehandeling: 17° tot planten
planten: tussen 1 en 15 november.
De hyacinten die voor deze trek worden gebruikt, behoren direct
na het rooien bij 25V20 te worden bewaard om een goede bloemtros
te vormen; daarna moeten ze gedurende 1 maand voor het planten
bij 17° worden bewaard.
De volgende cultivars komen in de eerste plaats voor de latere
bloei in aanmerking: Anna Marie, Arentine Arendsen, Carnegie,
Edelweiss, Eros, Jan Bos, La Victoire, l'Innocence, Marconi, Myosotis, Ostara, Perle Brilliante.
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Bloei maart - april
rooien eind juni - begin juli
winddroog maken
voorbehandeling: 25V20 tot 1 november
nabehandeling: 17° tot planten
planten: tussen 1 en 15 december.
Ook voor de laatste trek dienen de hyacinten direct na het rooien
en drogen bij 25V20 te worden bewaard.
King of the Blues en Queen of the Pinks moeten, om in maart te
kunnen bloeien, begin november zijn gekuild. Deze cultivars krijgen
dan 25V20 tot 1oktober en daarna 17° tot het planten.
Een bezwaar van het late planttijdstip voor de laatste trek is dat
bij vroeg invallende vorst de wortels weinig gelegenheid krijgen
zich te ontwikkelen. Bij vroeger planten dan december bestaat
echter het gevaar dat de spruiten te lang worden. Men kan dit
tegengaan door de kisten met een dun laagje grond te bedekken.
Tijdens vorst moet dan wel dikker worden gedekt, maar na de vorst
moet het dek direct weer worden verwijderd.
Het verdient aanbeveling de bollen vóór het planten gedurende één
uur te ontsmetten in benomyl. Op deze wijze kan inrotten van de
wortelkrans worden voorkomen.
De late trek behoeft geen bijzondere moeilijkheden op te leveren,
als men maar bollen plant waarvan het wortelgestel niet heeft
geleden door het langdurige verblijf bij de kuiltemperatuur beneden
5° en mits men de nodige maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat de spruiten te lang worden.
De geschiktste cultivars voor de late en zeer late bloei zijn: Carnegie, King of the Blues, Lady Derby, Marconi, Pink Pearl, Queen
of the Pinks.

Van planten tot inhalen
De kuilplaats
Een goede kuilplaats is heel belangrijk, omdat het slagen van de
broei voor een deel afhankelijk is van wat er na het planten met de
bollen gebeurt. Een kuilplaats moet aan de volgende voorwaarden
voldoen:
- zo koel mogelijk
- zo dicht mogelijk bij de kassen
- gezonde grond
- voldoende vochtig; overtollig water moet snel kunnen worden afgevoerd.
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Voor het onderhoud van de kuilplaats geldt hetzelfde als bij de tulp
reeds is geschreven.
Kuiltemperatuur
Voor geprepareerde hyacinten die in november, december of januari
moeten bloeien, is de optimale temperatuur in de kuil 9-13°. Onder
normale omstandigheden is het na half september niet moeilijk deze
temperatuur te benaderen. Als de bodemtemperatuur boven 13° blijft,
moet die temperatuur worden verlaagd. Men kan dit bereiken met
behulp van stro of ander dekmateriaal.
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Ligging van de kuil
Dat de kuil zo dicht mogelijk bij de kas moet liggen, is vanzelfsprekend. De transportafstand is dan korter en bovendien is het gevaar
van vorstschade bij het inhalen kleiner.
Kuilgrond
Het zou ideaal zijn steeds verse grond te gebruiken, maar dat blijkt
in de praktijk moeilijk te zijn. Als het niet mogelijk is de kuilplaats
regelmatig op een ander perceel aan te leggen, verdient het aanbeveling tegen kwadegrond en rotkoppen vóór het planten 300 gr
quintozeen per rr2 ( = 14 m2) door de grond te mengen. Als desondanks toch een kwadegrondaantasting wordt geconstateerd, moet
de grond worden gestoomd.

Vocht
Bij goed bewortelde bollen is de kans op mislukken gering. Voor een
goede beworteling moet de grond voldoende vochtig zijn. Men moet
er rekening mee houden dat de hyacinten niet in het vrije veld staan,
maar in kisten of pannen zijn opgeplant. Wat voor de normale teelt
buiten als voldoende vochtig geldt, kan voor de kuilgrond te droog
zijn. In de praktijk zijn voldoende voorbeelden bekend dat de beworteling heeft geleden tengevolge van de droogte. Er zijn verschillende
manieren om de kans op te droge grond te beperken:
- bevochtigen van de kuilplaats vóór het kuilen
- aanbrengen van een deklaag
- begieten van de beplante kistjes vóór het afdekken met grond
- na afdekken van de grond met stro of riet regelmatig beregenen.
Het hangt van de plaatselijke omstandigheden af welke van deze
maatregelen men moet of kan toepassen.
Conserveringsmiddelen: Impraline of Wolmanzout
Het gebruik van een conserveringsmiddel voor de kisten verdient
aanbeveling. Resten van deze middelen kunnen echter wortelverbranding veroorzaken. Men kan dit voorkomen door de volgende maatregelen:
- de kisten reeds in de voorzomer behandelen
- de kisten na de behandeling in de open lucht opslaan; door het
regenwater spoelen de schadelijke resten weg. Als er weinig regen
valt, moet men de stapel enige malen nat maken
- de kisten 24 uur in water dompelen.
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Het hangt van de omstandigheden af welke maatregelen men het best
kan toepassen.
Aantal bollen per kist
Het aantal bollen dat op een kist (35x45 cm) kan worden geplant,
bedraagt:
maat:
perkist:
perm2:

19cm/op
30
180

18cm

17cm

16cm

15cm

35
210

42
252

48
288

56
336

De opgegeven maten betreffen droge bollen. Als men de bollen nat
sorteert, moet men er rekening mee houden dat ze 1 à 2 cm krimpen.

Kuilen
De bollen worden meestal in de kuil op kisten geplant. Het eenvoudigst is de kisten direct in de kuil te plaatsen en deze tot de rand te
vullen met grond.
Als men tijdens het planten in de gemaakte kuil loopt, ontstaat een
laag die moeilijk water doorlaat waardoor vooral op zwaardere grond
de kans op wateroverlast toeneemt. In dat geval moet men, vóór men
de kisten in de kuil plaatst, de grond even losmaken.
Men plant de bollen op de regel tegen elkaar. Tussen de regels onderling komt een kleine afstand. De bollen worden slechts licht in de
grond gedrukt, zodat geen vaste laag onder de wortelkrans ontstaat.
Als men op zavelgrond kuilt, moet een laagje van ± 2 cm zand over
de beplante kisten worden gestrooid. Hiermede bereikt men dat de
grond boven de kisten bij het binnenhalen gemakkelijk loslaat.
De bollen, bestemd voor bloei tot en met januari, dekt men af met
10-15 cm grond.Voor februari- en maartbloei gebruikt men een laagje
grond van ± 8 cm.
Dekken van de kuilgrond
Het is raadzaam de grond direct na het kuilen met stro of riet te dekken. Als de bodemtemperatuur nog ruim boven 9-13° is, moet men
maatregelen nemen om de grondtemperatuur te verlagen door beregenen. Daalt de luchttemperatuur later in de tijd beneden 9-13°, dan
gaat het dek dienst doen om de temperatuur van 9-13° in de kuil zo
lang mogelijk te handhaven.
Voor het invallen van de vorst moet zoveel dek zijn aangebracht dat
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de grond boven de bollen vorstvrij blijft. Het is aan te raden bij strenge
vorst de kuil extra af te dekken met een laag plastic folie.

Inhalen
Men kan de hyacinten in de kas plaatsen als de bloemtros geheel of
gedeeltelijk uit de bol is. Bij vriezend weer tijdens het inhalen moet
men maatregelen nemen om vorstbeschadiging aan de spruiten te
voorkomen. Men kan dit bereiken door de kisten mèt de dekgrond te
verplaatsen. Ook afdekken met plastic kan vorstbeschadiging tegengaan.
Voor de extra vroege en zeer vroege bloei is het altijd aan te raden
een proefkist in te halen. Ontwikkelt het gewas zich binnen 2 à 3
dagen goed, dan kan men de andere kisten inhalen. De proefkist geeft
men dezelfde behandeling als voor de gehele trek geldt.

Gebruik van plastic in de kas
Om de strekking goed te laten verlopen, worden de kisten direct na
het inhalen onder zwart plastic geplaatst. Onder plastic krijgt men
een hoge luchtvochtigheid met als gevolg een goede groei en geen
verdroogde bladpunten. De neuzen rekken beter, en de kans op een
stugge groei of op propperige planten wordt tot een minimum beperkt.
Als na enkele dagen de bloemen zover uit de bollen zijn gegroeid dat
er geen gevaar meer bestaat dat ze te kort blijven, moet het zwarte
plastic worden vervangen door doorschijnend plastic. Ook dit mag
niet langer dan enkele dagen blijven liggen, omdat anders het gewas
minder stevig zou worden. Verwijder het plastic pas als het gewas
green is, anders zouden de bladpunten alsnog kunnen verdrogen.

Broei van hyacinten geteeld met
grondverwarming
Na het inhalen komen deze hyacinten direct op het tablet en worden
de pennen (neuzen) schoongespoten. Om uitdrogen van de bladpunten te voorkomen is het gewenst de bollen totdat de spruiten
groen gekleurd zijn af te dekken met doorzichtig plastic-folie.
Hyacinten afkomstig van verwarmde grond kunnen vanaf 10 december
bij een lagere kastemperatuur dan ± 25° gemakkelijk in bloei komen.
Naarmate de temperatuur echter lager wordt, is de kans groter dat
het gewas te lang wordt.
Bij hyacinten, geteeld met grondverwarming, hebben de bloemtrossen
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meer gelegenheid gehad zich te ontwikkelen dan bij geprepareerde
hyacinten. Dit verschil wordt zichtbaar tijdens de bloei: de trossen van
met grondverwarming geteelde hyacinten zijn voller dan die van vroeger gerooide (geprepareerde) hyacinten.
Groene topnagels komen bij hyacinten van verwarmde grond niet veel
voor.
Hyacinten van verwarmde grond worden vooral uitgevoerd naar de
Scandinavische landen. Voor de teelt met grondverwarming (bestemd
voor de zeer vroege bloei) komen vooral de volgende cultivars in aanmerking: Anna Marie, Delfts Blauw, Jan Bos, Pink Pearl, Nobel.

Broei van geprepareerde hyacinten
Na het inhalen komen de geprepareerde hyacinten van de eerste trek
direct op het tablet. De daaropvolgende trekken kunnen zo nodig
eerst onder het tablet worden gezet. Het gewas op de tabletten moet
dan echter ver genoeg zijn ontwikkeld, zodat de kisten voor de nieuwe
trek tijdig op de tabletten kunnen worden geplaatst. Als ze een week
of langer onder de tabletten moeten blijven, loopt men de kans dat
het gewas te lang wordt.
Voorzichtig schoonspuiten van de pennen verdient aanbeveling.
Direct daarna moeten de bollen worden afgedekt om te voorkomen
dat de bladpunten uitdrogen. Voorheen werden voor het afdekken
veelal kranten gebruikt, de laatste jaren dekt men steeds meer af met
plastic folie. Dit voldoet heel goed.
Kastemperatuur
Direct na het inhalen houdt men bij de eerste trek de kastemperatuur
op 17-20°. Na 2 à 3 dagen mag de temperatuur tot ± 25° worden
opgevoerd. Pas als de bloemen gaan kleuren, laat men de temperatuur
weer dalen tot 20 à 23°. Bij de volgende trekken is het in de praktijk
meestal niet mogelijk met een lagere temperatuur te beginnen.
Water geven
Hyacinten hebben een hoge luchtvochtigheid nodig; daarom moet
iedere dag water worden gegeven. Als de paden in de kas na het
water geven niet snel opdrogen, is de luchtvochtigheid meestal voldoende. Sommige cultivars (o.a. l'Innocence) worden spoedig te lang.
Men kan dit tegengaan door na het inhalen slechts één keer water te
geven of door ze na enige dagen los te trekken. Dit gaat echter ten
koste van de kwaliteit van de bloem.
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Broei van niet geprepareerde hyacinten
Wanneer vóór of kort na 1 januari wordt ingehaald, is het raadzaam
dezelfde behandeling te geven als bij de geprepareerde hyacinten.
Dat wil dus zeggen dat de bollen na het inhalen op de tabletten komen
en met zwart plastic worden afgedekt tot de neus voldoende uit de
bol is gegroeid. Dan komen de bollen, om uitdrogen van de bladpunten te voorkomen, onder doorschijnend plastic. Als de neuzen, meestal
na een dag, voldoende groen zijn gekleurd, wordt ook het doorschijnend plastic weggenomen.
Als de bollen na half januari worden ingehaald, zal men cultivars die
zich gemakkelijk laten vervroegen, direct in het licht moeten plaatsen.
Wel dienen ze, om uitdrogen van de bladpunten te voorkomen, onder
doorschijnend plastic te worden geplaatst. De cultivars die het eerst
in aanmerking komen om direct in het volle licht onder doorschijnend
plastic te worden gezet, zijn: Anna Marie, Arentine Arendsen, Delfts
Blauw en l'Innocence. Als de neuzen van deze cultivars echter kort
zijn, kan het nodig zijn toch eerst zwart plastic aan te brengen.
Ook voor deze broeimethode geldt dat men tijdens het trekken de
kisten voor de volgende trekken onder de tabletten kan plaatsen.
Denk er goed aan dat het gewas op de tabletten zo ver moet zijn
ontwikkeld, dat het binnen een week geoogst kan worden en vervangen door de kisten onder de tabletten. Als dit langer moet worden
uitgesteld, kan het gewas te lang worden. Mocht er na een week op de
tabletten nog geen ruimte zijn, dan kan men de kisten in een lichte
koele ruimte zetten tot de tabletten vrij zijn.
Kastemperatuur
Niet geprepareerde hyacinten worden vanaf half januari bij een lagere
temperatuur gebroeid dan geprepareerde. Het is raadzaam hierbij in
januari niet hoger te gaan dan 23°, in februari en maart is 18-20°
voldoende.
Water geven
De kisten behoeven slechts 1 à 2 maal per week te worden begoten,
maar om de luchtvochtigheid aan de hoge kant te houden, dienen de
paden nat te worden gehouden.

Oogsten en veilingklaar maken
Als regel kan men stellen dat de hyacinten marktrijp zijn als de
onderste nagels van de trossen kleuren en spreiden. De kweker trekt
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Het in bloei trekken onder kunstlicht begon met gloeilampen
maar dit isteduur

nu alle marktrijpe planten uit de partij en gaat deze klaarmaken voor
de veiling. De verzamelde planten worden zorgvuldig gesorteerd in
eerste soort, tweede soort en uitschot. Men let daarbij op de ontwikkeling van de bloei, de lengte en de afwijkingen. Op deze wijze
gesorteerde hyacinten plant men per groep bij elkaar in kistjes. Deze
kistjes moeten er zeer verzorgd uitzien. De handel stelt een goed
gesorteerd produkt op prijs, zodat de tijd die aan het sorteren wordt
besteed, vrijwel altijd wordt betaald.
Het komt voor dat hyacinten nog volkomen in de knop op de veiling
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worden aangevoerd. In principe maakt dit voor de wijze van sorteren
geen verschil. Hyacinten die erg lang zijn, kunnen zonder bol per bos
worden aangevoerd. Geboste hyacinten moeten wel in bloei zijn.

Vervroegen bij kunstlicht
Hyacinten lenen zich uitstekend voor vervroegen onder kunstlicht.
In principe kan vervroegen onder kunstlicht plaats vinden in ieder
vertrek dat verwarmd kan worden. De laatste jaren wordt het steeds
meer toegepast in bewaarcellen van bloembollenschuren.
Vervroegen bij kunstlicht is niet moeilijker dan in de trekkas. Hyacinten in bloei getrokken onder kunstlicht, hebben de neiging langer te
worden dan in de trekkas.
Voor de belichting kan men gebruik maken van TL-buizen, gloeilampen en HLRG- of HPL-lampen. TL-buizen genieten de voorkeur
omdat zij minder stroom gebruiken en vrijwel geen warmte afgeven.
Gloeilampen geven veel warmte, waardoor de temperatuur plaatselijk
sterk oploopt. Te hoge temperaturen verminderen de kans op een
goed gewas.
Een TL-buis van 40 W per m2 is voldoende. Bij gebruik van gloeilampen hebben we 100 W per m2 tabletoppervlakte nodig. Het beste
is dan twee lampen van 50 W per m2 aan te brengen. De duur van de
belichting is 12 à 13 uur per etmaal. Omdat nachtstroom goedkoper
is dan dagstroom is het aan te raden 's nachts te belichten. Vanaf het
inhalen tot aan de bloei moet een afstand van ± 50 cm tussen de
lamp en het gewas worden aangehouden. Dit houdt in dat de lampen
in hoogte verstelbaar moeten zijn.
De HLRG- en HPL-lampen moeten 150 cm boven het gewas hangen.
Per 8 m2 oppervlakte dienen lampen ter sterkte van 400 W te worden
aangebracht.
Alle cultivars die voor het vervroegen in de trekkas geschikt zijn,
kunnen voor kunstlichtbroei worden gebruikt.
Het aantal bollen per kist komt overeen met de aantallen die zijn
genoemd voor de trekkas.
Hyacinten kunnen bij kunstlicht worden vervroegd bij een temperatuur
die 1-2° lager ligt dan bij vervroegen in de kas. De gebruikelijke
temperatuur voor kunstlichtbroei is vanaf november tot en met januari
23° en daarna 20°.
Enkele dagen voor het oogsten kan een volgende trek onder de
tabletten worden gezet.
De grond in de kisten moet voldoende vochtig worden gehouden.
De vloer moet regelmatig nat gehouden worden, zodat de luchtvochtigheid hoog blijft.
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Het oogsten vindt op dezelfde wijze plaats als bij vervroegen in de
kas. Men moet nauwkeurig sorteren op kwaliteit, lengte en bloemontwikkeling. Bij toepassing van kunstlicht kan de bloemkleur van
rose cultivars iets lichter worden dan in de kas. Vóór de kisten naar
de veiling gaan, moet men de hyacinten 1-2 dagen op een koele en
vooral lichte plaats op kleur laten komen.
Behandeling vanhyacinten die van novembertotenmet
januari direct in het volle licht in een verwarmde kamer
worden geplaatst
- Bloei december:
rooien 14-21 juni
winddroog maken
voorbehandeling: 2 weken 30° + 3 weken 25V20
tussenbehandeling: 23° tot topnagel-stadium A2
nabehandeling: 12 weken 9°.
- Bloei half januari:
rooien: eind juni/begin juli
winddroog maken
voorbehandeling: 25V20 tot 15 september
tussenbehandeling: 13° tot 15 oktober
nabehandeling: 9 weken 9°.
- Bloei na half januari:
rooien: eind juni/begin juli
winddroog maken
voorbehandeling: 25V20 tot 13weken voor de verzenddatum
tussenbehandeling: 4 weken 13°
nabehandeling: 9 weken 9°.
Voor deze late bloei wordt de voorbehandeling tot 13 weken voor de
verzenddatum aangehouden, daarna volgt de tussenbehandeling en
de nabehandeling.
Wenken voor de praktische toepassing
1. Bolmaat en kwaliteit
Welke bolmaat het best zal voldoen, is nog niet te zeggen. Bij gebruik van één bol per bakje verdient zift 18 of dikker de voorkeur.
Voor bakjes met drie bollen kan men heel goed de kleine leverbare
maten 14-16 gebruiken. De bloemtrossen worden minder zwaar,
zodat de kans op omvallen kleiner is dan bij dikke bollen.
Alleen gave bollen komen in aanmerking. Uit proeven is de indruk
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verkregen dat bij grote bollen meer kans op uitval door schimmel
bestaat dan bij kleine.
2. Ontsmetting met benomyl
Men dient er rekening mee te houden dat ook bij cultivars die weinig gevoelig zijn voor pénicillium, de kans op uitval door deze
ziekte aanwezig is, vooral als men afwijkt van de voorgeschreven
richtlijnen. Ontsmetting met benomyl is nodig om uitval te voorkomen.
3. Bewaren in de schuur
Tijdens de voorbehandeling is de relatieve luchtvochtigheid altijd
voldoende laag. Deze mag echter tijdens de tussenbehandeling en
de koeling niet hoger dan 80o/o worden. Hogere relatieve luchtvochtigheid veroorzaakt te sterke wortelontwikkeling, wat bij de
verzending naar de afnemers moeilijkheden kan opleveren. Bovendien kan het optreden van Pénicillium erdoor worden bevorderd.
Zorg daarom voor een goede ventilatie en luchtcirculatie.
4.Verwijderen van zieke bollen vóór de verzending
Vóór de verzending moeten de bollen nagekeken worden op ziekteverschijnselen. Hierbij dient vooral te worden gelet op rotte plekjes
bij de wortelkrans en op plaatsen waar zich klisters bevinden. Bij
dergelijke bollen zal de bloei vrijwel zeker mislukken. Zij dienen
daarom te worden verwijderd. Om deze reden mogen de te verzenden bollen pas kort voor de verzending in sierdoosjes worden
verpakt.
5. Transport
Pas nadat de aanbevolen temperatuurbehandelingen volledig zijn
uitgevoerd, mag met het verzenden worden begonnen. Wordt de
koelduur beperkt, dan loopt men gevaar dat de hyacinten zich
minder goed ontwikkelen.
Wanneer de hyacinten bij een temperatuur beneden 10° worden getransporteerd, moet de tijd dat de bollen onderweg zijn van de koelperiode in Nederland worden afgetrokken.
Voor het transport geldt:
- gekoeld transport is nodig (ca. 5-9°) wanneer de bollen langer
onderweg zijn dan 1 week bij temperaturen hoger dan 9°. Zijn ze
korter onderweg dan eveneens koeltransport als de temperaturen
tijdens het transport boven 17° kunnen komen.
- wanneer de bollen bij 9° of een lagere temperatuur worden verzonden, moet de tijd dat zij onderweg zijn worden afgetrokken van
de droge koelperiode.
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Verkoopperiode en bewaring van de bollen bij de wederverkopers
De temperatuurbehandeling van vroeg gerooide bollen voor bloei
tegen Kerstmis eindigt omstreeks 17 november. De koper moet
deze bollen uiterlijk begin december kunnen planten. Daaruit volgt
dat de verkoopperiode niet langer dan tot begin december mag duren.
Ook als bloei na Kerstmis geen bezwaar is, mag toch de verkoop
niet meer worden voortgezet, omdat anders de kans op uitval toeneemt. Bij op normale tijd gerooide bollen dient de verkoop in warenhuizen en winkels eind december/begin januari beëindigd te zijn.
De wederverkopers moeten de bollen direct na ontvangst uitpakken
en op een droge plaats bij een temperatuur van 1-9° bewaren. Vanuit
deze bewaarplaats kan dan elke dag de winkelvoorraad worden aangevuld, terwijl de bollen die in de winkel overgebleven zijn van de
vorige dag, het eerst moeten worden verkocht.

Op water zetten van de bollen
De koper dient er op gewezen te worden dat de bolbodem juist in het
water moet staan. Als de wortels voldoende zijn uitgelopen, kan het
waterniveau lager worden gehouden. Wel dient het water regelmatig
te worden aangevuld, want vooral tijdens de bloei gebruikt de plant
veel. Er dient voor te worden gezorgd dat de bol de luchttoevoer naar
het water niet afsluit. Het planten van bollen op grond, grind of vermiculite moet beslist worden afgeraden, omdat de kans groot is dat de
bollen door de groeiende wortels omhoog worden gedrukt, terwijl
bovendien de kans op een goede ontwikkeling kleiner is dan bij plaatsing op water.

Standplaats in de huiskamer
De bollen kunnen op elke redelijke lichte plaats in de woonkamer
worden neergezet bij een temperatuur van ten hoogste 23° à 24°.
Naarmate de temperatuur lager is, zal het langer duren voor de plant
gaat bloeien. Als vuistregel kan hierbij gelden dat wanneer de gemiddelde standplaatstemperatuur 1° lager is, de bloei 1 dag later begint.
Dikke bollen geven vaak zeer zware bloemtrossen. Om te voorkomen
dat zij omvallen kan men de bloemstengels steunen met een stukje
ijzerdraad. Met het oog op de houdbaarheid en een betere bloemkleur
is het aan te bevelen de hyacinten tegen het begin van de bloei op
een koele plaats in de kamer te zetten.
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Spruithyacinten
Het forceren van hyacinten in huis levert, doordat steeds meer huizen
zijn uitgerust met centrale verwarming, moeilijkheden op. Een koele
donkere plaats is moeilijk te vinden en voor de flatbewoners ontbreekt
ook de mogelijkheid om in de tuin te kuilen. Daarom is gezocht naar
methoden om toch hyacinten in huis te kunnen zien groeien en
bloeien. Eén hiervan is de koeling bij 9°. De droge bollen kunnen dan
direct op water in een verwarmd vertrek in het licht geplaatst worden.
Een andere methode is de verkoop van spruithyacinten via supermarkten en warenhuizen. Deze hyacinten die men in potjes op water,
grond of een grondmengsel kweekt, worden afgeleverd met een
groene spruit die in lengte varieert van 6tot 8cm. Ze kunnen eveneens
in een verwarmd vertrek direct in het licht worden geplaatst.
Behandeling van de bollen
Bloei ± 3e week november - 2e week december:
rooien: 14-21 juni
winddroog maken
voorbehandeling: 2 weken 30° + 3 weken 25°
tussenbehandeling: 20° tot stadium A2 van de topnagels
nabehandeling: 13° tot planten
planten: ± 20 september; temperatuur na het planten 9°-13°.
Bloei 2e week december - begin januari:
rooien: 14-21 juni
winddroog maken
voorbehandeling: 2 weken 30° + 3 weken 25°
tussenbehandeling: 23° tot topnagel-stadium A2
nabehandeling: 17° of 13° tot planten
planten: 20-30 september; temperatuur na het planten 9°-13°.
Bloei januari - begin februari:
rooien: eind juni - begin juli
winddroog maken
voorbehandeling: 25° tot ± 10 september
nabehandeling: 17° tot planten
planten: 1-15 oktober; temperatuur na het planten 9°-13°.
Bloei februari - maart:
rooien: eind juni - begin juli
winddroog maken
voorbehandeling: 25° tot 1 oktober
planten tussen 1 en 15 november; temperatuur na het planten 9°-13°.

95 Vervroegen (hyacint)

Bloei maart - april:
rooien: begin juli
winddroog maken
voorbehandeling: 25° tot 1 november
nabehandeling: 17° tot planten
planten: 1-15 december; temperatuur na het planten 9°-13°.
Omdat deze hyacinten vaak via supermarkten worden afgezet, is een
goede planning noodzakelijk. Deze hyacinten in opgeplante toestand
moeten in een bewortelingsruimte worden bewaard waar de temperatuur kan worden beheerst.
De bollen worden 2 tot 4 dagen voor de afleveringsdatum in het licht
gehaald om op te groenen. Daarna kunnen ze worden afgeleverd.
Wordt de afleveringsdatum door een of andere oorzaak vertraagd,
bijv. door slechte afzet in de supermarkten, waadoor de vastgestelde
planning gevaar loopt, dan kunnen de hyacinten met voldoende
spruitlengte (afleveringslengte) in een cel worden bewaard bij een
temperatuur van 1 tot 2°. Bij deze temperatuur kunnen ze ± 4 weken
worden bewaard, waarbij de spruitgroei nagenoeg stilstaat.

De potjes
Spruithyacinten worden meestal per potje met 1 bol afgeleverd; een
enkele maal in een iets grotere pot met meer bollen. Er bestaan voor
dit doel verschillende potjes zowel voor water als voor grondcultuur.
De keuze van het potje zal vaak afhangen van de prijs van het potje
en van de prijs die voor de afgeleverde spruithyacint is bedongen.
Bij de keuze van de potjes moet op enkele punten worden gelet: de
hyacinten moeten als zij bloeien stevig in het potje blijven staan en het
geheel mag niet gemakkelijk omvallen. De consument moet gemakkelijk water kunnen geven, terwijl het potje in de tijd vanaf afleveren
tot aan de verkoop voldoende vocht moet kunnen vasthouden. Bij
spruithyacinten op water moet ervoor worden gezorgd dat de potjes
tijdens het transport niet alle water verliezen.

De grond
Voor het oppotten van spruithyacinten kunnen verschillende grondmengsels worden gebruikt die aan de volgende eisen moeten voldoen:
- de pH van de grond mag niet beneden de 5,5 zijn
- de grond mag niet te vast worden
- de grond moet voldoende water vasthouden.
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Vervroegen van narcissen

Vereiste eigenschappen vande bollen
Cultivars voor de snijbloemencultuur moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
- ze moeten bij vervroeging een produkt van goede kwaliteit leveren
en/of geschikt zijn voor de teelt in de volle grond
- per gewichtseenheid bollen moet een voldoend aantal bloemen
worden geproduceerd
- de bloemstand moet goed zijn; de bloemas moet een hoek van
minstens 90° maken met de bloemstengel
•» het bloemdek moet regelmatig en goed gesloten zijn (geen 'molenwieken')
- de bloemen moeten op water goed houdbaar zijn
- in knop gesneden bloemen moeten zich op water goed kunnen
ontwikkelen
- bij de juiste methode van forceren moeten de bloemen juist boven
het loofblad uitsteken
- het loofblad mag in verhouding tot de bloemgrootte niet te zwaar
zijn
- de vliezige schedebladeren moeten zover boven de bol uitgroeien
dat ze na het snijden de loofbladeren en de bloemstengel bij elkaar
houden.
Sortering
In tegenstelling met de meeste andere bolgewassen is het bij de
narcis niet helemaal juist onderscheid te maken tussen leverbaar en
plantgoed, omdat bij dit gewas zelfs de klisters goede bloemen kunnen voortbrengen. Bij de verkoop per aantal sorteert men het leverbaar in 'dubbelneus I en II' en 'rond I en II'. Narcissen worden evenwel hoe langer hoe meer per tori verkocht met de aanduiding 'ongeraapt'. Er wordt dan zowel leverbaar als plantgoed geleverd.

Kransen
Kransen of paardetanden zijn sterk verklisterde hoofdbollen, waarbij
de klisters met een platte kant tegen de bol zitten. Per ton kan men
van deze bollen minstens 2000-5000 bloemen meer oogsten dan
van het normale 'tonnengoed'. Men moet er evenwel zeker van zijn
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dat de klisters ook zullen bloeien. Dit kan men controleren door
enkele klisters door te snijden. Te kleine klisters geven alleen loofbladeren. De bloemen van kransen zijn gemiddeld wat kleiner dan
normaal.
Bloemvorming
De bloemvorming in de bol vindt tijdens de groeiperiode plaats. Bij
het rooien na half juli zijn de bloemen meestal geheel aangelegd.
Indien op een vroeger tijdstip wordt gerooid, kan het gebeuren dat de
cup of bijkroon nog niet helemaal aanwezig is. Deze wordt namelijk
in de eerste helft van juli gevormd. Omdat de bloemaanleg voor het
overbrengen naar de 9° is gereedgekomen, is bij narcissen geen
stadiumonderzoek nodig.

Behandeling leverbaar
De behandeling van het leverbaar is er op gericht dat de bollen op
het gewenste tijdstip bloemen van goede kwaliteit zullen leveren.
Afhankelijk van het gewenste bloettijdstip moeten de volgende behandelingen worden toegepast:
Bloei 2e helft november-begin
(extra vroege bloei)

december

rooien eind juni
2 weken 30°
2-3 weken 17°
9° tot planten
planten ± 1 oktober.
Vroeg rooien gaat ten koste van de opbrengst en van de gewas- en
bloemkwaliteit bij het forceren. Rooit men in de laatste week van
juni, dan moet men rekening houden met een gewichtsverlies van
minstens 25%, omdat vroeg gerooide bollen sterk indrogen. De vroeg
gerooide bollen vragen een lange warmteperiode. Men geeft daarom
direct na het rooien 2 weken 30°. Laat men dit achterwege, dan zal
het bloeitijdstip sterk worden verlaat.
Nog een voordeel van de warmtebehandeling is, dat de bollen in die
twee weken goed drogen, althans indien men voor de juiste luchtverversing zorgt. Doet men dit niet, dan blijft het produkt te lang nat
en bestaat er een grote kans op 'bolrot'.
De behandeling voor extra vroege bloei wordt het meest toegepast
bij de cultivars Early Glory, Helios en Barnet Browning. Deze kunnen
dan al in de tweede helft van november bloeien.
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Bloei december-begin januari (zeer vroege bloei)
rooien 10-20 juli
4 dagen 34° (bij eerder rooien minstens 7 dagen 34°)
2 weken 17°
9° tot planten
planten 1-15 oktober.
Bollen, bestemd voor de zeer vroege bloei, moeten ook vóór het normale tijdstip worden gerooid. Het is aan te raden in de eerste helft
van juli te rooien. Na het rooien kunnen de bollen het best eerst op
een droogvloer winddroog worden gemaakt. Direct daarna moet de
34° behandeling worden gegeven.
Cultivars die men tegen Kerstmis in bloei wil hebben en die dit
bij een behandeling voor zeer vroege bloei nauwelijks of net niet
halen, krijgen een behandeling voor extra vroege bloei. Hierbij valt
te denken aan de cultivars Yellow Sun, Verger, Flower Record, Carlton.
Bloei januari-begin

februari (vroege bloei)

rooien op normaal tijdstip
4 dagen 34°
2-4 weken 17°
9° tot planten
planten in oktober.
Door de warmtebehandeling (4 dagen 34° als de bollen winddroog
zijn) verloopt de broei vlotter. Zelfs in januari komt het vaak voor (b.v.
bij de cultivar Flower Record) dat de spruiten na het inhalen zich
traag ontwikkelen, vooral na een koud groeiseizoen.

Bloei februari-begin maart (latere bloei)
rooien op een normaal tijdstip
17° tot planten
planten ± 1 november.
Bollen, bestemd voor bloei in februari, kunnen rijp worden gerooid.
Een extra warmtebehandeling kan bij deze bollen achterwege blijven.
Bloei maart-begin april (zeer late bloei)
rooien op een normaal tijdstip
17° tot planten
planten ± 1 december.
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Ook voor deze bloeiperiode worden de bollen rijp gerooid en wordt
geeen extra warmtebehandeling toegepast. De late plantdatum (niet
voor december) wordt geadviseerd om een te sterke spruitontwikkeling tijdens de kuilperiode tegen te gaan. Door genoemde behandelingen wordt het strijken van het gewas tijdens het in bloei trekken
tegengegaan.
Koelen bij 9°
Om een goede wortelontwikkeling te bevorderen, moet men zorgen
voor een relatieve luchtvochtigheid van 9 0 % tijdens het koelen.
Na het planten in een voldoende vochtige grond beginnen de wortels
van de op de juiste wijze gekoelde bollen zich al na een paar dagen
te ontwikkelen. Bollen die bij een lagere luchtvochtigheid worden
gekoeld, zullen veel later wortels maken en daardoor ook later bloeien.

Van planten tot inhalen
Kuilplaats
De kuilplaats moet aan de volgende eisen voldoen:
- Gedurende de kuilperiode mag de temperatuur van de grond niet
te hoog en niet te laag zijn. Voor de bollen bestemd voor de vroege
en de zeer vroege bloei is een grondtemperatuur tussen 5 en 9°
gunstig. Voor bollen bestemd voor de late bloei mag de grond kouder zijn.
- De kuilplaats moet voldoende boven het grondwater liggen en
overtollig water moet snel kunnen worden afgevoerd.
- Tijdens de kuilperiode mag de grond nooit te droog worden; zo
nodig moet er op tijd worden beregend.
- De grond moet vrij van ziekten zijn. Kwadegrondziekte tast de
spruiten aan en het wortelrot veroorzaakt tijdens het trekken een
minder goede groei, waardoor de planten te laag blijven.
Als de buitentemperatuur een paar weken voor het planten abnormaal
hoog is, moet men maatregelen nemen om de temperatuur van de
kuilgrond te verlagen. Het is dan aan te bevelen de kuilplaats 's morgens vroeg te bedekken met een dikke laag stro of riet, dat 's avonds
na zonsondergang weer wordt verwijderd om de koele nachttemperatuur op de grond te laten inwerken.
Men kan ook, bij voorkeur na zonsondergang, de grond met koud
water begieten. Leidingwater en slootwater zijn meestal niet koud
genoeg, diep grondwater (nortonpompwater) daarentegen wel. Deze
maatregelen moet men zo nodig na het planten in de kuil voortzetten.
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Oogstenvannarcissen
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Als de nachttemperatuur hoger dan 10° is, hebben deze maatregelen
geen zin en kunnen ze zelfs nadelig werken. Als de temperatuur van
de grond tot 9 à 10° is gedaald, moet de kuilplaats met een dikke
laag stro of riet worden afgedekt om die gunstige grondtemperatuur
zo lang mogelijk te handhaven. Als de temperatuur in november
beneden 9° daalt, moet men nog een extra hoeveelheid stro of riet
aanbrengen. Bevriezen van de kuilplaats gaat men tegen door gedurende een vorstperiode doorschijnend plastic over de stro- en rietlaag aan te brengen.Zodra de vorstperiode voorbij is, moet het plastic
worden verwijderd.
Tegen de kwadegrondziekte moet de kuilgrond worden behandeld
met 25-30 gram quintozeen per m2.Deze hoeveelheid wordt 2-3 weken
voor het kuilen bij voorkeur met een frees door de grond gewerkt.

Kisten
Voor het in bloei trekken worden kisten van verschillende maten gebruikt. Een veel voorkomende maat is 35x45 cm.
Nieuwe kisten die tegen verwering zijn behandeld, moet men vóór er
bollen in worden geplant 12 uur in het water dompelen of gedurende
een paar weken voor het planten regelmatig natspuiten. Hierdoor
worden voor de plantewortels schadelijke resten verwijderd. Natspuiten is ook aan te raden voor niet behandelde kisten. Het hout
absorbeert het water en zal daardoor na het kuilen weinig water aan
de grond onttrekken. De grond in de kisten blijft dan vochtig, hetgeen
voor een snelle beworteling van de bollen bevorderlijk is.

Hoeveelheid bollen per kist
Narcissen worden op de kisten vrijwel tegen elkaar geplant. Door de
onregelmatige bolvorm is het aantal bollen per kist niet aan te geven.
De hoeveelheid wordt daarom per gewicht opgegeven. Per kist van
35x45 cm plant men gemiddeld 4 kg bollen.

Tijdstip van inhalen
Het tijdstip van inhalen wordt niet door de spruitlengte bepaald, maar
door de knopontwikkeling van de hoofdbol. Als de knop van de hoofdbol boven de bol is uitgegroeid, kan zonder bezwaar worden ingehaald. De knoppen van de klisters kunnen niet als maatstaf gelden,
v/ant deze zijn altijd verder ontwikkeld dan de knoppen van de hoofdbol
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In bloei trekken
1e trek (november-december)
De voor deze trek bestemde kisten komen in het algemeen direct in
het licht op tabletten. Het gebeurt echter nogal eens dat de spruiten
nog te kort zijn, terwijl de bloemknoppen al voldoende boven de bol
zijn uitgegroeid. Dit komt vooral voor bij bollen die na een koud
groeiseizoen niet gedurende 4 à 7 dagen bij 34° zijn behandeld. De
kisten moeten dan op de tabletten met zwart plastic worden bedekt.
Na 4 à 6 dagen zijn de spruiten meestal voldoende gegroeid om het
plastic te verwijderen en ze in het licht te zetten. Enkele cultivars
waarvoor deze maatregelen nogal eens nodig zijn, zijn Carlton, Flower
Record en l'Innocence.

2e tot en met de laatste (6e of 7e) trek (januari-maart)
Ofschoon de narcissen na het inhalen meestal direct op de tabletten
in het licht kunnen worden gezet, is het aan te raden de kisten enige
tijd onder de tabletten te zetten tot de bloemen van de vorige trek
geoogst zijn. Op die manier kan het aantal trekken met één worden
vermeerderd. De tijd gedurende welke de kisten onder de tabletten
mogen staan, varieert van 4 tot 10 dagen en is afhankelijk van de
spruitlengte bij het inhalen. Hoe langer de spruiten zijn, hoe korter
het mag duren. Bij welke spruitlengte de bollen nog onder de tabletten
mogen staan, hangt van de volgende factoren af:
- de cultivar
- de behandeling van de bollen
- het tijdstip van inhalen.
De Poetaz narcissen Cragford, Geranium, Laurens Koster en l'Innocence kan men b.v. langer onder de tabletten laten staan dan de
grootkronige en trompetnarcissen.
Als de spruiten van de bollen die op de tabletten worden geptaatst
te lang zijn, bestaat er veel kans dat het gewas tijdens het in bloei
trekken gaat 'strijken'.
Kastemperatuur en trekduur
De temperatuur waarbij men gaat broeien is afhankelijk van de
cultivar. De trompetnarcissen en de grootkronige cultivars Carlton,
Yellow Sun en Helios moeten in bloei worden getrokken bij een
temperatuur van 17-18°, alle andere bij 15-16°. In bloei trekken
bij een hogere temperatuur gaat ten koste van de bloemkwaliteit,
daar dan de kleur van de cup verbleekt. Als men echter bij de juiste
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temperatuur (18° of 16°) constant een zeer hoge luchtvochtigheid
aanhoudt, kunnen bloemen van uitstekende kwaliteit worden geoogst.
Over het algemeen zal de periode tussen inhalen en begin van de
bloei 2V2 à 3V2 week bedragen. Dit is afhankelijk van de behandeling
van de bollen, het tijdstip van in bloei trekken, de cultivar en vooral
ook de kastemperatuur. Proeven van het Laboratorium voor Bloemboüenonderzoek te Lisse hebben uitgewezen dat bij een temperatuur
van I8V2 0 de trekduur van verschillende cultivars 6-8 dagen korter
kan zijn dan bij een temperatuur van 15V20.
Water geven en luchtvochtigheid
Zodra de kisten in de kas staan, moet alles goed worden gesproeid.
Hierdoor worden tegelijkertijd de spruiten van aanhangende gronddeeltjes ontdaan. Omdat de narcis voor een goede ontwikkeling veel
vocht nodig heeft, moet men iedere dag 's morgens vroeg en 's avonds
sproeien. Tot aan de oogst moet steeds over het gewas worden gesproeid. Ook de paden tussen de tabletten dienen iedere dag rijkelijk
van water te worden voorzien. De hoge luchtvochtigheid tijdens het
in bloei trekken die op deze wijze wordt bereikt, zal de kwaliteit van
de bloemen gunstig beïnvloeden.
Oogsten
De bloemen worden in knop geoogst. Dit gebeurt als de bloemknoppen een meer horizontale stand krijgen en de vliezige bloemschede
begint te barsten. De bloemstengels worden met de loofbladeren vlak
boven de bol afgesneden of getrokken. Hierdoor worden ook de vliezige schedebladeren die de bloemstengels plus loofbladeren tot een
stukje boven de boltop omgeven en die de bladeren en de stengel
bijeenhouden, meegenomen. De bloemen hebben dan een veel hogere
waarde.
Niet van alle cultivars zijn de schedebladeren voldoende ver boven
de bol uitgegroeid. Dit geldt b.v. voor de cultivar Flower Record. Daarentegen heeft de cultivar Golden Harvest zeer goede schedebladeren.
Sorteren en bossen
Tijdens het bossen sorteert men de bloemen in eerste, tweede en
eventueel nog derde kwaliteit. De bloemen en bloemstengels van de
hoofdbollen en van grote klisters zijn vrijwel van gelijke grootte en
worden tot de eerste kwaliteit gerekend; een weinig verschil in lengte
is geen bezwaar. De bloemen en bloemstengels van de kleinere
klisters zijn minder zwaar en komen bij de tweede kwaliteit. Korte
bloemstengels moet men apart bossen.
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Narcissen oppallets.Achterwandgeïsoleerdmet
polystryeenplaten

In de bos komen de bloemen niet precies op gelijke hoogte, maar
wel de onderkant van de bloemstengels. Men mag de bossen echter
niet aan de onderkant gelijksnijden, want dan zou men een stuk van
het vliezige omhulsel afsnijden, waardoor de loofbladeren los zouden
laten. Bij het omwinden van de bossen moet het bindmateriaal stevig
en op de juiste manier worden aangebracht, waarbij het loofblad niet
mag worden beschadigd.
Bewaring en vervoer
Het is aan te raden de narcissen na het bossen in papier te wikkelen.
Men wikkelt vijf bossen in een vel papier en zet deze rechtop in een
kist, bak of emmer. Tot aan het vervoer naar de veiling bewaart men
ze droog in een koele ruimte.
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Votlegrondsbroei
De vollegrondsbroei van narcissen begint steeds meer ingang te
vinden. We kunnen hiervoor gebruik maken van vaste kassen en rolkassen. In de volle grond kunnen narcissen zowel onder verwarmd
als onder niet verwarmd glas in bloei worden getrokken.

Grond
De narcis stelt geen hoge eisen aan de grond. Grond waarop met
succes tuinbouwgewassen kunnen worden geteeld, is voor de vollegrondsbroei van dit gewas over het algemeen goed te gebruiken.
Wel zijn de volgende eisen van belang:
- een goede structuur
- voldoende vochtig
- vrij van ziekten
- een niet te hoog zoutgehalte.

Bemesting
Voor dit gewas kan een bemesting vrijwel altijd achterwege blijven.
Staat de kas echter op grond die pas is omgespoten of op een andere
manier diep omgewerkt, dan kan een organische bemesting nodig
zijn. Kort voor het planten werkt men dan IV2 à 2 kruiwagens oude
stalmest per rr2 ( = 14 m2) door de grond.
Geschikte cultivars
In de volle grond kunnen dezelfde cultivars in bloei worden getrokken
als op kisten. In aanmerking komen bollen van elke maat waarvan
men bloei mag verwachten.
Hoeveelheid bollen
De hoeveelheid bollen per m2 verschilt naar gelang van de hoedanigheid. Als men uitsluitend zware vlezige dubbelneuzen plant, zal 18 à
20 kg per m2 nodig zijn; van sterk verklisterde moerbollen heeft men
aan 15 à 16 kg per m2 voldoende. Bij de berekening van de benodigde
hoeveelheid moet men ervan uitgaan dat de beteelbare oppervlakte
ongeveer 2/3 van de totale oppervlakte is. De beteelbare grond in
een kas van 600 m2 is 2/3x 600 m2 = 400 m2. Plant men per m 2 18 kg
bollen, dan is voor die kas 400x 18 kg = 7200 kg nodig.
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Behandeling van de bollen
Voor de vroegste bloei in de volle grond van verwarmde kassen
(bloei in januari), nemen we cultivars met goede broeieigenschappen.
De cultivars Carlton en Golden Harvest zijn hiervoor bijzonder geschikt. De bollen moeten als volgt worden behandeld:
rooien 1e helft van juli
4-7 dagen 34°
2-4 weken 17°
tot planten 9°.
Voor bloei in februari en maart moeten de bollen als volgt worden
behandeld:
op normaal tijdstip rooien
tot planten 17°.
Planttijd
Bollen die in verwarmde kassen in bloei worden getrokken, moeten
in de volgende perioden worden geplant:
gekoelde bollen van 1tot 15 oktober (alleen wanneer kuiltemperatuur
te hoog is, planten uitstellen tot 15 oktober)
niet gekoelde bollen van 1 tot 30 oktober.
Voor vervroegen in niet verwarmde kassen, waarvoor we niet gekoelde
bollen gebruiken, wordt van begin oktober tot eind november geplant.
Plantwijze
De bollen worden geplant op bedden die 12 cm diep zijn uitgeschoten.
De bollen behoren vrijwel tegen elkaar te worden geplant, dus niet op
regels zoals nog wel wordt gedaan. Op regels planten is oneconomisch omdat men daarbij minder bollen per m2 kan planten.
Vochtigheid en temperatuur van de grond
Plant men gekoelde bollen onder glas, dan moet de grondtemperatuur
die omstreeks half oktober nog vrij hoog kan zijn, zo spoedig mogelijk
op ± 9° worden gebracht. Hiertoe moet men veel sproeien met koud
water (zo mogelijk nortonpompwater) en de kas dag en nacht op
volle lucht zetten. Als de grondtemperatuur tot ongeveer 9° is gedaald, moet die temperatuur gehandhaafd blijven. Dit is niet zo moeilijk omdat bij verdere daling de verwarming kan worden ingeschakeld.
De grond moet altijd goed vochtig worden gehouden. Dit is nodig
voor een snelle en goede beworteling.
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Dekken
Het is aan te raden bollen onder niet verwarmd glas van een laagje
dekmateriaal te voorzien. Op zandgronden gebruikt men meestal
nieuw stro, op zavelgronden maakt men meer gebruik van turfmolm.
Narcissen die buiten worden geplant en bestemd zijn voor de trek
onder glas, b.v. in rolkassen, moeten altijd worden gedekt.
Kastemperatuur
Voor bollen die voor de vroegste bloei (januari) zijn behandeld, kan
de verwarming begin december worden ingeschakeld. Voor niet gekoelde bollen mag de kas niet voor half januari worden verwarmd.
Als de verwarming te vroeg wordt ingeschakeld, krijgt men dezelfde
afwijkingen als bij het vervroegen in de trekkas, namelijk een gewas
met korte bloemstengels en kans op verdroogde bloemen. Bij een
kastemperatuur van 16 à 18°, een hoge luchtvochtigheid en een
vochtige grond kan een produkt van uitstekende kwaliteit worden
geoogst. Daarentegen kan men bloemverdroging verwachten als de
kastemperatuur te hoog, de luchtvochtigheid te laag of de grond te
droog is.

Ventileren
Omdat voor vervroegen steeds een hoge luchtvochtigheid nodig is,
mag er normaal slechts weinig geventileerd worden. Toch kan het
soms nodig zijn sterk te ventileren. Als de zon de temperatuur van de
kas in maart zo hoog doet oplopen dat de bloemen of bloemscheden
gevaar lopen te verdrogen, moet de kas op volledige ventilatie worden
gezet.
Oogsten en bossen
Evenals in de trekkas worden de narcissen in knop geoogst. Meestal
worden de bloemen niet gesneden, maar worden de bloemstengels
plus loofblad met een rukbeweging van de bol getrokken. Gebruikt
men wel een mes, dan snijdt men de bloemstengels plus loofblad
juist boven de bol af. Men kan de geoogste bloemen direct bossen,
maar het is beter dit op de sorteertafel te doen. Men kan dan gemakkelijker en bovendien ook sneller sorteren. Als de bollen in humusrijke zandgrond, veen- of zavelgrond zijn geplant, is het zelfs noodzakelijk op een sorteertafel te bossen, omdat anders de bossen door
aanhangende grond worden verontreinigd.
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Oogstperioden
Narcissen, in bloei getrokken in de volle grond van kassen, kunnen
bloeien in januari, februari en maart. Het bloeitijdstip hangt af van de
cultivar, de behandeling van de bollen, de kas (al of niet verwarmd),
het tijdstip van verwarmen en de kastemperatuur.
Omdat dit in verband met opeenvolgende teelten van belang kan zijn,
volgt hier een globaal overzicht van de verschillende bloeiperioden.
- voor verwarmde kassen:
gekoelde bollen: januari
niet gekoelde bollen: februari
- voor niet verwarmde kassen:
niet gekoelde bollen: maart.

In bloei trekken bij kunstlicht
Voor het in bloei trekken bij kunstlicht komen dezelfde cultivars in
aanmerking als voor de trekkas.
Ook bij deze trekmethode wordt per kist van 35x45 cm ± 4 kg bollen
geplant. Als de bloemknoppen voelbaar zijn, kunnen de kisten worden
ingehaald. Hierbij geldt de bloemknop van de hoofdbol als maatstaf.
De kisten voor de eerste trek komen direct op de tabletten. Slechts
als de spruiten nog te kort zijn, terwijl de bloemknoppen al boven de
bol zijn gegroeid, moeten ze nog enige dagen in het donker worden
gehouden.
Zijn de spruiten bij het inhalen lang genoeg, dan kan het licht nog
dezelfde dag worden ontstoken. Voor de volgende trekken kunnen
de kisten, althans als de spruiten niet te lang zijn, zonder bezwaar
enige dagen onder de tabletten worden gezet tot de andere zijn
geoogst. Ze mogen echter ten hoogste vijf dagen onder de tabletten
staan, daar het gewas anders te lang en daardoor minder stevig zou
worden.
Om bloemen van goede kwaliteit te kunnen leveren, moet het gewas
vanaf het inhalen tot het oogsten iedere dag, zo nodig 's morgens en
's avonds, worden besproeid. Omdat een hoge luchtvochtigheid de
bloemkwaliteit gunstig beïnvloedt, moet de vloer steeds vochtig zijn.
Of men een kwaliteitsprodukt zal verkrijgen, hangt niet alleen af van
het water geven, maar ook van de temperatuur waarbij in bloei wordt
getrokken. Een te hoge temperatuur is schadelijk. Daar het in bloei
trekken bij kunstlicht iets sneller verloopt dan in de trekkas, raden
wij aan de trompetnarcissen en de grootkronige cultivars Carlton, Yellow Sun en Helios bij ten hoogste 17° in bloei trekken en alle andere
cultivars bij 15°. Spruiten die geen bloemen geven, moeten zodra ze
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kenbaar zijn, worden verwijderd. De andere krijgen daardoor gelegenheid steviger bloemstengels en grotere bloemen te vormen.
Voor de wijze van belichting zie blz. 39. De belichtingstijd per etmaal
is 12 uur. Als voor de nachturen een goedkoper tarief geldt, kan het
gewas 's nachts worden belicht.
Ventileren van de ruimte is bijna niet nodig. Het is al voldoende als
de deur een paar maal per dag even openstaat.
De meest geschikte maanden voor het trekken bij kunstlicht zijn
december, januari en februari. Bij vervroegen voor bloei in maart is
de kans op te lange en daardoor minder stevige bloemstengels nog
groter dan bij bloei op dezelfde tijd in de kas. Toch kunnen bollen
bestemd voor bloei in maart bloemen van uitstekende kwaliteit
leveren, mits ze maar de juiste behandeling krijgen.
Oogsten
Zie hiervoor wat over het in bloei trekken in de trekkas op blz. 105 is
vermeld.

Forceren van bij 5° gekoelde narcissen in
direct verwarmde kassen
Deze methode heeft alleen betekenis als men bloei vóór Kerstmis
wenst. Voor latere trekken is deze methode economisch weinig aantrekkelijk en zal ze daarom dan ook niet wórden toegepast.
Bolbehandeling:
rooien 15 juli

1 week 34°
2 à 3 weken 17°
9 weken 5° (als de bodemtemperatuur te hoog is, mag de koeling
1 à 2 weken worden verlengd)
planten 15-20 oktober
bloei 10-20 december.
Sortiment
In proeven, genomen door het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, bleken de volgende cultivars geschikt te zijn voor forceren na
koeling bij 5°: Carlton, Dutch Master, Early Glory, Fortune, Golden
Harvest, King Alfred, Magnet, Mount Hood, Rembrandt, Unsurpassable
en Yellow Sun.
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Plantwijze
De bollen worden op bedden geplant die 10-15 cm diep zijn uitgeschoten. De bollen worden vrijwel tegen elkaar geplant, dus niet op
regels, omdat hierbij minder bollen per m2 zouden kunnen worden
geplant.
Hoeveelheid bollen per m2
Per m2 beteelbare oppervlakte plant men 18-24 kg bollen; van sterk
verklisterde bollen hoogstens 15-18 kg per m2.
Kastemperatuur
De kastemperatuur wordt vanaf planten tot bloei op 13° gehandhaafd.
De luchtvochtigheid wordt zo hoog mogelijk gehouden.
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V. Ziekten en afwijkingen

Biz.
114-130 I. Tulp
Augustaziek (tabaksnecrosevirus) - Bladluizen - Bloemsmet
- Bloemverdroging/bloembeschadiging - Technische fouten
- Ethyleenschade - Gasschade - Geelpok - Gommen Kernrot - Kiepen, bladkiepen - Kurkstip (komkommermozaiekvirus) - Kwade grond- Nervenziek (tabakskringvlekkenvirus) - Oranjepluis - Pénicillium - Pokken (vuur) - Ratelvirus (tabaksratelvirus)-Rhizoctonia-ziekte-Slechte beworteling - Smeul - Stekers (vuur) - Tulpegalmijt - Tulpestengelaaltje - Voetrot ('shanking') - Witte bloempunten - Wortelrot - Zachtrot - Zuur - Zwanehalzen
130-137 II. Hyacint
Bolrot - Groene koppen - Holle neuzen - Krasbodems Kromkoppen - Kwade grond - Lissers - Penicilliumrot Ratelvirus - Rotkoppen - Spouwers (fysiologisch) - Spouwers (mechanisch) - Stronagels - Te korte bloemtrossen Te lange bloemtrossen - Topbloei - Verdroogde bladpunten - Witsnot
137-139 III. Narcis
Aaltjes - Bolrot - Narcismijt - Smeul en koprot - Te kort
gewas - Te lang gewas - Verdroogde bloemen - Verdroogde
bloemschede
De in dit hoofdstuk opgenomen afbeeldingen zijn afkomstig van het
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
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Ziekten en afwijkingen
I. Tulp
Augustaziek (tabaksnecrosevirus)

- Olpidium brassicae

Virus komt in de grond voor. Wordt in de plant overgebracht door
sporen van de schimmel Olpidium brassicae vanuit onkruiden.
OD de bladeren en dikwijls ook op de bloemstengels bruine strepen
en vlekken van afgestorven weefsels. Dikwijls een fijne streping op
de bloemen. In een later stadium komen er bruine ingezonken vlekjes
op de nieuwe bolletjes en aan de stengelvoet.
De infectie treedt op vanuit besmette kuilgrond en kasgrond.
Bestrijding:
- grond stomen
- grond ontsmetten met Dazomet, 50 gr/m 2 teeltlaag.
Bladluizen
Tijdens de bewaring kunnen reeds uitgelopen spruiten ernstig worden
aangetast. Van ernstig aangetaste bollen zijn de in de kas gegroeide
planten en bloemen dikwijls beschadigd, dus voor snijbloem ongeschikt.
In de kas meestal pleksgewijze, aanvankelijk lichte aantasting van
bladluizen die zich snel kan uitbreiden.
Bestrijding:
- voorbehoedend of bestrijdend roken of dampen met luisbestrijdingsmiddelen, ook tijdens schuurbewaring
- bollen en gewas in de kas regelmatig controleren.
Bloemsmet
Blcemsmet kan optreden bij te vroeg inhalen, maar ook als de groei
te snel verloopt.
Langs de randen van de bloembladen necrotische vlekken, soms ook
necrose in nerven. De symptomen treden op bij zeer snelle groei,
maar ook bij vroege bloei als de groei niet snel verloopt (o.a. bij Paul
Richter en Demeter).
Bestrijding:
- in bloei trekken op kisten: niet te vroeg inhalen (zie paragraaf
'inhalen' in het hoofdstuk 'Vervroegen van tulpen')
- in bloei trekken in de volle grond: niet te vroeg verwarmen
- te snelle groei voorkomen.
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Bloemverdroging - Bloembeschadiging
Bloemverdroging kan zowel het gevolg zijn van technische fouten als
van ziekten en beschadigingen.

Technische fouten
-

Te hoge temperatuur tijdens transport ('heating in transit')
Onjuiste bolbehandeling
Onvoldoende water geven
Te vroeg of te laat inhalen
Wortelverbranding
Wortels kunnen niet uitgroeien.

Ziekten en beschadigingen
(voor beschrijving zie bij de desbetreffende ziekten en beschadigingen)
- Ethyleenschade
- Fusarium (zuur)
- Galmijt
- Geelpok
- Kernrot
- Pythium (wortelrot)
- Pythium (zachtrot)
- Slechte beworteling
- Verkalkte bollen
- Voetrot
- Bloemsmet

Symptomen
- Bloemrestant zeer klein; vliezig pluimpje. Verdrogen vond voor het
planten plaats.
zie: heating in transit, ethyleenschade, kernrot
- Bloemrestant zeer klein; vliezig pluimpje. Bladtoppen beschadigd.
Bladeren ontbreken soms voor een deel. Vorming van meerdere
bloemstengels met afwijkend blad.
zie: ethyleenschade
- Bloemrestant zeer klein,zwart puntje. Bladeren ontbreken voor een
deel.
zie: kernrot
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Ethyleenschadeintulpebloemen

- Bloem wit vliezig verdroogd, tenminste enkele millimeters groot.
Verdrogen vond plaats na het opvoeren van de temperatuur.
zie: technische fouten, ziekten en beschadigingen (uitgezonderd
kernrot)
- Bloemen met groene vlekken, kleine bloemen,
zie: ethyleenschade, tulpestengelaaltje
- Bloemen met vlekjes of streepjes,
zie: virus, tulpegalmijt, bladluizen
- Witte punten.
zie o.m. te vroeg inhalen, ethyleenschade
Technische fouten
'Heating in transit': Vanaf september neemt de gevoeligheid voor verdroging bij hoge temperatuur toe. Hoge temperatuur tijdens transport
gedurende korte tijd kan reeds schade veroorzaken.
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Bestrijding:
- waakzaam zijn voor het oplopen van de temperatuur, vooral tijdens
perioden dat het transportmiddel stilstaat.
Onjuiste bolbehandeling: In het algemeen moet de bolbehandeling
zijn afgestemd op het tijdstip dat bloei wordt gewenst. Dit geldt in het
bijzonder voor bollen die voor vroegbroei zijn bestemd.
Onvoldoende water geven: Door tekort aan water kan zeer spoedig
bloemverdroging ontstaan. Vooral in met zand gevulde kisten kan
watertekort optreden.
Bestrijding:
- regelmatig controleren of de grond voldoende vochtig is en tijdig
maatregelen nemen.
Te vroeg inhalen: Gewas is ongelijk en blijft te kort; bloemen hebben
soms witte punten of kunnen geheel verdroogd zijn.
Te laat inhalen: Gewas is te lang, slap; bloemen blijven dikwijls te
klein in verhouding tot het gewas; bloemen verdrogen.
Bestrijding:
- zich op de hoogte stellen van de juiste inhaaldata voor de cultivar
en van de temperatuurbehandeling.
Wortelverbranding: kan ontstaan ten gevolge van
- ontsmette en tegen verwering behandelde kisten
- te. hoge zoutconcentratie van de grond
- invloed van bestrijdingsmiddelen.
Bestrijding:
- tijdig de kisten behandelen en ook goed nabehandelen volgens
voorschrift
- vooraf het zoutgehalte van de grond laten bepalen en zo nodig
doorspoelen
- met overleg bemesting en bestrijdingsmiddelen geven en toepassen, voorschriften raadplegen.
Wortels kunnen niet uitgroeien: De stugge huid belet de wortels uit
te groeien. Veelal zijn dan groeischeuren de indirecte oorzaak.
Bestrijding:
- bollen van cultivars die deze eigenschap vertonen, kaal pellen.
Ethyleenschade
De volgende symptomen zijn mogelijk:
- afwijkende planten, soms meer dan één bloemsteel en smal blad
- bladbeschadiging
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Gomafzetting ronddespruittussende rokken

- groene en kleine bloemen of volledige bloemverdroging; ook 'witte
punten' komt voor
- geremde groei van het gewas
- gommen
- slechte beworteling.
Ethyleengas kan voorkomen in de lucht van de bewaarruimte en na
het planten zowel in de grond als in de lucht. Een gehalte van 0,1
d.p.m. (0,1 deel per miljoen = 1cm 3 ethyleengas per 10 m3 lucht) kan
reeds schade geven. Het gas kan worden geproduceerd door bloemen, fruit en zure tulpebollen. Ook uitlaatgassen van verbrandingsmotoren bevatten ethyleen.
Bestrijding:
- zure bollen tijdens de bewaring verwijderen
- zure partijen apart bewaren
- bolgewassen niet opslaan bij fruit of bloemen
- ventileren volgens de voorschriften
- geen zure bollen planten
- uitlaatgassen vermijden
- doelmatig ventileren.
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Gasschade
In de kas hebben de bladeren een glanzend groene in plaats van de
normale grijsgroene kleur en blijven ze opgerold op een hoogte
waarbij zij onder normale omstandigheden reeds zouden zijn gespreid.
De oorzaak kan gevonden worden in verbrandingsgassen van verwarmingsketels die in de kasruimte komen.
Bestrijding:
- deugdelijkheid van verwarmingsinstallatie controleren. Rekening
houden met ethyleenschade (zie boven).
Geelpok - Corynebacterium oortii
Tijdens de bewaring van de bollen vertonen zieke bollen omstreeks
september gele verkleuringen van de buitenste witte rok. Deze verkleuring is zichtbaar bij bollen met groei- en windscheuren. De eerste
symptomen bestaan uit iets gezwollen, lichtgrijze tot witte plekjes
van enkele millimeters groot, waarbinnen gele puntjes ontstaan die
zich later tot grotere plekken uitbreiden.
Op dwarsdoorsnede van de bol gele stippen en korrelig weefsel in
de rokken.
Aangetaste bollen komen niet op of geven een zwakke plant. De bloei
wordt vertraagd. De aangetaste planten worden gekenmerkt door één
of meer in de lengterichting lopende strepen in blad en bloem die
kunnen openbarsten.
Bestrijding:
- besmette bollen voor het planten verwijderen.
Gommen
Kan worden veroorzaakt door beschadiging en ethyleengas. Tijdens
de bewaring vanaf de rooiperiode kunnen onderhuidse blazen worden
gevormd, gevuld met lichtgele tot bruine harsachtige substantie. Ook
binnen in de bollen kan hars voorkomen. In ernstige gevallen kan het
hars naar buiten treden.
Bestrijding:
- beschadiging voorkomen
- ethyleenschade voorkomen (zie blz. 118)
- door gom aangetaste bollen niet voor vroegbloei gebruiken. Ernstig
aangetaste bollen kan men beter in het geheel niet gebruiken.
Kernrot
De eerste symptomen bestaan uit rottingsverschijnselen in de meel-
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Kernrot bijcv.WhiteSail

draden. Bij een ernstige aantasting gaat de gehele bloem of de gehele
spruit te gronde. De rottende weefsels zijn zwart gekleurd. Zieke
bollen bewortelen goed.
Zeer vatbaar zijn o.a. 'White Sail', 'Red Champion', 'K en M'sTriumph',
'Bartigon', 'Golden Harvest', 'Van der Eerden', 'Prominence', 'Pink
Suprême', 'Pink Trophy' en 'Aladdin'.
De ziekte wordt veroorzaakt door een samenspel van ethyleengas en
mijten met bacteriën en schimmels. Door ethyleen wordt de groei van
de loofblaadjes in juli en augustus geremd, zij omsluiten de bloemknop niet meer volledig. Er ontstaan open spruiten. In een open spruit
kunnen mijten naar binnen dringen die de meeldraden beschadigen,
waarna de bacteriën of schimmels een rottingsproces op gang brengen.
Bestrijding:
- zure bollen tijdens bewaring verwijderen
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-

zure partijen apart bewaren
bolgewassen niet opslaan bij fruit of bloemen
ventileren volgens de voorschriften
geen zure bollen planten.
Kiepen (waterstelen), bladkiepen

Tijdens de bloei in de kas ontstaat meestal in het bovenste deel van
de stengel een donkere plek waaruit dikwijls druppeltjes naar buiten
treden. Het weefsel verliest zijn stevigheid, de stengel knikt. De
donkergekleurde plek kan op iedere plaats in de stengel optreden
maar ontstaat meestal in één van de bovenste leden.
Het verschijnsel kan ook optreden in afgesneden bloemen. In diep
groene bladeren kunnen barstjes ontstaan, de epidermus scheurt en
krult om.
Naarmate de temperatuur in de kas hoger is, neemt de groeisnelheid
en daarmee de kans op kiepen toe.
Ontstaan van kiepen wordt verklaard door een tekort aan calcium.
Gevoelig voor kiepen: o.a. de dubbele vroege tulpen en cultivars als
'White Sail', 'Van der Eerden', 'Emmy Peeck', 'Kees Nelis' en 'Trance'.
Bestrijding:
- niet te vroeg inhalen
- te snelle groei in de kas voorkomen door de temperatuur niet te
hoog te kiezen. Zodra kiepen in de kas is waargenomen, moet de
temperatuur enkele graden worden verlaagd
- de planten één maal per week begieten met water waarin calciumnitraat (kalksalpeter) is opgelost (0,06 %)
- zo nodig afgesneden bloemen gedurende 12 uur plaatsen in een
calciumnitraatoplossing van 1 %.

Kurkstip

(komkommermozaiekvirus)

Vanaf het rooitijdstip worden op de bollen sikkel- tot cirkelvormige
patroontjes zichtbaar. Deze ontstaan ook tijdens de bewaring. Het
aanvankelijk alleen ingezonken weefsel kleurt naderhand licht- tot
donkerbruin. De bollen worden dof van uiterlijk en vertonen op dwarsdoorsnede bruine plekken. Het overige weefsel is grauwwit van kleur.
Geplante zieke bollen komen niet op of geven een zwakke plant.
In de bloemen komen vooral langs de randen van de bloembladen
donkere streepjes of banden voor. In de loofbladeren bleekgroene,
soms bruine streepjes.
Gevoelig zijn vooral: William Copland met sports, Korneforos, Magiër,
Pride of Haarlem.
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Nervenziek bijtulpen

Bestrijding:
- tijdens het bewaren en vóór het planten de bollen controleren
- tijdens het bewaren bladluizen bestrijden.
Kwade grond - Rhizoctonia tuliparum
Pieksgewijze aantasting. Spruiten blijven weg of zijn door de aantasting licht tot zeer ernstig misvormd (rafelig). Bollen tonen bij
dwarsdoorsnede geelbruine ringen. Het wortelgestel is meestal goed
ontwikkeld. De schimmels zijn actief bij lage temperaturen tot ± 12°.
De Sclerotien zijn eerst wit, worden later bruin tot zwart.
De schimmelaantasting heeft meestal plaats vanuit besmette grond.
Bestrijding:
- planten in 'gezonde grond
- grond stomen
- bollen voor planten ontsmetten in benomyl, 0,2 %
- grond voorbehoedend behandelen met quintozeen, 20-30 gr/m 2 .
Het middel moet tot op de plantdiepte worden doorgewerkt.

122 Ziekten (tulp)

Nervenziek

(tabakskringvlekkenvirus)

Dit virus wordt veroorzaakt door een grondvirus dat meer kan optreden naarmate de milieufactoren ongunstiger zijn. Planten blijven
pleksgewijs of per kist korter. In de bladeren, vanuit de bladoksels,
donkergroene strepen op de plaats van de nerven. Tegen het licht
zijn deze strepen doorschijnend. Het blad is dikwijls gedraaid. In de
bloembladen kunnen groene vlekken voorkomen.
Gevoelige cultivars: William Copland en sports, Lustige Witwe en
Paul Richter.
Bestrijding:
- grond goed ontwateren, dichtslaan voorkomen
- bij in bloei trekken op kisten zo mogelijk zandgrond gebruiken.
Oranjepluis - Fusarium avenaceum
Planten blijven in groei achter. De spruit is soms overgroeid met witrose mycelium met vaak oranje sporulaties. Ook waterige bladvlekken,
tot enkele centimeters groot, met mycelium.
De planten worden meestal vanuit de grond geïnfecteerd.
Bestrijding:
- verse grond gebruiken
- op kuilakker vers afdekmateriaal gebruiken
- zieke planten verwijderen.
Pénicillium - Pénicillium

corymbiferum

Tijdens de bewaring kan zich op beschadigde bollen een blauwachtig
groene schimmel ontwikkelen. Ook de huid van niet geheel bruine
bollen kan worden aangetast.
Bestrijding:
- beschadiging van de bollen zoveel mogelijk voorkomen
- bollen ontsmetten in benomyl, 0,2 % gedurende 15 minuten, gekoelde bollen ontsmetten vóór het koelen.
Pokken (vuur) - Botrytis tulipae
De ziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Botrytis tulipae die
veel jaren in de grond achterblijft ook zonder dat daarop tulpen worden geteeld. Bovengrondse verspreiding van de ziekte wordt bevorderd door niet te koele, vochtige omstandigheden.
Op stekers ontstaat grijs schimmelpluis met sporen die kunnen
worden verspreid. Vanaf eind januari kunnen kiemende sporen bin-
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Rhizoctonia solani

nen 24 uur op de bladeren en de bloemen 'pokken' veroorzaken,
waterige vlekjes die later bruingrijs worden.
Bestrijding:
- bollen ontsmetten in 0,2 % benomyl gedurende 15 minuten vóór
het planten
- besmette kas- en kuilgrond stomen of behandelen met quintozeen,
20-30 gr per m2
- aangetaste planten direct verwijderen en de luchtvochtigheid laag
houden o.m. door flink luchten
- na het zichtbaar worden van de bloemknoppen tot aan de oogst
tweemaal per week roken met Daconil rooktabletten (Termyl-H).
Ratelvirus

(tabaksratelvirus)

De besmetting wordt veroorzaakt door vrijlevende aaltjes van het
geslacht Trichodorus, in de grond gebracht met besmette bollen.
Doorschijnende ster- of ruitvormige vlekjes, streepjes of combinaties
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hiervan op de bladeren. Donkere strepen op de bloemen; bij witte en
gele cultivars glazige strepen. Bloemstengels blijven dikwijls te kort.
Bestrijding: gezonde partijen gebruiken.
Rhizoctonia-ziekte - Rhizoctonia solani
Een schimmelziekte die algemeen voorkomt bij het in bloei trekken
op kisten en in de grond van verwarmde kassen. Alle tulpecultivars
kunnen worden aangetast, er bestaat echter een verschil in vatbaarheid. Darwinhybriden zijn in het algemeen gevoelig.
Rhizoctonia solani groeit in tegenstelling tot Rhizoctonia tuliparum
(kwade grond) bij uiteenlopende temperaturen (5° en hoger).
De schimmel kan op veel gewassen voorkomen, waaronder aardappel,
tomaat, sla, chrysant, anjer, komkommer. Van de bloembolgewassen
kunnen zeker anemoon, tulp, iris en hyacint door verschillende rassen
van de schimmel worden aangetast. Ook groeit hij gemakkelijk op
dode organische stof (stro, blad, wortels), zodat de grond gedurende
lange tijd besmet kan blijven. Aantasting vanuit de reeds besmette
grond komt dan ook vaak voor. Ook partijen kunnen besmet zijn.
In enkele gevallen is een hevige aantasting na een voorteelt van
chrysanten waargenomen.
Bij het in bloei trekken in de grond van een verwarmde kas ontstaan
op de buitenkant van de jonge spruit, later aan de top van het onderste loofblad, oranje-bruine vlekjes en streepjes. Op deze plekken
scheurt het bladweefsel (aangevreten spruiten). De plant komt normaal in bloei, maar de top van het eerste loofblad krult om. In
ernstige gevallen is het blad meer gehavend. Soms wordt de spruit
zo hevig aangetast dat deze maar weinig uitgroeit en verrot.
Bij het in de kas brengen van de bollen die op kisten in bloei worden
getrokken, vallen de donkere, bruinzwarte vlekjes, streepjes en
scheurtjes op die duidelijk afsteken tegen de gele kleur van de spruit.
De planten komen op normale wijze in bloei, waarbij de top van het
onderste loofblad gehavend is.
Bestrijding:
- verse grond gebruiken
- grond stomen
- bollen voor planten ontsmetten in benomyl 0,2 % gedurende 15
minuten en grondontsmetting toepassen met quintozeen 20-30 gr
per m2, tot plantdiepte doorwerken.
Slechte beworteling
Een slechte beworteling kan worden veroorzaakt door:
- bestrijdingsmiddelen (zie bloemverdroging blz. 117)
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-

ethyleenschade (zie aldaar)
te stugge huid (zie bloemverdroging blz. 117)
ontsmetten van broeikisten (zie bloemverdroging blz. 117)
tulpegalmijt (zie aldaar)
zoutschade (zie bloemverdroging blz. 117)
fusarium (zuur)
hoge en lage temperaturen tijdens het groeiseizoen of hoge temperaturen tijdens de bewaring.
Smeul - Sclerotium

perniciosum

Schimmelaantasting meestal vanuit de grond. Het loofblad gaat pleksgewijs slap hangen en sterft af. Op de scheiding van bodem en lucht
ontstaat op de stengel een grijsachtig mycelium.
Aantasting komt vrijwel alleen voor vanaf april, meestal op humusrijke
zandgronden en zavelgronden.
Bestrijding:
- komt geheel overeen met die van kwade grond (zie blz. 122).
Stekers (vuur) - Botrytis tulipae
Aantasting vanuit de grond of vanuit de bol. De planten komen niet
up of blijven in groei achter. Dikwijls bladbeschadiging, onderste blad
veelal gedraaid.
Op de spruit grijs schimmelpluis, op de bol kleine zwarte Sclerotien.
Bestrijding:
- stekers verwijderen
- bollen ontsmetten in 0,2o/ 0 benomyl gedurende 15 minuten
- besmette kas- en kuilgrond stomen of behandelen met quintozeen,
20-30 gr per m2.
Tulpegalmijt - Eriophyes tulipae
De aantasting gaat met de bollen over of de partij wordt besmet vanuit
aankoopbollen of vanuit besmet fust.
Tijdens de bewaring kan vanaf september op de bollen een roodverkleuring of een natte geelgrijze tint op de buitenste bolrok worden
waargenomen, dikwijls onder de bruine huid. Bij temperaturen van
T. 20° kunnen levende mijten met een loep worden waargenomen.
Deze zijn lichtgekleurd, langwerpig, ± V4 mm lang, beweeglijk. Bij
lage temperaturen worden ze traag. Bij ernstig aangetaste bollen zijn
de spruiten en wortelkransen beschadigd. De bollen komen dan na
het planten meestal niet op of blijven zeer gebrekkig. In de kas kan
men bij een lichte aantasting meestal normale planten verwachten,
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maar in de bloemen kunnen langwerpige vlekjes voorkomen die doen
denken aan een virusziekte.
Bestrijding:
- tijdens de bewaring voorbehoedend gassen met blauwzuurgas volgens voorschrift. Behandeling om de 2 tot 3 weken herhalen
- vroeg planten.
Tulpestengelaaltje - Ditylenchus dipsaci
Bollen hebben op de buitenste rok vanaf de schijf opgaande grijze
tot bruine strepen tot (later) marmerachtige tekening. Weefsel wordt
enigszins korrelig.
Op de plant zijn de symptomen zeer wisselend. Vaak bobbels in het
blad die later openbarsten, witte rafelige randjes langs de wond.
Op de stengel ook openbrekende verdikkingen. Aangevreten plekjes
op de bloemknoppen, bloemen vaak krom op de stengel, misvormd
en ook vaak niet op kleur.
Bestrijding:
- direct de Plantenziektenkundige Dienst waarschuwen. Zelf geen
maatregelen nemen!
Voefrof ('Shanking') - Phytophthora spec.
Schimmelaantasting vanuit de grond. Op vochtige humushoudende
gronden kan de aantasting in een warm najaar ernstig zijn. De aantasting komt pleksgewijs voor.
Spruit ontwikkelt zich niet of blijft tijdens de groei steken. Bij verticale
doorsnede van de bol blijkt dat de bloemsteel vanuit de bolbodem is
aangetast, paarsachtig van kleur is met een typische geur van verrotte aardappelen. Omliggende rokken aanvankelijk niet aangetast,
later worden zij vanuit de bolbodem aangetast. Erg vatbaar zijn Lustige Witwe, Copland en sports, Preludium.
Bestrijding:
- gezonde grond gebruiken
- grond stomen
- kisten ontsmetten in 10 % handelsformaline
- kuil goed ontwateren.
Witte bloempunten
Deze punten kunnen ontstaan wanneer te vroeg wordt ingehaald of
te vroeg wordt begonnen met het verwarmen van de kas. Kan ook
ontstaan ten gevolge van ethyleengas in de kas. De bloemen hebben

127 Ziekten (tulp)

verdroogde randen, dikwijls gepaard met volledige bloemverdroging
en ongelijke stand.
Bestrijding: op de juiste tijdstippen inhalen en verwarmen.
Wortelrot - Pythium ultimum
Deze ziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Pythium ultimum
die algemeen in de grond voorkomt en zich met name onder vochtige
omstandigheden snel kan vermeerderen. De schimmels van dit geslacht tasten behalve de tulp, hyacint, iris en meer bolgewassen, onder
meer chrysanten aan.
De ziekte komt zowel bij bollen op kisten als in de volle grond van
verwarmde warenhuizen voor. Jarenlang gebruik van dezelfde opkuilplaats werkt aantasting in de hand. De schimmel is in veel gronden
aanwezig.
Vooral cultivars met een fijn wortelgestel zijn vatbaar. In de aanvankelijk goed gegroeide wortels ontstaan zachte waterige zones, waarop zij
gemakkelijk afbreken. De zones variëren in lengte van minder dan één
tot enkele centimeters.
De groei van de aangetaste plant is gestoord overeenkomstig de mate
van aantasting: deze kan uiteenlopen van enkele wortels met een of
meer bruine zones tot een geheel vernield wortelstelsel. Een zeer
zware aantasting manifesteert zich in een pleksgewijs kort blijven
van de planten die dan niet in bloei komen. Een lichte aantasting heeft
meestal geen nadelige gevolgen voor de bloei. Bij de late bloei geeft
ook een flinke aantasting dikwijls weinig schade. Vaak worden de
symptomen ten onrechte toegeschreven aan wortelverbranding.
Bestrijding:
- kasgrond kort voor het planten behandelen met AAterra. Het middel
bij voorkeur met zand mengen alvorens te strooien. Dosering:
op zand- en zeer lichte zavelgrond
5gr perm 2
zware gronden
10gr perm 2
overige gronden
7-10gr perm 2
Het middel zorgvuldig doorwerken (frezen) tot 15 à 20 cm diepte.
Indien die diepte niet bereikt kan worden, dosering aanpassen.
Met toepassing bij kistenbroei is nog onvoldoende ervaring opgedaan. Alleen voor late kistenbroei zijn proeven genomen met
goede resultaten.
- stomen is goed maar niet afdoende, waarschijnlijk doordat Pythium
tot op grote diepte in de grond (tot in het grondwater) kan voorkomen en daar de behandeling overleeft
- grondbehandeling met metam-natrium onder plastic
- na openbaring van de ziekte de kastemperatuur verlagen om de
kans op bloemverdroging te voorkomen,eventueel meer water geven
- kisten ruim voor planten ontsmetten met formaline.
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Zachtrot - Pythium ultimum
De ziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Pythium ultimum, die
ook wortelrot veroorzaakt. Van de omstandigheden hangt het af of
zachtrot optreedt. De ziekte kan ontstaan bij een bodemtemperatuur
van 13° en hoger. Meestal komen de aangetaste planten verspreid in
de kas voor. Ernstig zieke en geheel gezonde bollen worden vaak
naast elkaar aangetroffen. De schimmel is in de meeste gevallen bij
het planten reeds in de grond aanwezig.
Bij het in bloei trekken van bij 5° behandelde tulpen in de grond van
een verwarmde kas kunnen de bollen binnen één of twee weken na
het planten geheel zacht worden en een onaangename geur verspreiden. Daarbij krijgen de rokken een grauwe, soms iets rose kleur,
lijkt op het beeld van 'verzopen' tulpen. De bolschijf, spruit en wortels
blijven uiterlijk lange tijd gezond, maar worden tenslotte ook rot. Daar
de aantasting meestal kort na het planten plaats vindt, lopen de
spruiten gewoonlijk niet of nauwelijks uit. Toch kunnen ook bollen
met spruiten van 15 tot 20 cm lengte nog zacht worden. Van deze
planten verdroogt de bloem, soms verrot de stengelvoet, waardoor
de plant geel wordt en omvalt.
In een najaar met zeer hoge kuiltemperaturen kan zachtrot ook bij
het in bloei trekken op kisten optreden.
Bestrijding:
- grond ontsmetten met AAterra (zie bij wortelrot). De ontsmetting
met AAterra is tegen zachtrot niet geheel afdoende, daarom de
bodemtemperatuur de eerste twee weken na het planten op 10-11°
houden
- grond stomen, bij voorkeur met behulp van rekken.

Zuur - Fusarium oxysporum
De ziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Fusarium oxysporum,
waarvan de sporen in grond met een temperatuur boven 14° snel
kiemen. De bollen worden meestal bij de wortelkrans aangetast. De
loofbladeren vergelen vanaf de top, de bloemknop verdroogt meestal.
Bij lagere bodemtemperaturen verloopt de schimmelgroei aanzienlijk
trager, waardoor de aantasting beperkt blijft. Bij bollen op kisten zal
zuur in de kas alleen optreden als de kuiltemperatuur na het planten
vrij hoog is geweest of als de kasperiode lang duurt.
Het gevaar voor het optreden van zuur is het grootst bij de vroege
bloei van 5° tulpen, omdat die bollen gedurende een lange periode
bij hoge bodemtemperaturen in de kas staan.
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Bestrijding:
- bollen kort voor het koelen bij 5° of vlak voor het planten gedurende
15 minuten ontsmetten in 0,2% benomyl
- bollen luchtig en droog bewaren.
Zwanehalzen
Deze afwijking wordt vermoedelijk mede veroorzaakt door indroging
van bolrokken, vooral in september en later.
De top van de spruit blijft in de bol zitten en daardoor komt de spruit
lusvormig te voorschijn. Vergroeiing blijft steken of heeft misvormde
plant tot gevolg. Komt voor bij Copland en sports, Lustige Witwe.
Bestrijding:
- vanaf september tot planten bij een niet te hoge temperatuur bewaren
- niet de dikste bollen gebruiken

II. Hyacint
Bolrot - Fusarium species
(zie ook huidziek en krasbodems)
Op het oog gezonde bollen rotten tijdens de bewaring vanaf de bodem
in, vaak aan één zijde van de bol; deze bollen groeien niet of slechts
weinig uit. De bolschubben zijn lichtbruin tot donkerbruin gekleurd
met wit schimmelpluis tussen de schubben. Niet ontsmette bollen
kunnen na het planten omstanders besmetten.
Bestrijding:
- zachte bollen uitzoeken en verwijderen
- bollen voor het planten ontsmetten in benomyl 0,2% gedurende
15 minuten.
Groene koppen
Deze afwijking ontstaat als te vroeg wordt ingehaald en bij bepaalde
cultivars waarvan de ontwikkeling laat is. Naarmate de tros zwaarder
is, zal het verschijnsel meer kunnen optreden.
Soms blijven groepen topnagels hard groen als de planten bloeien.
Ze komen later in bloei, soms in het geheel niet.
Bestrijding:
- tijdens preparatie behandeling 20-23° langer aanhouden. Bij enkele
cultivars zal het niet mogelijk zijn bloei voor Kerstmis te verkrijgen
als 23° wordt aangehouden tot de nagels volledig zijn gevormd
- kuiltemperatuur controleren.
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Holle neuzen
Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door invloed van Chloor-IPC tijdens
het groeiseizoen. Van aangetaste bollen zijn de neuzen tot vrij diep
in de bol open. Geplante bollen komen op met meerdere spruiten
('bosjesplanten').
Bestrijding:
- aangetaste bollen niet gebruiken voor vervroegen.
Krasbodems - Fusarium species
(zie ook bolrot en huidziek)
Van door deze schimmelziekte aangetaste bollen verkurkt het weefsel
van de bolbodem, waarna er scheurtjes in komen. Bij het visiteren van
de bolbodem blijkt dat de schimmel vanuit de verkurkte laag door de
vaatbundels dieper de bol kan indringen.
De aantasting gaat dikwijls gepaard met huidziekte.
Na het planten blijft de ontwikkeling van aangetaste bollen die geen
ontsmetting hebben ondergaan, achter; de planten zijn dikwijls propperig. Het wortelgestel is vaak slecht ontwikkeld. De wortels van
aangetaste planten groeien aanvankelijk normaal uit, maar worden
later dikwijls vanaf de basis roodbruin en verrotten.
Bestrijding:
- gezonde bollen planten
- krasbodems voor het planten ontsmetten in benomyl, 0,2-0,5%
gedurende 15 minuten.
Kromkoppen
Na het in de kas brengen groeit het bovenste deel van de stengel
krom. Meestal komen aan een zijde van de tros hardgroene nagels
die bij het strekken van de bloemsteel in ontwikkeling achterblijven.
De tros trekt daardoor krom. Treedt op bij bepaalde cultivars, o.a.
l'Innocence en Delfts Blauw. Naarmate de bollen dikker zijn, zal het
verschijnsel meer voorkomen.
Bestrijding:
- van de cultivars die de eigenschap hebben kromkoppen te maken,
niet te zware bollen gebruiken.
Kwade grond - Rhizoctonia tuliparum
De aantasting vindt plaats vanuit de grond. Aangetaste bollen vertonen in het bovenste deel op dwarsdoorsnede lichtgele, ringvormige
verkleuring waarin zeer typische kleine gaatjes. Het beeld van aan-
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Fusarium(bolrot) aanbuitenkant bol

getaste bladeren, bloemstelen en nagels lijkt iets op vreterij. Bij het
uit de grond halen is de aantasting glazig gekleurd.
De ziekte komt het meest voor bij de late broei; in bewortelingsruimten
is ze nog niet gevonden.
Bestrijding:
- kuilgrond stomen
- quintozeen doorwerken tot op plantdiepte, 20-30 gr per m3.
Lissers
Deze afwijking wordt veroorzaakt door een mycoplasma dat op het
veld door cicaden wordt verspreid.
Normaal, goed uitziende bollen maken na het planten geen of weinig
wortels. De spruit groeit wel uit, maar blijft korter en dunner dan
normaal en heeft een lichtere kleur. De bloemtros die geheel is aangelegd, blijft klein en verdroogt reeds ten dele in de kuilgrond of na
het in de kas brengen.
Bij verdere ontwikkeling van het gewas blijven de planten spichtig;
ze hebben smalle bladeren en komen niet in bloei. Komt voornamelijk
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Pénicillium- doorsnede aangetastebol

in latere broei voor.
Bestrijding: voor de broei is bestrijding niet mogelijk.
'Penicilliumrot - Pénicillium

corymbiferum

Door het uitgroeien van de wortelkrans en zijklisters ontstaan wondjes
waardoor de aanwezige schimmel gelegenheid krijgt de bol aan te
tasten. Dit is ook het geval bij het afbreken van de klisters.
Bij aangetaste bollen ziet men op de wortelkrans blauwgroen schimmelpluis. De schimmel breidt zich uit in de bol vanuit de basis. Aangetaste bollen ontwikkelen zich na het planten in het geheel niet of
zijn sterk in de groei geremd en geven een propperige tros. Aantasting
vindt hoofdzakelijk plaats op hyacinten die bij lage temperaturen
worden bewaard (koeling bij 9 of 13°).
Bestrijding:
- bollen voor het koelen ontsmetten in benomyl 0,2% gedurende 15
minuten of in thiabendozol 0,15% gedurende 15 minuten
- bewaarruimte fris houden
- voor goede ventilatie zorgen.
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Ratelvirus - Tabaksratelvirus
Een aantasting door dit grondvirus geeft op het blad lichtgroene tot
gele, later soms bruingele bobbels en strepen. In een enkel geval zijn
bladeren sterk misvormd.
Bestrijding:
- kuilgrond ontsmetten door stomen of behandelen met een aaltjesdodend middel.
Rotkoppen - Rhizoctonia solani
De ziekte komt vooral voor bij geprepareerde hyacinten en ontstaat
voornamelijk als de temperatuur in de kuil bij het planten te hoog is.
Ook kunnen rotkoppen ontstaan als te vroeg wordt ingehaald.
Aan de top van de tros komen bruine, rottende nagels voor, dikwijls
bij het inhalen reeds zichtbaar. Vaak zijn ook de toppen van de bladeren aangetast. Trossen van dikke bollen worden eerder aangetast
omdat de spruiten in de grond door de zware trossen worden opengedrukt.
De schimmel gaat met de bol over, maar kan vanuit besmette grond
ook de pennen aantasten.
De ziekte is nog in onderzoek.
Bestrijding:
- kuilgrond stomen
- quintozeen door de grond werken voor het planten, 20-30 gr/m 2
tot boldiepte
- bodemtemperatuur in het najaar controleren.
Spouwers (fysiologisch

spouwen)

Dit verschijnsel waarbij de bloemtros bij het uitgroeien verwelkt of
uit de bladkoker valt, wordt bevorderd door hoge bodemtemperaturen
en veel vocht in de kuil. De bol heeft reeds bij het inhalen de bloemtros afgestoten of doet dit later in de kas.
Fysiologisch spouwen treedt in tegenstelling tot mechanisch spouwen
ook op bij de vroegste bloei.
Bestrijding:
- hoge bodemtemperaturen vermijden
- zorgen voor goede afwatering in de kuil.
Spouwers (mechanisch spouwen)
Kort na het inhalen groeit het blad sneller dan de bloemsteel. Als de
bloemknop in de hals van de bol geklemd zit, wordt ze door de uit-
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'Rotkoppen'bij hyacinten

groeiende bladeren meegenomen en zo van de bolbodem getrokken.
Bij het uitgroeien van de plant in de kas valt de bloemtros uit de
kruidkoker.
Dit verschijnsel treedt vooral op bij de late bloei na een koude winter,
als hyacinten met korte spruiten in de kas zijn gebracht.
Bestrijding:
- temperatuur in de kas laag houden tot de bloemknop goed zichtbaar
is (boven de bol)
- inhalen als de bloem uit de bol is.
Stronagels
Enkele dagen na het in de kas brengen worden de topnagels grijs en
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verkleuren daarna tot lichtbruin, waarna ze verdrogen.
Stronagels treden meestal op bij geprepareerde hyacinten, enkele
cultivars zijn zeer gevoelig.
Bestrijding:
- nabehandeling bij 18°. Deze behandeling geeft echter geen garantie dat stronagels niet zullen voorkomen.
Te korte bloemtrossen
Korte bloemstengels met 'propperige' bloemtrossen worden veroorzaakt door te vroeg in de kas brengen.
Bestrijding:
- op het juiste tijdstip in de kas brengen.
Te lange bloemtrossen
Dit verschijnsel ontstaat bij een te lange kuilperiode. De planten
krijgen lange, slappe stengels.
Bestrijding:
- plant- en inhaaltijdstip aanpassen aan de gegeven temperatuurbehandeling.
Topbloei
Deze bloei ontstaat bij te vroeg in de kas brengen van de bollen.
De topnagels bloeien eerder dan de onderste.
Bestrijding: onbekend.
Verdroogde

bladpunten

Dezeontstaan door uitdroging. Bladpunten van nog niet 'opgegroende'
bladeren worden dan grijs. Later als de bladeren groen zijn geworden,
is het grijze weefsel afgestorven. Groene bladeren verdrogen niet
meer.
Bestrijding:
- temperatuur bij het inhalen laten dalen, of door middel van afdekken met plastic direct na het binnenhalen uitdroging van de bladpunten voorkomen.
Witsnot - Erwinia caratovorum
Aantasting door witsnot kan ontstaan door onvoldoende ventilatie, te
hoge luchtvochtigheid en te hoge temperatuur in de kas. Deze bac-
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terieziekte is besmettelijk. De bladeren en bloemtrossen verslijmen.
De aangetaste planten stinken.
Bestrijding:
- goede ventilatie, zo nodig luchtvochtigheid verlagen
- voorzichtig water geven, zodat geen water van aangetaste planten
op gezonde kan komen
- geen besmet gietwater (uit waterbakken) gebruiken.

III. Narcis
Aaltjes - Ditylenchus dipsaci
De aantasting door stengelaaltjes is zeer besmettelijk, zowel via
de bollen als via de grond. De aaltjes kunnen jarenlang in de grond
achterblijven.
In het blad komen geelachtig gezwollen plekjes ('spikkels') voor, die
duidelijk voelbaar zijn. Ernstig aangetaste planten komen niet op of
blijven in groei achter, gedraaide bladstand komt dikwijls voor. Bij
dwarsdoorsnede door de bol zijn ringen zichtbaar, het weefsel is
korrelig. Ernstig aangetaste bollen verrotten gedeeltelijk.
Bestrijding:
- direct de Bloembollenkeuringsdienst waarschuwen. Zelf geen maatregelen nemen!
Bolrot - Fusarium oxysporum
Ernstig door deze schimmel aangetaste bollen komen niet op. Minder
aangetaste kunnen soms nog bloemen geven. De bladeren en bloemstelen zijn korter dan normaal; soms geelverkleuring of kromgroeien
van het blad.
Bestrijding:
- bollen voor het planten luchtig en droog bewaren
- voor het planten uitzoeken. Aantasting begint meestal bij de wortelkrans.
Narcismijt - Steneotarsonemus laticeps
De infectie vindt plaats voor het planten van de bollen. Ernstig aangetaste planten hebben een gedrongen stand met kromgroeiende
bladeren en bloemstelen. Randen van bladeren en bloemstelen dikwijls gezaagd en ruw. In de bol zijn de bladranden en ook de hoekige
zijden van de binnenste rokken geelbruin gekleurd.
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Tarsonemus(narcismijt)- aantasting inblad

Bestrijding:
- bollen controleren voor het planten
- bij vermoeden van aantasting de kisten vooral niet te vroeg binnenhalen
- zo snel mogelijk in bloei trekken; gewas moet flink doorgroeien.
Smeul en koprot Botrytis narcissicola en Stagonospora curtissii
Ernstig aangetaste bollen komen niet op. Van minder ernstig aangetaste planten vertonen de bladeren aan de basis of aan de bladtoppen dikwijls grote bruine vlekken met grijs sporepluis, het blad kan
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krom groeien en geel verkleuren. Op de bollen zijn vaak zwarte Sclerotien van de botrytis-schimmel te vinden.
Bestrijding:
- zichtbaar aangetaste bollen, met rotte koppen, voor het planten
verwijderen
- bollen luchtig en droog bewaren.
7e kort gewas
Kan ontstaan als te vroeg wordt ingehaald.
Bestrijding:
- als blijkt dat het gewas niet of erg ongelijk groeit, kan men trachten
door verlaging van de temperatuur nog iets te bereiken. Tevens
flink water geven.

Te lang gewas
Wordt veroorzaakt door een te lange koudeperiode.
Bestrijding: zie bij te kort gewas.

Verdroogde bloemen
Deze afwijking kan worden veroorzaakt door:
- te weinig water geven
- luchtvochtigheid van de kas te laag houden
- te hoge kastemperatuur.
Bestrijding:
- de bollen de juiste behandeling geven
- kuiltemperatuur controleren
- juiste maatregelen nemen in de kas.

Verdroogde bloemschede
Een verdroogde bloemschede kan ontstaan door:
- te hoge kastemperatuur
- te lage luchtvochtigheid in de kas.
De vliezige bloemschede wordt dan bruin. Bij ernstig optreden kan
de bloem de schede niet verlaten of verlaat de bloem de schede te
vroeg. In beide gevallen gaat dit ten koste van de bloemkwaliteit.
Bestrijding:
- goede kastemperatuur aanhouden
- goede luchtvochtigheid aanhouden.
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VI. Economische aspecten
van de bolbloementeelt
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Mechanisatie en rationalisatie bij
verschillende broeimethoden
Mogelijkheden voor mechanisatie en rationalisatie
De mogelijkheden voor mechanisatie zijn sterk afhankelijk van de
methode van in bloei trekken. Het ene gewas leent zich bovendien
beter voor mechanisatie dan het andere.
We onderscheiden de volgende trekmethoden:
- in de volle grond
- in kisten op tabletten
- in kisten op pallets.
Bij het in bloei trekken in kisten worden deze na het planten van de
bollen buiten gekuild of in een bewortelingsruimte geplaatst.
Welke methode moet worden toegepast, hangt onder meer af van:
- de beschikbare arbeid
- de beschikbare hulpmiddelen
- de bedrijfsstructuur.
Planten
Het planten van bollen en knollen in de volle grond en in kisten kan
nog niet machinaal worden uitgevoerd. Het planten in kisten gebeurt
op de kuilakker of in een werkruimte. Voordelen van binnen planten
zijn: kortere transportafstanden voor de bollen uit de cel en onafhankelijkheid van de weersomstandigheden. Een nadeel is dat extra transport nodig is om grond naar de werkruimte te brengen.
Wanneer de bollen buiten worden gekuild, moeten de beplante kisten
naar de kuilplaats worden vervoerd.
Bollen die buiten worden gekuild, moeten na het planten worden afgedekt met riet of stro. Ditzelfde geldt voor bollen die worden geplant
op die standplaatsen van rolkassen die niet direct onder glas komen.
Het dekken gebeurt nog met de hand. Voor het transport van riet of
stro kan men gebruik maken van een trekker met hefvork of een
tweewielige wagen.

Inhalen
Inhalen is alleen nodig bij het in bloei trekken in kisten. Zowel bij het
inhalen uit een cel als vanuit de kuilakker kan gebruik worden gemaakt van verschillende hulpmiddelen.
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Narcissen uit de kuilakker kunnen worden ingehaald met een speciaal
voor dit doel geconstrueerde hefvork bevestigd aan een vierwielige
trekker. Met deze hefvork kunnen 6 kisten van 35 x 45 cm tegelijk uit
de kuil worden gehaald. De hefvork is voorzien van een klem die de
kisten vasthoudt. Na het heffen wordt met een handel de blokkering
verwijderd waardoor de hefvork kantelt en in vertikale stand tegen een
kussenblok valt. Door het stoten tegen dit kussenblok valt de grond
tussen de spruiten vandaan. Deze methode van inhalen is alleen toe
te passen bij narcissen. Bij tulpen en hyacinten zouden op deze manier
de spruiten worden beschadigd.
Andere hulpmiddelen voor het inhalen zijn:
- een transportrek op de hefvork van een vierwielige trekker
- pallets op de hefvork
- een wagen achter de trekker
- een vierwielige handgetrokken wagen
- een kruiwagen.
Bij het inhalen uit een bewortelingsruimte kan, afhankelijk van stapeling, transportafstand en broeimethoden bovendien nog gebruik worden gemaakt van:
- een hefwagen
- een stapelaar
- een heftruck.
Voor transport in de kas met tabletten zijn bruikbaar:
- een vierwielige handgetrokken wagen
- een kruiwagen
- een rollenbaan
en bij het in bloei trekken op pallets in de kas:
- een hefwagen
- een heftruck.
De beste transportmethode is voor elk bedrijf anders. Het zou te ver
voeren iedere methode in detail te beschrijven. In het algemeen zijn
bij het transport de volgende punten van belang:
- vervoer zoveel mogelijk tegelijk
- houd de transportafstanden zo kort mogelijk
- paden en wegen moeten voldoende ruim zijn
- ongelijke vloeren en drempels bemoeilijken het transport
- bij zware transportmiddelen moet de vloer voldoende sterk zijn
- transport door dragen vraagt veel tijd en energie en moet daarom
zoveel mogelijk worden vermeden.
Water geven
Voor het water geven bestaan de volgende systemen:
- gieten met de slang
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-

sproeien met vaste installatie
bevloeiing met behulp van p.v.c. leidingen
bevloeiing door geperforeerde kunststofslangen (gietdarmen)
bevloeiing met doorgestikte slangen van kunststoffolie (druppelslangen).
Gieten met de slang

Water geven met behulp van een slang wordt nog veel toegepast. Deze
methode is vrij arbeidsintensief: de arbeidsbehoefte bedraagt 3-4
manuren per week per 70 m2 beteelde oppervlakte. Bij het in bloei
trekken in kisten geldt als beteelde kasoppervlakte de oppervlakte die
de kisten beslaan. Een beteelde kasoppervlakte van 70 m2 komt overeen met een bruto kasoppervlakte van 100 m2.
Tegenover het nadeel van de grote arbeidsbehoefte staan enkele
belangrijke voordelen:
- men heeft een goede controle op het water geven
- bij tulpen kan vlak voor en tijdens de bloei tussen de planten worden gegoten waardoor het gewas droog blijft. Dit laatste is bij tulpen
belangrijk omdat hierdoor de kans op 'pokken' wordt verkleind en
omdat geen residuen uit het water op de planten achterblijven.
Vaste sproeiinstallatie
Deze methode van water geven vraagt weinig arbeid. Per 100 m2 bruto
kasoppervlakte (beteelde oppervlakte + paden) is ongeveer 0,5 manuur per week nodig.
Enkele richtlijnen voor de aanleg:
- de sproeileiding moet minimaal 1,50 m boven het gewas zijn aangebracht
- de afstand tussen de sproeileidingen moet 3,25-3,75 m bedragen
- de sproeidop moet gemakkelijk zijn schoon te maken. Bij steeldoppen geeft het schoonmaken in het algemeen geen problemen
- de waterdruk bij de sproeiers moet ongeveer 2 ato (atmosfeer overdruk) bedragen
- pompcapaciteit, afgifte van de sproeidoppen en diameter van de
leidingen dienen door een deskundige te worden berekend.
Voordelen van een vaste sproeiinstallatie:
a. weinig arbeid
b. goede waterverdeling
c. eenvoudige bediening.
Nadelen:
a. kans op het optreden van 'pokken' in tulpen omdat het gewas vaak
lang nat blijft. In hoge ruime kassen is de kans hierop kleiner dan in
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Inhalenvannarcissen metdehefvork
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lage kassen omdat het gewas in eerstgenoemde kassen sneller droog
is. Ook is de kans op 'pokken' bij de laatste trekken groter dan bij de
eerste. Men doet er verstandig aan tijdens het oogsten niet meer te
besproeien, doch het gewas zo nodig nog enige malen met de slang
water te geven
b. bij hard en ijzerhoudend water kans op het achterblijven van residuen op het blad en de bloem waardoor de kwaliteit minder wordt.
In het algemeen kan worden gesteld dat een vaste sproeiinstallatie
goed bruikbaar is.

144 Mechanisatie en rationalisatie

Bevloeiing met behulp van p.v.c.-leidingen
De leidingen kunnen worden aangebracht over het midden van een rij
kisten of over de randen van twee aaneengesloten rijen kisten. De
volgende punten zijn van belang:
- de gaatjes moeten zodanig worden aangebracht dat een kist door
twee gaatjes van water wordt voorzien
- bij een druk van 10-13 cm waterkolom (w.k.) (0,010-0,013 ato) bedraagt de afgifte van de sproeileiding 230 tot 320 ml per minuut. Als
de druk te hoog is, spuit het water over de kisten heen. Voor een
goede verdeling van het water moet de lengte van de sproeileiding,
gerekend vanaf de voedingsleiding, niet meer dan 20 m zijn
- bij een gegeven lengte van 20 m moet de diameter van de sproeileiding niet kleiner zijn dan 18-20 mm
- voor het regelen van de druk moet een extra afsluiter worden gemonteerd. Deze mag niet voor het afsluiten van de toevoer worden
gebruikt, omdat de afsluiter dan iedere keer opnieuw moet worden
afgesteld op de juiste druk.
Als voordelen van de p.v.c.-leidingen kunnen worden genoemd:
a. het gewas blijft nagenoeg droog
b. door de geringe waterafgifte wordt geen grond uit de kisten gespoeld, hetgeen vooral bij zandgrond belangrijk is.
Nadelen van de p.v.c.-leidingen zijn:
a. bij het verplaatsen van de kisten moeten de sproeileidingen telkens
opnieuw worden verwijderd en aangebracht
b. bij het oogsten kunnen de sproeileidingen hinderlijk zijn.
Het water toedienen vraagt op deze manier ongeveer 0,5 manuur per
week per 70m2beteelde oppervlakte ( = 100 m2 bruto kasoppervlakte).
Bevloeiing door kunststofslangen

(gietdarmen)

De slangen kunnen evenals bij het vorig systeem over het midden van
een rij kisten of over de randen van twee aaneengesloten rijen kisten
worden aangebracht.
Enkele belangrijke gegevens:
- bij een druk van 1 m w.k. (0,10 ato) bedraagt de afgifte van de
sproeileiding ongeveer 150 ml per gat per minuut
- de leiding bevat 10tot 13 gaten per meter
- in verband met de sterkte van de leiding mag de druk niet hoger
zijn dan 1 meter w.k. (0,10 ato). De druk kan evenals bij de hiervóór
besproken methode geregeld worden door een afsluiter
- voor een goede waterverdeling mag de sproeileiding, gerekend vanaf de voedingsleiding, niet langer zijn dan 20 m.
De voordelen van kunststofslangen (gietdarmen) zijn:
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a. het gewas wordt niet nat
b. de slangen kunnen gemakkelijk worden aangebracht en verwijderd,
omdat ze oprolbaar zijn.
Daar staan de volgende nadelen tegenover:
a. de slangen zijn zeer kwetsbaar
b. de afgifte is zeer groot, hetgeen betekent dat gemakkelijk grond uit
de kisten spoelt. Voor zandgrond zijn ze daarom niet geschikt
c. bij het oogsten kunnen de slangen hinderlijk zijn.
De arbeidsbehoefte voor het water geven bedraagt ongeveer 0,5 manuur per week per 70- m2 beteelde kasoppervlakte ( = 100 m2 bruto
kasoppervlakte).
Bevloeiing met doorgestikte
(druppelslangen)

kunststofslangen

Bij deze methode moeten de slangen midden over een rij kisten worden aangebracht.
Enkele gegevens:
- bij een druk van 1 m w.k. (0,10 ato) bedraagt de afgifte van de
sproeileiding 35-100 ml water per 35 cm lengte per minuut
- in verband met de sterkte van de leiding mag de druk niet veel
hoger zijn dan 1 m w.k. (0,10 ato)
- de druk moet geregeld kunnen worden met een afsluiter.
De voordelen van druppelslangen zijn:
a. het gewas wordt niet nat
b. de slangen kunnen gemakkelijk worden neergelegd en verwijderd
omdat ze oprolbaar zijn
c. de afgifte is gering waardoor geen grond uit de kisten spoelt.
Druppelslangen hebben de volgende nadelen:
a. de slangen zijn zeer kwetsbaar
b. de afgifte is onregelmatig (35-100 ml)
c. bij het oogsten kunnen de sproeileidingen hinderlijk zijn.
Oogsten
De bolgewassen worden op verschillende wijzen geoogst. Tulpen worden meestal met bol en al opgetrokken en daarna machinaal of met
de hand ontbold. Hyacinten worden op dezelfde wijze geoogst, maar
hier wordt de bol niet verwijderd, doch wordt de gehele plant overgezet in een andere kist. Bij narcissen bestaat het oogsten uit het afsnijden van de bloemen. Dit kan op twee verschillende manieren gebeuren:
a. met een normaal mesje. Bij deze methode zal men lange tijd in een
gebogen houding moeten staan.Tijdens het oogsten kan men het best
direct in de kas bossen. Dit gaat sneller dan wanneer het later in een
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werkruimte gebeurt en het geeft tevens enige afwisseling in de werkhouding
b. met een mesje met verlengd heft. Men kan dit heel eenvoudig zelf
maken door het heft in een stukje p.v.c. buis te klemmen. Met de linker
hand pakt men dan de steel onder de bloem en met de rechter hand
snijdt men de steel vlak boven de bol af. De bloemen kunnen het best
in de werkruimte worden gebost. Het grote voordeel van deze werkmethode is dat men in een minder vermoeiende houding werkt.
Transport van geoogste bloemen naar de werkruimte
Op veel bedrijven worden de geoogste bloemen nog op de arm of in
bakken naar de werkruimte gebracht. Deze wijze van transport vraagt
veel tijd en energie. Dragen moet zo mogelijk altijd worden vermeden,
tenzij het gaat om transport over een zeer korte afstand of bij vervoer
van een geringe hoeveelheid.
Enkele hulpmiddelen voor het transport zijn:
- in een kas met tabletten:
a. een kruiwagen
b. een vierwielige wagen
c. een monorail
- in een kas zonder tabletten (teelt in de volle grond en palletbroei):
a. een kruiwagen
b. een vierwielige wagen
c. een plukwagen
d. een monorail.
Een monorail bestaat uit een rol die over de verwarmingsbuizen
boven het gewas loopt, waaraan bevestigd een gebogen stang met
platform waarop meestal 2 x 2 bakken (0,50 x 0,75 m) op elkaar kunnen worden gezet.
Een plukwagen is een platform met 4 niet zwenkende wielen (fietswielen) dat over het gewas rijdt waarbij de wielen door de paden gaan.
Op de wagen is meestal plaats voor 2 x 2 bakken (0,50 x 0,75 m).
Een kruiwagen en een vierwielige wagen kunnen zowel voor het
transport in de kas als voor het transport naar de werkruimte worden
gebruikt. Voor een plukwagen en een monorail echter is de gebruiksmogelijkheid beperkt tot transport naar het hoofdpad. Voor transport
van het hoofdpad naar de werkruimte moeten de bakken met bloemen
worden overgeladen op een kruiwagen of een vierwielige wagen.
Veilingklaar maken
Verwijderen van de bol
Na het oogsten worden de tulpen meestal ontbold. Dit kan op twee
manieren gebeuren:
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'Ontbolmachine' metbosband

- de steel wordt boven de bol afgesneden of gebroken
- de steel wordt uit de bol gesneden (uitbollen).
Door het uitbollen krijgt men een zo lang mogelijke steel hetgeen
vooral bij de eerste trekken van belang is. De hoeveelheid die men per
man per uur (manuur) kan ontbollen, is afhankelijk van de toegepaste
methode, namelijk:
- met de hand afbreken van de bollen - 3500 tot 4000 stuks per manuur
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- uitsnijden met een mesje - 800 tot 1200 stuks per manuur
- uithollen met een machine: 1400 tot 2400 stuks per manuur, afhankelijk van het type 'ontbolmachine' en de cultivar. Devolgende typen
machines kunnen worden gebruikt:
a. een machine bestaande uit een oplegband en een snijmechanisme.
De tulpen worden stuk voor stuk op de oplegband gelegd die ze vervolgens door het snijmechanisme voert. Dit mechanisme drukt de bol
stuk en snijdt deze met een cirkelvormig mes van de steel ros. Hierna
worden de bolresten door twee strippen van de stengel geschoven.
Eenvoorbeeld van deze machine is de 'Dokex'. Decapaciteit bedraagt
gemiddeld 2000 stuks per manuur
b. een machine bestaande uit een snijmechanisme met aan beidie
zijden van het mechanisme een plateau. Op het ene plateau zet men
een bak met de geoogste tulpen en op het andere een bak voor de
ontbolde tulpen. De planten moeten stuk voor stuk in het snijmechanisme worden gebracht. Dit bestaat uit een koker waarin een blok met
mesranden open en dicht slaat, dit drukt de bol stuk en snijdt de steel
af. Hierna wordt deze uit de koker getrokken, waardoor de bolresten
worden verwijderd. Een voorbeeld van deze machine is de 'All-round'.
De capaciteit bedraagt gemiddeld 3000 stuks per manuur
c. een draagbare machine die met een klem op de werktafel kan worden vastgezet. Bij deze machine wordt de onderkant van de bol met
een cirkelzaag verwijderd. De tulpen moeten één voor één door het
zaagmechanisme worden gehaald. Omdat de bol niet wordt stukgeknepen, bestaat er kans dat bij het uit de machine trekken de steel
boven de bol afbreekt. Een voorbeeld van dit type machine is de
'Nobel', waarmede gemiddeld 1800 stuks per uur kunnen worden
verwerkt
d. een machine bestaande uit een bewegend mechanisme waarmee
meerdere tulpen tegelijk kunnen worden ontbold. Dit mechanisme
drukt de steel uit de bol en snijdt deze vervolgens af. Een nadeel van
deze machine is dat men slechts bij een bepaalde stand van het
mechanisme tulpen kan inleggen om uit te bollen, waardoor men gedwongen is in het ritme van de machine te blijven werken. Een voorbeeld van deze machine is de 'Potveer', capaciteit onbekend.
Bossen
De bloemen kunnen op twee manieren worden gebost: ze kunnen aan
de bovenkant gelijk worden gehouden, maar ook aan de onderkant.
Het bossen kan gebeuren aan een bostafel of aan de lopende band
(bosband). Bij gebruik van een bostafel is een gemiddelde produktie
van 75 bossen per manuur mogelijk, bij gebruik van een bosband 100
bossen per manuur. Een bosband heeft bovendien het voordeel dat de
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ontbolde tulpen één voor één kunnen worden opgeraapt waardoor
men beter kan sorteren in eerste en tweede kwaliteit. Een ander voordeel is dat de ontbolde tulpen door de band naar de bosser worden
bewogen en niet zoals bij gebruik van een bostafel naar de bosser
behoeven te worden gebracht.
Een nadeel van de bosband is dat er gemakkelijk wachttijden kunnen
ontstaan waardoor de produktie per manuur daalt. De snelheid van
het ontbollen en van het bossen is namelijk mede afhankelijk van de
cultivar en de kwaliteit van het gewas. De snelheid van het ontbollen
wordt door andere factoren beïnvloed dan de snelheid van het bossen.
Het gevolg hiervan is dat bij een vaste manbezetting van ontbolmachine en bosband de bossers soms te weinig te doen hebben en
dan weer te veel moeten doen. Een ander bezwaar is dat men bij een
capaciteit van de machine van 2000 stuks per manuur, tenminste met
drie man moet werken, te weten één man voor het uithollen en twee
man voor het bossen. Wanneer geen drie man voor dit werk beschikbaar zijn, kan men dit bezwaar ondervangen door na het uitbollen de
tulpen in bosjes van 10op de band te leggen die men dan telkens een
stukje laat opschuiven. Als de band vol ligt, gaat men bossen. Op deze
manier kan één man aan een bosband werken. Het nadeel van deze
methode is echter dat men telkens, door twee verschillende werkzaamheden te doen, het werkritme verstoort.
Werkruimte
Plaats, indeling,

toegankelijkheid

Plaats en indeling van de werkruimte zijn van groot belang omdat,
afhankelijk van de methode van in bloei trekken, 30 tot 40 % van de
totale arbeid in de werkruimte plaats vindt en omdat de Produkten
vaak in zeer korte tijd in deze ruimte moeten worden verwerkt. In het
algemeen is een centrale ligging van de werkruimte aan te bevelen.
De ruimte moet toegankelijk zijn voor auto's die het produkt naar de
veiling brengen. Een breed pad vanaf de weg tot de werkruimte moet
zodanig verhard zijn dat het geschikt is voor moderne transportmiddelen.
Van groot belang is ook dat de transportafstand van de kas naar de
werkruimte zo kort mogelijk wordt gehouden. Ongunstige bedrijfsindeling en smalle paden zijn een belemmering voor een vlot transport, evenals drempels, niveauverschillen en laag liggende verwarmingsbuizen.
De ideale afmetingen van de werkruimte hangen nauw samen met de
bedrijfsgrootte en de methode van in bloei trekken. Ze moeten zodanig
zijn dat een doelmatige opstelling van de ontbolmachine, bosband of
bostafel en eventuele andere hulpmiddelen mogelijk is.
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Verlichting
Een goede verlichting verhoogt de arbeidsprestatie. Het beste licht is
daglicht, hoewel rechtstreeks invallend zonlicht moet worden vermeden. Dit geeft namelijk een ongelijkmatige lichtverdeling die belemmerend werkt. Het is daarom van belang dat de ramen van de werkruimte aan de noordzijde zijn aangebracht.
Omdat ook op andere uren dan bij daglicht moet worden gewerkt, is
doelmatige verlichting nodig. Voor de verlichting van de bostafel
komen TL-buizen type 57 het meest in aanmerking. Deze benaderen
de kleur van het daglicht het best. In de praktijk voldoet een dubbele
rij TL-buizen, aangebracht in de lengterichting van de bostafel, goed.
Tussen elke dubbele rij TL-buizen komt een tussenruimte van ±
1 meter. Het verdient aanbeveling de TL-buizen verplaatsbaar en in
de hoogte verstelbaar op te hangen. De bostafel kan dan worden
verplaatst. De hoogte van de lampen moet kunnen worden aangepast
aan de zittende en staande werkhouding.

Bostafel en bosband
Bij zittend werken is de arbeidsprestatie in het algemeen hoger dan
bij staand werken. Het werken aan een bostafel moet zittend gebeuren, waarbij een goede stoel onmisbaar is. Rugleuning en hoogte van
de zitting moeten verstelbaar zijn.
Voor het werken in zittende houding moet het werkvlak 5 à 10 cm
beneden de elebogen liggen. Voor de meeste personen komt dit neer
op een hoogte van 70 à 80 cm. Voor het werken in staande houding
moet het werkvlak 95 à 105 cm hoog zijn.
Wil men aan een tafel zowel zittend als staande werken, dan kan men
het best een tafel op stahoogte nemen. Een verstelbare stoel kan dan
aan deze hoogte worden aangepast, evenals het steunvlak voor de
voeten.
Een vaste plaats voor materiaal en gereedschappen zoals bindtouw,
schaar, e.d. voorkomt tijdverlies door zoeken.
Arbeidsnormen voor verschillende handelingen in de
bolbloementeelt
Uit een aantal tijdstudies is de gemiddelde arbeidsbehoefte voor verschillende werkzaamheden vastgesteld. Deze tijdsnormen kunnen
worden gebruikt voor het opstellen van een arbeidsbegroting. Bovendien zijn ze nuttig voor het controleren van de tijdsduur van de verschillende werkzaamheden.
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In bloei t r e k k e n in kisten
Handelingen

Aantal manuren
Tulpen
100.000 stuks

1. Veld klaarmaken
2. Kisten op kuilakker
brengen
3. Planten
50 per kist
55 per kist
4 kg per kist
30 per kist
4. Dek aanbrengen
5. Dek afhalen, kisten
in de kas halen,
6 kisten per wagen
Dek afhalen, kisten
in de kas brengen.
8 kisten per pallet
6. Water geven in kas
met de slang
7. Bloemen trekken,
uithollen, bossen
Bloemen trekken
en overplanten
Bloemen trekken
of snijden, bossen
8. Kisten van onder
tablet bovenop
zetten, lege kisten
uit de kas brengen
9. Bij palletbroei
uit de kas brengen
10. Afgebroken tulpen
uit kisten halen
11. Zijspruiten bijsnijden

33

Hyacinten
100.000 stuks
55

8,5

14,5

Narcissen
5.000 kg
21
5,5

71
66,5
41,5
42
12

4,5

40

66,5

25

20

33

12,5

34,5

36

21,5

296
286
250

45,5

75,5

27,5

20

33

12,5

41,5

Bij het opstellen van een broeiprogramma moet de arbeidsbehoefte
worden afgestemd op het arbeidsaanbod. Met behulp van de in de
tabellen genoemde normen is het mogelijk de arbeidsbehoefte te
berekenen. De benodigde tijd voor het uitvoeren van een handeling
wordt bepaald door de toegepaste werkmethode, de bedrijfsuitrusting
en de organisatie. Daar dit van bedrijf tot bedrijf varieert, kunnen deze
normen alleen als richtlijnen dienen en moeten ze worden aangepast aan het individuele bedrijf.
Wanneer bij vergelijking van de normen met de waargenomen tijd
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In bloei trekken in de volle grond
Handelingen

Aantal manuren
Tulpen
100.000stuks

1. Veld klaarmaken
2. Planten
3. Dekaanbrengen
4. Dekopschudden
5. Dekafhalenen
'schelften'
6. Bloemen trekken
enbossen
7. Narooienen
opruimen

20
70
11
11

Narcissen
5.000kg
10
35
7
7

25

15,5

250

166,5

20

37

wordt geconstateerd dat de werkelijke tijd veel hoger ligt, kunnen
hiervoor verschillende oorzaken zijn:
a. een onjuiste werkmethode veroorzaakt door fouten bij
- de werkhouding
- de inrichting van de werkplek
- het gebruik van materiaal en gereedschap
b. een ondoelmatige bedrijfsuitrusting.
Onder de bedrijfsuitrusting worden verstaan de kassen, schuren,
grond, machines en gereedschappen. Naarmate de bedrijfsuitrusting
beter is, is een grotere produktie per man mogelijk. De bedrijfsuitrusting moet zo volledig mogelijk worden gebruikt. Het bedrijf moet
zodanig zijn ingericht dat steeds vlot en zonder belemmeringen kan
worden gewerkt.
c. een verkeerde organisatie van het werk.
De beschikbare arbeid, de schuurruimte, machines en transportmiddelen moeten zoveel mogelijk worden benut.
Tijdverlies kan ontstaan door:
- het zoeken naar gereedschap
- het zoeken van de baas
- fouten door te weinig instructie
- doordat te veel mensen aan één karwei werken.
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Bedrijfseconomische aspectenvande
bolbloementeelt
Inleiding
Een ondernemer die overweegt op zijn bedrijf bolbloemen te gaan
telen of de bestaande trekkerij te gaan uitbreiden, zal doorgaans
beginnen met offerte te vragen aan één of enkele aannemers om een
beeld te krijgen van de investeringen die nodig zijn om dit plan uit te
voeren. Vervolgens zal hij contact opnemen met zijn bank om de financiering van het project te bespreken. Tezamen met enkele verhalen
van collega's over het financiële resultaat en met de goede bloemenprijzen van de afgelopen tijd, dient deze informatie dan als basis voor
zijn beslissing om al of niet tot de investering over te gaan.
Het is mogelijk dat deze basis in het verleden voldoende was. In de
tegenwoordige tijd echter, waarin begrippen als kostenstijgingen, vergroting van de produktie per man, stijging van de rentevoet en loonkosten en achterblijven van het ondernemersinkomen in de economische berichten de boventoon voeren, zal de ondernemer over meer
informatie moeten beschikken dan alleen betreffende de financiering.
Zo zal hij zich moeten oriënteren over de te verwachten opbrengsten,
de produktiecapaciteit per man en de ontwikkelingen die op dit gebied
gaande zijn, de te verwachten loon- en prijsstijgingen. Ook de mogelijkheid om uit de opbrengst voldoende te kunnen besparen voor een
regelmatige aanpassing van het bedrijf aan de eisen van de tijd, zal hij
moeten overzien. Een eerste stap hiertoe kan zijn zich te wenden tot
de bedrijfsvoorlichter in zijn rayon die hem met behulp van de specialisten hierover volledig kan voorlichten.

Kosten en winst
De moderne ondernemer moet over een juist inzicht beschikken van
wat tot de kosten van zijn bedrijf moet worden berekend en wat de
werkelijke winst is. De administratie van de bedrijven is veelal uitsluitend ingericht naar de eisen die de belastingdienst er aan stelt.
Voor een doelmatig bedrijfsbeleid moet de ondernemer echter meer
van zijn bedrijf weten, zodat de voor de fiscus verzamelde gegevens
moeten worden aangevuld. Met name de kostenposten arbeidsloon,
afschrijving en rente zijn onvolledig uit het oogpunt van de bedrijfseconomie. Dejuiste wijze waarop de kosten moeten worden berekend,
zal hierna beknopt worden aangegeven.
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Arbeidslonen
In de normale administratie, het loonboek en de loonstaten worden
alleen de betaalde arbeidskosten vermeld, terwijl toch ook bekend is
welke regelmatige betalingen aan de bedrijfsvereniging worden
gedaan ter voldoening van de sociale lasten. De kosten van betaalde
krachten zijn dus bekend. De arbeidskosten van de ondernemer ( +
gezinsleden en scholieren die uit zijn inkomen worden betaald) komen
echter gewoonlijk in de administratie niet voor. Voor een juist beeld
van de arbeidskosten in het bedrijf dient ook de arbeid van de ondernemer en zijn gezinsleden te worden gewaardeerd en bij de loonkosten
te worden opgeteld. Als uitgangspunt voor de waardering van de
arbeid van de ondernemer en zijn gezinsleden wordt veelal het brutouurloon van een volwassen vakarbeider gekozen, verhoogd met
vakantietoeslag en sociale lasten.

Afschrijvingen
Voor de door de fiscus toegestane afschrijvingen gelden andere normen dan naar bedrijfseconomisch inzicht wenselijk zijn. De fiscale
normen kunnen zowel te hoog, in geval van vervroegde afschrijvingen,
als te laag, in geval van afschrijvingen op een in het verleden betaalde
aanschaffingsprijs, zijn. Voor een juist beeld van de kosten, uitgedrukt
in afschrijvingen, moet worden uitgegaan van de vervangingswaarde.
Dat is de prijs die moet worden betaald indien de kas, de verwarmingsketel, de trekkisten, e.d. vandaag nieuw moeten worden aangeschaft. In een tijd van prijsstijgingen betekent dit dat deze vervangingswaarde ieder jaar opnieuw zal moeten worden berekend.
Afschrijvingen worden doorgaans in een percentage uitgedrukt. De
hoogte van dit percentage hangt af van het geschatte aantal jaren
dat de machine of het gebouw gebruikt zal worden. Hierbij gaat men
uit van de z.g. economische levensduur, hetgeen inhoudt dat een
produktiemiddel sneller wordt afgeschreven naarmate men verwacht
dat het sneller is verouderd. In hoeverre het dan technisch versleten
is, is van minder belang.

Rente
In de boekhouding staan alleen de betaalde rentekosten vermeld,
rente dus die wordt betaald voor b.v. bankkrediet en/of hypothecaire
leningen. In het bedrijf is echter ook geld van de ondernemer zelf
geïnvesteerd. Door dit geld in eigen bedrijf te investeren, in plaats van
het op de spaarbank te zetten of het op een andere wijze te beleggen,
derft de ondernemer de rente van dit geld. Het is logisch deze gederf-
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Broeienoppallets maakteconomischwerken mogelijk

de rente op te tellen bij de kosten van het bedrijf, omdat de rente van
het eigen vermogen moet worden terugverdiend. Voor de bepaling van
het eigen vermogen moeten de bezittingen (activa op de balans) op
de juiste wijze worden gewaardeerd. Uitgangspunt van deze waardering is, evenals bij het bepalen van de afschrijvingen, de vervangingswaarde, te verminderen met de jaarlijks verrichte afschrijvingen
vermenigvuldigd met de ouderdom. Het totaal van de bezittingen,
gebouwen, machines, kas- en banksaldi en eventuele vorderingen
moet dan nog worden verminderd met geleende gelden en nog te
betalen rekeningen. Van de geleende gelden is reeds rente berekend
en van de nog te betalen rekeningen wordt in het algemeen geen

158 Bedrijfseconomische

aspecten

rente berekend. Het dan verkregen saldo geeft de grootte van het
eigen vermogen weer dat in het bedrijf is geïnvesteerd. Hiervan kan
de rente worden berekend tegen de geldende rentevoet, waarvoor
men doorgaans de rente van overheidsobligaties kiest.
Inkomen
Het doel van de ondernemer is uit zijn bedrijf een inkomen te halen.
Bedrijfseconomisch worden drie onderdelen onderscheiden waaruit
het inkomen is opgebouwd namelijk:
a. loon voor in eigen bedrijf gewerkte uren
b. rente van het eigen vermogen dat in het bedrijf is geïnvesteerd
c. netto-overschot.
De onderdelen a en b zijn hiervóór reeds besproken. Het ligt voor de
hand dat de berekende beloning voor de ondernemingsarbeid en de
rente van het eigen vermogen als inkomen worden beschouwd. Het
netto-overschot (c) is het bedrag dat overblijft als winst nadat de
opbrengst is verminderd met de bedrijfseconomische kosten.
Netto-overschot
Het netto-overschot is de eigenlijke winst die de ondernemer behaalt
als vergoeding voor het drijven van een onderneming voor eigen
rekening en risico. Niet altijd wordt er winst gemaakt, zodat het nettooverschot positief of negatief kan zijn, hetgeen respectievelijk winst
of verlies betekent. Hieronder volgt een voorbeeld van twee inkomens
bij gelijke arbeid en gelijke rente-inkomen ter verduidelijking:

Arbeid ondernemer
Renteeigenvermogen
Netto-overschot
Ondernemingsinkomen

A
.20.0007.0002.000-

f29.000,-

B
f 20 000- 7.000— - 2.000-

f25.000,-

ln geval A is er sprake van een positief netto-overschot: het totale
inkomen is groter dan het berekende inkomen uit eigen vermogen en
arbeid van de ondernemer. In geval B is er een negatief netto-overschot omdat het totaal inkomen kleiner is dan de som van de rente
van het eigen vermogen en het loon van de ondernemer.
Besparingen
Om de produktie-omstandigheden in het bedrijf zo gunstig mogelijk
te houden, zal de ondernemer regelmatig moeten investeren. Hij moet
geld beschikbaar hebben voor uitbreiding of voor aanpassing van zijn
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bedrijf, b.v. invoering van nieuwe arbeidsbesparende werkmethoden
of regelmatige vervanging van verouderde of versleten produktiemiddelen. Een deel van het benodigde geld zal door middel van een bankkrediet kunnen worden verkregen, maar ook zal een belangrijk deel
uit het eigen bedrijf moeten komen. Voor zover de afschrijvingen niet
worden gebruikt voor het aflossen van reeds eerder opgenomen kredieten, dienen zij om de nieuwe investeringen te financieren. In het
algemeen zijn de afschrijvingen niet voldoende om de bedrijfsontwikkeling te bekostigen en zal dus bespaard moeten worden uit het inkomen. Het is daarom van groot belang dat het inkomen zo groot is,
dat een deel hiervan kan worden gereserveerd ter financiering van
het bedrijf.
Opstellen van een begroting
In een bedrijf waarin naast andere teelten ook een bolbloementrekkerij voorkomt, ligt het voor de hand dat verschillende produktiemiddelen voor meerdere teelten worden gebruikt. Zo zal op een bloembollenteeltbedrijf de werkplaats zowel voor het verwerken van de
bollen als voor het bossen van de bloemen worden gebruikt. Ook is
er veelal slechts één verwarmingsketel die in de zomer kan worden
gebruikt om de bollen een temperatuurbehandeling te geven en in de
winter om de kassen te verwarmen. Bij het toedelen van de kosten
van deze produktiemiddelen aan de verschillende teelten ontstaan
problemen, waarvan de oplossing doorgaans aanvechtbaar is. Een
eenvoudige en goed te hanteren oplossing is een splitsing van de
kosten te maken in twee groepen:
- kosten die rechtstreeks toe te rekenen zijn op de teelt (toe te
rekenen kosten)
- kosten die over meerdere teelten moeten worden verdeeld (algemene bedrijfskosten).
Tot de toe te rekenen kosten van de teelt worden dan gerekend kosten
van plantgoed, brandstof, kunstmest, bestrijdingsmiddelen en loon
van los personeel, kosten dus waarvan zonder meer bekend is voor
welke teelt ze worden gemaakt. Indien voor een bepaald© teelt extra
investeringen moeten worden of zijn gemaakt (b.v. een kas voor het
in bloei trekken, lichtinstallatie voor kunstlichtbroei), dan behoren
deze tot de toe te rekenen kosten. Andere kosten zullen over meerdere teelten moeten worden verdeeld. Zo worden de arbeidskosten
e.d. tot de algemene kosten gerekend. Per teelt worden de toe te
rekenen kosten van de opbrengst afgetrokken. De som van de saldi
van de verschillende teelten moet hoger zijn dan de algemene kosten,
wil het bedrijf een positief netto-overschot hebben. Bij de in het volgende hoofdstuk opgenomen begrotingen is deze methode gevolgd.
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Kosten en inkomen uit de
bolbloementeelt
Inleiding
Het in bloei trekken van bloembollen op bloembollen- of bloementeeltbedrijven kan aantrekkelijk zijn omdat:
- aanwezige bedrijfsuitrusting en vaste arbeidskrachten die tijdens
het trekseizoen onderbezet zijn, kunnen worden benut. Het gebruik
hiervan voor de trekkerij brengt dus geen extra kosten mee
- op het bloembollenbedrijf een gedeelte van de zelf geteelde bloembollen kan worden afgebroeid, waardoor de beste behandeling kan
worden gegeven. De verkoopkosten van deze bollen worden uitgespaard. Er is tevens minder uitval omdat het klaarmaken van de
bollen voor leverantie achterwege kan blijven
- tweede kwaliteit bollen (veelal alleen slechte huid) die bij verkoop
minder geld opbrengen, voor het in bloei trekken goed bruikbaar
zijn.
De bolbloementeelt draagt reeds bij aan het bedrijfsresultaat, indien
er een voordelig verschil bestaat tussen de opbrengsten van het in
bloei trekken en de extra hiervoor te maken kosten. Deze extra kosten
bestaan uit:
- aanvullende investeringen voor het in bloei trekken, zoals een kas
met verwarming of rolkas, trekkisten, e.d.
- brandstof- en elektriciteitsverbruik, kosten van overige voor de trekkerij benodigde materialen (touw en papier) en de afleveringskosten
(b.v. transportkosten, veilingkosten)
- aankoopkosten van de benodigde bollen, of indien deze uit eigen
bedrijf afkomstig zijn, de gederfde opbrengst hiervan
- kosten van los personeel dat eventueel voor het in bloei trekken
moet worden aangetrokken, b.v. bij het planten van de bollen of
het oogsten van de bloemen
- reparaties door eventueel snellere slijtage van de reeds aanwezige
duurzame produktiemiddelen, b.v. schuurruimte bij kunstlichtbroei.
Kostenberekeningen
Hierna volgen enkele berekeningen die bedoeld zijn om een globale
indruk te verschaffen van investeringen, kosten en opbrengsten van
de bolbloementeelt. De berekeningen zijn uitgevoerd voor:
- een trekkas van 110 m2, exclusief betonnen vloer, waarin 440 kisten
per trek kunnen worden geplaatst
- een rolkas van 350 m2
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- een vaste kas van 300 m2 met een kapbreedte van 9,60 m, waarin
per 100 m2 480 kisten per trek op pallets kunnen worden geplaatst.
Alle cijfers zijn omgerekend tot een oppervlakte van 100 m2. Hierbij
is uitgegaan van de volgende gegevens:
- Alle kassen worden centraal verwarmd door middel van een installatie gestookt met H.B.O. I. Als met aardgas wordt gestookt, zijn de
investeringen en de jaarkosten ongeveer aan elkaar gelijk, indien
binnen een afstand van 40 m een hoofdleiding voor de gastoevoer
aanwezig is.
- De gehele verwarmingsinstallatie is in de constructie van de rolkas
opgehangen, zodat die bij het verrollen meerijdt. Transportleidingen
zijn dan niet nodig.
- Uitgegaan is van een rentevoet van 7 % .
- Met de kosten van extra slijtage van de bedrijfsuitrusting en met
kosten van los personeel is geen rekening gehouden.
Toe te rekenen kosten voor het in bloei trekken
Intabel I is een specificatie gegeven van de aanvullende investeringen
die voor het in bloei trekken moeten worden gedaan en van de daaruit voortvloeiende jaarkosten.
Uit deze tabel blijkt dat de investeringen en de jaarkosten per 100 m2
kasruimte voor een rolkas lager zijn dan voor een trekkas en vaste
kas. Door het groter aantal trekken in de trekkas (6 à 7) en de vaste
kas (5 à 6) zijn de kosten van de investeringen omgerekend per trek
lager dan voor een rolkas (4 trekken).
In de genoemde begrotingen is geen rekening gehouden met de
mogelijkheid dat de bestaande verwarmingsapparatuur op het bedrijf
voldoende overcapaciteit bezit om ook de geprojecteerde uitbreiding
te kunnen verwarmen. Wanneer dat wel het geval is, kunnen de investeringen en jaarkosten van de verwarming lager zijn.
In tabel 2 zijn de toe te rekenen kosten vermeld. Het betreft hier de
kosten voor brandstof, papier, touw, e.d. die ook per trek zijn uitgerekend.
Bij de berekeningen in tabel 2 is ervan uitgegaan dat de benodigde
arbeidskrachten reeds op het bedrijf aanwezig zijn, zodat geen extra
kosten voor arbeid voor het in bloei trekken behoeven te worden gemaakt.
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Tabel I. Extra investeringen en j a a r k o s t e n ten behoeve van een b o l bloementeelt (in guldens)
Nieuwwaarde

Type kas

Trekkas per 100m2
trekkas met tegelpad
van 2 x 60 cm
verwarming
installatie van
elektriciteit en water
trekkisten
klein gereedschap
Totaal per 100 m

2

Jaarkosten
Rente

Afschrij- Onderving
houd

Totaal

6400
7000

265
295

385
455

400
200

1050

1500
2400

75
395
75

15
35

500

65
100
20

—

155
530
95

17800

745

1385

650

2780

6500
3200

275
135

390
205

400
100

1065

500
500
200

20
20
10

25
50
30

5
5

50
75
40

10900

460

700

510

1670

5000
3500

210
150

300
225

400
100

910
475

500
500

25
50
395
30

5
5
35

200

20
20
100
10

50
75
530
40

12100

510

1025

545

950

2

Rolkas per 100m
rolkas
verwarming
installatie van
elektriciteit en water
regenleiding en pomp
klein gereedschap
Totaal per 100 m 2

440

-

2

Vaste kas per 100m
kas met tegelvloer
verwarming
installatie van
elektriciteit en water
regenleiding en pomp
trekkisten *
klein gereedschap
Totaal per 100 m 2

2400

-

2080

* Bovendien zijn nodig 160 pallets per 100 m2. Aangenomen wordt dat deze op
het bloembollenbedrijf aanwezig zijn.
Tabel 2. Toe te rekenen kosten per trek tulpen (in guldens) per 100 m 2
Toe te rekenen kosten

Trekkas
tabletten

Rolkas
volle grond

brandstof en elektriciteit
grondgebruik, incl. kuilgrond
verpakking en transport bloemen

130
25
175

150
20
130

130
25
175

330

300

330

Vaste kas
pallets

Voor de teelt van narcissen zijn de verpakkingskosten lager. De totalen voor
narcissen bedragen voor de trekkas en vaste kas f285,- en voor de rolkas
f255,-.
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Veilingopbrengsten en bolkosten
De belangrijkste directe kostenpost, aankoop van de bollen, is afhankelijk van de prijs van de bollen en kan dus van jaar tot jaar sterk
uiteenlopen. Daar ook de veilingprijzen sterk schommelen en de
veilingkosten als een percentage hiervan worden berekend, zijn ook
deze toe te rekenen kosten niet vooraf vast te stellen.
In tabel 3 is voor een aantal gevallen het verschil berekend tussen
de opbrengsten (minus veilingkosten) van de bloemen en de kosten
van de gebruikte bollen. Hierbij zijn de volgende normen gehanteerd:
Tulpen
geoogst 10.000 bloemen; geplant 11.200 bollen
Narcissen geoogst 10.000 bloemen; geplant 500 kg bollen
Veilingprovisie 6,7%.
Tabel 3. Opbrengsten (minus veilingprovisie) verminderd met bolkosten per 10.000 geoogste bloemen (in guldens). Uit deze bedragen
zullen alle kosten (inci. arbeid) voor het in bloei trekken moeten worden bestreden.

Bolprijs
per 100 stuks
Tulpen
f 3,—
- 4,—
- 5,~
- 6,—
- 7,—
- 8,—
- 9—
f 10,—
Bolprijs
per kg
Narcissen
f 0,70
-0,80
-0,90
- 1 ,—
-1,10
-1,20
-1,30
-1,40

Bij een bruto-vei lingprij s per bos van
1,60
f 1,00
1,20
1,40
1,80
597
485
373
261

2,—

2,20

2,40

1530
1418
1305
1194
1082
970
858
746

1717
1605
1493
1381
1269
1157
1045
933

1903
1791
1679
1567
1455
1343
1231
1119

1,40

1,60

1,80

2—

954
904
854
803
753
703
653
603

1141
1091
1040
990
939
889
839
789

1327
1277
1227
1177
1126
1076
1026
976

1514
1464
1413
1363
1313
1263
1213
1163

1157
1045
933
821
709
597
485
373

1343
1231
1119
1007
895
783
671
559

Bij een bruto-ve ilingpri is per I
f 0,60
1,20
0,80
1,—

DOS van

784
672
560
448
336
224

970
858
746
634
522
410
298

_..

207
157

394
344
293
243
193
143

581
531
480
430
380
330
280
230

767
717
667
617
566
516
466
416

Het telen van bolbloemen draagt bij tot verhoging van het bedrijfsresultaat indien de gezamenlijke opbrengsten van de trekker hoger
zijn dan de extra kosten die voor het in bloei trekken moeten worden
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gemaakt. De opbrengsten van elke afzonderlijke trek moeten de uitgaven van deze trek goedmaken. In de gevallen dat dit niet gebeurt,
is in tabel 3 een — geplaatst.
Berekening saldo van de bolbloementeelt
Met behulp van de in de tabellen 1, 2 en 3 vermelde cijfers kan het
saldo dat uit een bolbloementeeltbedrijf kan worden verkregen, voor
elk voorkomend geval worden berekend. Voor een dergelijke berekening dient het volgende voorbeeld: Een ondernemer overweegt 6 trekken in een trekkas op tabletten, 5 trekken in een vaste kas op pallets
en 4trekken in een rolkas in de volle grond te gaan uitvoeren, waarvan
50% tulpen en 50% narcissen zijn. Hierbij heeft hij de volgende prijsverwachtingen:
Gewas
narcissen
tulpen

Kostenvandebollen
f0,80perkg
f6,— per100stuks

Opbrengsten van de bloemen
f 1 , — perbos
f1,40perbos

In de berekeningen is uitgegaan van de volgende hoeveelheden plantgoed (voor daaruit geoogste aantallen bloemen zie blz. 166).
Typekas

Hoeveelheid plantgoed
perkistofm2

Trekkas- tabletten
tulpen
400kistenà63bollen/kist
narcissen
400kistenà 4kgbollen/kist
Rolkas- vollegrond
tulpen
200bollen per m2beteelbaar
narcissen
17kgbollen per m2beteelbaar
Vaste kas- pallets
tulpen
480kistenà63bollen/kist
narcissen
480kistenà 4kgbollen/kist

per trek van 100m2

25.200bollen
1.600kgbollen
15.000bollen
1.200 kgbollen
30.250bollen
1.920kg bollen

Het saldo kan dan worden berekend zoals op de volgende bladzijde
is weergegeven.
Uit de verkregen cijfers blijkt dat het saldo per 100 m2 rolkas aanzienlijk lager is dan voor 100 m2trekkas of vaste kas. Dit wordt veroorzaakt
door het minder intensieve gebruik, het kleiner aantal trekken per
seizoen en een geringere plantdichtheid. De extensieve teeltwijze in de
rolkas heeft tot gevolg dat de arbeidsbehoefte per 100 m2 aanzienlijk
lager is. In het genoemde voorbeeld bedraagt het benodigd aantal
arbeidsuren voor:
trekkas 800 uur
1
.„„ , ,
, ,. ... .
„ „
per 100 m2 kasoppervlakte bij de gegeven
rolkas
265uur
> ; ,4 ,
|
teeltplannen.
vaste kas 750 uur
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Saldo (in guldens) berekend uit de gegevens op blz. 163-165
Kostenenopbrengsten
per100m2

Trekkas
tabletten

Jaarkosten extra investeringen
(zietabel 1)
2780
Overigetoete rekenen kosten
(zietabel2)
trekkas
3 x330 I 3 x285 1845
rolkas
2 x300 I 2 x255
vaste kas 2V2x330 -I- 2V2x285
4625
Opbrengst : minus bolkosten
(zie tabel 3)
trekkas en vaste kas
tulpen
68.000 bloemen
narcissen
96.000 bloemen
rolkas
tulpen
27.000 bloemen
narcissen
48.000 bloemen

Saldo per 100 m 2

Rolkas
vollegrond
1670

Vastekas
pallets
2080

1110
1538
2780

4311
5098

3618

4311
5098
1712
2549

9409

4261

9409

4784

1481

5791

Conclusies
1. In dit artikel zijn voorbeelden gegeven van de wijze waarop berekeningen kunnen worden gemaakt. Elke ondernemer moet zijn eigen
uitgangspunten bepalen en kan aan de hand van de gegevens in dit
hoofdstuk zelf uitrekenen wat de bolbloementeelt hem kan opleveren.
2. Op de opbrengst zijn de volgende kostenbepalende factoren van
invloed: bolprijs, uitvalpercentage, jaarkosten extra investeringen,
toegerekende kosten.
3. Het financieel resultaat van de bolbloementeelt kan erg wisselvallig zijn. Met name de veilingprijzen van de bloemen en de inkoopprijzen van de bollen vertonen sterke schommelingen.
4. Of een ondernemer verstandig doet bolbloemen te gaan trekken,
wordt daarom in belangrijke mate bepaald door de prijsverwachtingen die hij heeft van de bollen- en van de bloemenprijzen.
5. Indien door de opbrengsten de extra kosten worden goedgemaakt,
kan op een verbetering van het bedrijfsresultaat worden gerekend.
Wegens het wisselvallig karakter van de bolbloementeelt zal de
ondernemer ook moeten overwegen of het begrote saldo voldoende
is om de risico's van misoogst of sterke prijsdaling op te vangen.
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Teeltschema's voor bolbloemen
De keuze van de gewassen voor de bolbloementeelt hangt onder meer
af van de andere teelten op het bedrijf, het bedrijfstype, het soort
kassen waarover men beschikt, het vakmanschap en de prijsverwachtingen. Zo zal vooral voor de vroegste trekken een gedeelte van de
zelf geteelde bollen worden gebruikt. Kunstlichtbroei zal men aantreffen op die bedrijven waar voor dit doel geschikte bewaarafdelingen aanwezig zijn. De prijsverhouding tussen bollen en bloemen en
het afwegen van het risico van uitval zullen mede bepalen of men in
het broeiprogramma vroege trekken en/of late trekken opneemt. In
het laatste geval kan de beschikbaarheid van bedrijfsmiddelen, zoals
een niet verwarmde kas, een rol spelen.
Een zeer belangrijke factor bij het bepalen van de gewassenkeuze,
maar vooral ook van het aantal trekken per seizoen, is de beschikbare arbeid. Op bloementeeltbedrijven zal men geen arbeid aan
andere teelten willen onttrekken, wanneer dit een vermindering van
de opbrengsten tengevolge zal hebben die niet wordt goedgemaakt
door de te verwachten meeropbrengsten uit de broeierij. Voor het
bloembollenbedrijf met broeierij geldt in principe hetzelfde. Zo zal
een bloembollenbedrijf met veel werk in de herfst (rooien van zomergewassen, planten of dekken van hoofdgewassen) misschien te weinig arbeid beschikbaar hebben voor het planten en inhalen. In het
vroege voorjaar, als men veel werk op het veld heeft (b.v. hyacintenbedrijven), kan het bezwaarlijk zijn wanneer ook arbeid in de late
broeierij moet worden gestoken.
Andere overwegingen bij de keuze van gewassen en aantallen trekken kunnen de te verwachten pieken in de arbeidsbehoefte zijn. Deze
zullen de meeste moeilijkheden bij het planten van de bollen en het
oogsten van de bloemen geven. Men dient zich van te voren een idee
te vormen hoeveel arbeid benodigd is voor het planten van de bollen
en het plukken b.v. in een rolkas van 250 m2 met narcissen en zich af
te vragen of men zo nodig over voldoende los personeel kan beschikken. Wanneer men de oppervlakte bolbloemen over meerdere kassen
verdeelt of alles in één grote kas plant, moet de keuze van de cultivars zodanig zijn dat een zekere bloeispreiding mag worden verwacht
en dus geen moeilijkheden met plukken en bossen zullen optreden.
Het zal wel duidelijk zijn dat het moeilijk is voor de veelheid van
variatiemogelijkheden schema's te geven. Daarom zal hier een sterke
beperking in acht moeten worden genomen. Het aantal trekken per
seizoen zal ook afhangen van het vakmanschap. Een groot aantal
trekken vraagt veel ervaring en vergroot ook het risico dat van het
opgemaakte schema moet worden afgeweken.
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De gegevens in de teeltschema's zijn gebaseerd op de resultaten
van proeven en ervaringen in de praktijk. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat door verschillende oorzaken de resultaten in de
praktijk wat minder gunstig kunnen zijn dan op grond van de proeven mag worden verwacht, o.a. verwarming van te kleine capaciteit,
meer aarzeling om risico's te nemen, e.d. Ook komt het nog wel
eens voor dat de praktijk het onderzoek langzamer volgt dan nodig is.
In de schema's zijn de volgende gewassen en aantallen trekken nader
uitgewerkt, waarbij het aantal gewassen is beperkt tot de tulp, hyacint
en narcis die in dit boekje zijn beschreven:
Trekkas

7trekken tulpen of
7trekken narcissen of
7 trekken hyacinten
Verwarmde rolkas
3à4trekken tulpen of
4trekken narcissen
Niet verwarmde rolkas
2trekken tulpen of
2trekken narcissen
Verwarmde vaste kas
2trekken 5° tulpen
Niet verwarmde vaste kas 1trek tulpen of
1 trek narcissen
Voor de keuze van de cultivars voor de diverse trekken kunnen de
inhaaldata, vermeld op blz. 171 e.v. als richtlijn dienen.

Toelichting bij de teeltschema's
Men dient er rekening mee te houden dat bij de genoemde inhaaldata
verschuivingen kunnen optreden door een vlotte broei naar een vroegere en door een trage broei naar een latere datum dan is genoemd.
Hierdoor kunnen de trekken in elkaar schuiven. Wanneer men over
weinig ervaring beschikt, doet men er goed aan de trektijden ruim te
nemen en niet te veel trekken per seizoen te willen broeien.
In het opgegeven schema 'trekkas hyacinten' is uitgegaan van een
nabehandeling met 17°. De met 13° nabehandelde hyacinten kunnen
vroeger worden ingehaald dan staat aangegeven (zie inhaaldata
hyacinten blz. 173). De witbloeiende cultivars (behalve Carnegie vóór
Kerstmis) worden bij een nabehandeling met 13° gauw te lang.
In het schema 'trekkas en vaste kas tulpen' en 'rolkas tulpen' staat
voor de gekoelde bollen een planttijdstip van 1-20 oktober; hiermede
wordt bedoeld dat bij hoge bodemtemperatuur (boven de 9°) het planten beter kan worden uitgesteld. De bollen moeten dan echter wel tot
het planten in de koelcel bij 9° bewaard blijven.
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Teeltschema's
Trek

Koelen

Planttijd

Trekkas - tulpen op tablet
1
9"
1-20/10
2
9°
1-20/10
3
9°
1-20/10
4
9°*
1-20/10*
1/10
5
1-15/10
6
1/10-1/11
7
1/11-1/12
* Geldt alleen voor Darwinhybriden

Onder tablet
—
17/12
2/1
18/1*
18/1
7/2
1/3
—

Optablet

28/11
24/12
10/1
26/1*
26/1
15/2
5/3
22/3

Trekkas - narcissen op tablet
1
B9°
1-15/10
20/11
2
1-15/10
9/12
B9°
14/12
28/12
1-15/10
2/1
3
9°
17/1
1/10
21/1
4
1/11
5/2
9/2
5
1/3
6
15/11
7
15/11
20/3
B = warmtebehandeling direct nahetrooien voor vroege bloei,
b.v. 2weken 30°of 1week 34°.

Trek

Prepareren

Planttijd

Trekkas - hyacinten op tablet
1
+
25/9-5/10
2
+
25/9-5/10
3
+
25/9-5/10
4
—
15/10
5
—
1/11
6
—
15/11
7
—
1/12
Trek

Koelen

Onder tablet

—

10/12
30/12
15/1
31/1
15/2
1/3

25/11
15/12
3/1
20/1
4/2
18/2
4/3

Op pallet

Einde oogst

28/11
24/12
17/1*
17/1
10/2
10/3

24/12
17/1
10/2*
10/2
10/3
31/3

Planttijd

Vaste kas- tulpen op pallet
1
9°
1-20/10
1-20/10
2
9°
1-20/10*
3
9°*
1/10
1-15/10
4
5
15/10-1/11
* Geldt alleen vooi ' Darwinhvbriden

Optablet

Vaste kas- narcissen op pallet
14/12
1-15/10
20/11
1
B9°
14/12
7/1
1-15/10
2
B9°
7/1
31/1
1/10
3
23/2
31/1
1/11
4
23/2
18/3
15/11
5
6/4
18/3
15/11
6
B = warmtebehani deling direct na het rooien voor vroege
b.v. 2weken 30° of1week 34°.
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Einde oogst
24/12
10/1
26/1
15/2*
15/2
5/3
22/3
12/4

14/12
2/1
21/1
9/2
1/3
20/3
8/4

Einde oogst

15/12
3/1
20/1
4/2
18/2
4/3
17/3

Trek

Koelen

Planttijd

Onder glas

Einde oogst

Rolkas - tulpen in combinatie met 5° tulpen in volle grond
30/12
1
5'
25/10- 1/11
25/10-1/11
2/1
2
5''
15/11- 1/12
25/2
25/2
3
1/10-15/10
30/3
4
15/10
30/3
25/4
Rolkas - tulpen zonder 5° bollen in
1
9:
1-20/10
2
1-15/10
3
15/10

volle grond
5/12
1/2
5/3

Rolkas - narcissen in volle grond
5/12
1
B9'
1-15/10
2
1/10
15/1
10/2
3
15/10
4
1/11
6/3
B = warmtebehandeling direct na het rooien voor
b.v. 2weken 30° of 1week 34'.
Trek

Koelen

Planttijd

Vaste kas - 5° tulpen in volle grond
1
5°
25/10-1/11
2
5°
10/1

1/2
5/3
5/4
15/1
10/2
R/3
20/3
vroege bloei,

Einde oogst
30/12
5/3

Nietverwarmdekas- tulpenotnarcissen invollegrond
1
15/10-15/12
1/3
Het einde van de oogst zal afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. In
strenge winters kan het veel later zijn dan 1maart. Bovendien spelen gewas
enoultivarhierineenrol.

Enige nuttige wenken
Trek geen tulpen, hyacinten en narcissen gelijktijdig in één kasafdeling in bloei. De temperaturen waarbij deze gewassen in bloei
moeten worden getrokken, liggen te ver uit elkaar.
Broei niet te veel cultivars. Naarmate men meer cultivars broeit,
wordt het moeilijker om het vastgestelde schema aan te houden.
Broei zo mogelijk ieder jaar dezelfde cultivars. U leert ze dan beter
kennen, waardoor de kans op mislukkingen kleiner wordt.

Inhaaldata
Ofschoon het eigenlijk niet mogelijk is de vroegste inhaaldata aan
te geven, hebben wij toch gemeend, om de broeier enigszins
behulpzaam te zijn, een 'vervroegingskalender' te moeten samenstellen. Men moet zich echter realiseren dat de vermelde inhaaldata
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slechts richtlijnen zijn. Deze kunnen, hoewel dezelfde behandeling
van het leverbaar werd toegepast, ieder jaar verschillend zijn. Een
koud groeiseizoen en een te hoge kuiltemperatuur kunnen o.a. de
oorzaak zijn dat op een later tijdstip dan is 'gepland' moet worden
ingehaald. Zeer gunstig daarentegen zijn een warm groeiseizoen, een
goede vochtigheidstoestand van de kuilgrond en een grondtemperatuur van 9° na het kuilen. Het is noodzakelijk vóór men gaat inhalen de
bloemontwikkeling in de spruit altijd te toetsen. De spruitlengte is
namelijk niet maatgevend omdat die voor iedere cultivar verschillend
kan zijn en ook omdat de spruiten reeds sterk groeien bij kuiltemperaturen die te hoog zijn om een voldoende koeleffect te geven. Als men
twijfelt, doet men er verstandig aan eerst een proefkist in te halen.
Blijken de bloemen in de spruiten na enkele dagen goed te zijn gegroeid, dan kunnen ook de andere kisten in de kas worden gezet.

Vroegste inhaaldata tulpen
Cultivar

Gekoeld Onbij 9°
gekoeld

Abbé Pierre
Adorno
Aladdin
Alberio
Albino
All Bright
Allround
Apeldoorn
Apricot Beauty
Arguno
Aristocrat
Athleet
Atom
Aureola
Aviator
Axel Munthe
Bandoeng
Bartigon
Basra
Bel Ami
Bellona
Bestseller
Bing Crosby
Blenda
Blondine
Brasilia
Brightling
Brilliant Star
Bruno Walter
Campfire

10-1
25-12

-

20-12
25-12
5-1
1-1
15-1
5-12
1-1

-

15-12
5-1

-

10-1

-

5-1

-

1-12
20-12
1-12
20-12
10-12
20-12
1-12
5-12

-

1-1
5-1
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25-1
10-1
21-1
10-1
15-11
15-1
15-1
25-1
25-12
15-1
1-2
5-1
20-1
20-1
25-1
25-1
10-1
15-1
10-2
30-12
10-1
20-12
15-1
27-12
10-1
20-12
25-12
1-12
15-1
15-1
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Cultivar
Cantor
Carl M. Bellman
Carlton
Carrara
Cassini
Cellini
Charles
Christmas Gold
Christmas Marve
Comet
Copland en
sports
Cordell Hull
Coriolan
Crown Imperial
Danton
Demeter
Denbola
Diorama
Dix Favorite
Don Quichotte
Dover
Doctor Philips
Doctor Plesman
Dreaming Maid
Dubonnet
Early Queen
Edith Eddy
Elmus
Emmy Peeck

Gekoeld Onbij 9°
gekoeld
1-12

-

20-12

-

10-12
1-12
7-12
1-12
I 1-12
20-12
15-12
5-1
5-12
1-12
5-1
1-12

-

15-12
1-12
15-12
15-1

-

30-12
5-1
1-12
1-12
27-12

-

15-12

20-12
15-1
10-1
20-1
1-1
25-12
28-12
20-12
20-12
10-1
30-12
15-1
25-12
20-12
20-1
25-12
15-1
15-1
25-12
10-1
25-1
30-1
15-1
15-1
20-12
25-12
10-1
20-1
1-1

Cultivar

Gekoeld Onbij 9°
gekoeld

Erna Lindgreen
1-1
5-12
Fiery Star
10-1
First Lady
Fridjof Nansen
15-12
Fuga
5-12
Galway
5-12
1-12
Gander
Gen. Eisenhower 15-1
Gen. de Wet
1-1
Golden Harvest
15-12
Golden Measure
Golden Show
5-12
Golden Trophy
10-12
Gudoshnik
10-1
5-12
Hadley
Henry Dunant
20-12
Her Grace
1-12
Hildegarda
Hoangho
Hytuna
Ibis
1-12
Imperator
Insurpassable
1-1
International
15-12
Invasion
20-12
JaTtes
V. Forrestal
20-12
Jewel of Spring
15-1
John Gay
15-12
Kansas
Karel Doorman
20-12
27-12
Kees Nelis
K & M's Triumph
27-12
Korneforos
1-1
Krelage's Triumph 1-12
27-11
Levant
London
1-1
28-11
Lucida
Lustige Witwe
1-12
1-12
Madame Curie
15-12
Madame Spoor
Mamasa
Mirjoran
15-12
Montgomery
5-1
Monte Carlo
20-12
Most Miles
5-12
Mother's Day
Murillo en Sport
Nivea
Olaf
15-12
Olga
15-12
Orange Wonder
-
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15-1
1-1
20-1
1-1
5-1
5-1
27-12
1-2
10-1
10-1
25-1
25-12
1-1
20-1
1-1
10-1
10-1
20-12
15-1
30-12
10-1
25-12
15-1
1-1
15-1
10-1
1-2
25-12
20-1
10-1
10-1
10-1
15-1
25-12
20-12
15-1
20-12
1-1
25-12
5-1
20-1
5-1
15-1
10-1
1-1
1-2
20-1
20-1
5-1
30-12
5-1
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Cultivar

Gekoeld Onbij 9°
gekoeld

_
Orient Express
Ornament
5-1
Ossi Oswalda
Overdale
28-11
Oxford
15-1
Palestrina
Parade
15-1
Paris
5-1
Paul Richter
5-12
Pax
10-12
Peerless Pink
Philip Snowden
5-1
Piccadilly
Pieter de Hoogh
Pink Attraction
5-1
Pink Glow
5-12
Pink Supreme
Pink Trophy
1-12
Piquante
5-12
Poussin
5-12
Preludium
1-12
Pres. Kennedy
10-1
Prince Carnaval
1-1
Prince Charles
15-12
Prins van
Oostenrijk
1-1
Princess Beatrix 20-12
Princess Elisabeth Prominence
10-12
Prunus
5-1
Purple Star
5-1
Queen of
Bartigons
5-1
Queen of Night
25-12
Ralph
1-12
Red Champion
5-1
Red Giant
_
Red Pitt
20-12
Reforma
_
Remagen
_
Rijnland
20-12
Rijnsoever
25-12
Robinea
Roland
5-12
Rosa van Lima
15-1
Rose Beauty
Rose Copland
en sports
1-12
Ruby Red
1-12
Salmon Parrot
20-12
Scarlet Marvel
1-12
Snow Star
5-12

1-2
25-1
25-1
20-12
1-2
5-2
1-2
15-1
1-1
5-1
15-1
15-1
20-1
20-1
15-1
1-1
20-1
20-12
5-1
1-1
15-12
25-1
10-1
1-1
10-1
10-1
1-2
1-1
15-1
15-1
15-1
25-1
20-12
15-1
20-1
5-1
25-1
5-1
15-1
10-1
20-1
5-1
1-2
25-1
30-12
30-12
10-1
25-12
30-12

Cultivar

Gekoeld Ongekoeld
bij 9°

Spring Time
10-1
5-12
Stockholm
1-12
Sulphur Cloud
20-12
Sulphur Glory
1-12
Sulphur Triumph
Telescopium
10-12
Thule
1-12
Tommy
5-12
Topscore
15-12
Trance
10-1
Utopia
Van der Eerden
-

Vroegste inhaaldata

25-1
10-1
20-12
10-1
25-12
1-2
10-1
30-12
5-1
10-1
20-1
5-1

Cultivar

Gekoeld Onbij 9°
gekoeld

Victorine maxima
Virtuoso
White Sail
White Virgin
William Pitt
Widar
Wim van Est
Wintergold
Winter Joy
Winter Queen
Yellow Gem

1-12

-

1-12

-

20-12
5-12
28-12
1-12
1-12
1-12
15-12

25-12
1-2
20-12
2-1
5-1
20-12
15-1
24-12
20-12
25-12
5-1

hyacinten

Cultivar

Geprepareerd
met 13° na

Geprepareerd
met 17° na

Niet
geprepareerd

Amsterdam
Anna Marie
Arentine Arendsen
Blue Giant
Blue Jacket
Carnegie
City of Haarlem
Colosseum
Cycloop
Delfts Blauw
Delight
Early Pink Pearl
Edelweiss
Eros
Fürst Bismarck
Jan Bos
King of the Blues
Lady Derby
L'Innocence
Marconi
Nevada
Nobel
Ostara
Pink Pearl
Prinses Irene
Queen of the Blues
Queen of the Pinks
Tubergen's Scarlet
Yellow Hammer

15-11
7-11

25-11
18-11
1-12

25-12
18-12
1-1
1-1
1-2
10-1
1-2
1-1
1-2
1-1
1-1
25-12
25-12
25-12
1-1
1-1
1-3
1-2
1-1
1-1
1-1
1-1
25-12
1-1
1-1
15-1
1-3
1-1
1-1

-

1-12

-

15-11

-

15-11

-
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-

10-12
1-1
1-12
1-1
1-12
1-12
25-11
25-11
25-11
1-12
1-12

-

1-12

-

1-12
25-11
1-12
1-12

-

1-12
1-12

Vroegste inhaaldata narcissen
Cultivar

Vroege bloei

Barnet Browning
California
Carlton
Cheerfulness
Cragford
Dutch Master
Early Glory
Edward Buxton
Flower Record
Fortune
Geranium
Golden Harvest
Golden Top
Gold Medal
Helios
Joseph Mac Leod
King Alfred
Laurens Koster
Magnet
Magnificence
Mercato
Mount Hood
Music Hall
Semper Avanti
Texas
Unsurpassable
Verger
Van Sion
Yellow
Cheerfulness
Yellow Sun

15 11

-

25-11

-

15-11

-

1-12

-

1-12

-

15-11

-

Gekoeld
1-12
1-12
1-12

-

1-12
20-12
1-12
5-12
15-12
15 12
15-12
5-12
1-1

-

1-12
15-12
1-1

-

27-12
5-12
20-12

-

1-1

-

1-12

20-12
27-12
10-12

-

-

-

1-12

-

10-12

Ongekoeld

Bloemproduktie per ton

11
1-1
1 -1
15-2
20 12
15-1
27-12
1-1
10 1
5-1
15-1
1-1
20-1
20-1
27-12
10-1
20-1
20-1
15-1
27-12
15-1
25-1
15-1
15-1
15-1
15-1
15-1
25-1

17000
19000
20000
18000
18000
17000
20000
25000
25000
16000
17000
18000
15000
15000
20000
16000
13000
13000
16000
17000
17000
16000
16000
15000
16000
14000
14000
16000

15-2
10-1

18000
19000

Vroegste plantdata van bij 5° gekoelde tulpen
In het algemeen gesproken is het niet mogelijk voor de tulpen die op
een zo vroeg mogelijk tijdstip moeten bloeien, de vroegste plantdata
op te geven. Dit geldt voor de bij 9° gekoelde tulpen, maar nog sterker
voor de 5° tulpen. De vroegste planttijdstippen worden namelijk bepaald door de data waarop de bloemontwikkeling stadium G heeft
bereikt. Dit kan van jaar tot jaar verschillen, waardoor de vroegst mogelijke plantdata telkens sterk uiteen kunnen lopen.
De volgende cultivars kunnen voor de vroegste bloei, zoals uit het
onderzoek van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek is gebleken, onmiddellijk na de standaardbehandeling (bloei vóór Kerstmis)
worden geplant. Deze behandeling is: 1week 34° direct na het rooien

174

Teeltschema's

•i- 20- tot stadium G + 2 à 3 weken 17-20° + 9 weken 5° (Apeldoorn
1 week 34? direct na het rooien + 20° tot stadium G + 12 weken 5°):
Apeldoorn
Apricot Beauty
Charles
Christmas Marvel
Demeter
Emmy Peeck

Karel Doorman
Madame Curie
Mirjoran
Paul Richter
Pink Trophy
Preludium

Prominence
Ralph
Snowstar
Tommy

Uit ervaringen in de praktijk is gebleken dat sommige cultivars met
minder risico in bloei kunnen worden getrokken, wanneer niet de
vroegst mogelijke plantdata worden aangehouden, maar de behandeling met 20 = , dus de bewaring vóór de koeling bij 5°, wordt verlengd.
Deze verlenging wordt aanbevolen voor de hier volgende cultivars;
daarbij worden na een koeling van 9 of 12 weken bij 5° de achter de
cultivars vermelde plantdata geadviseerd:

Cultivar

Aantal
weken

Plantdatum

Cultivar

5°
Anne Claire
Ahoy
Baanbreker
Beauty of
Apeldoorn
Cantor
Diplomate
Don Quichotte
Gander
Golden Parade
Golden Melody
Gudoshnik
Hibernia
Jewel of Spring
Joyce

Aantal
weken

5°

12
9
12

15-12
15-11
15-12

12
9
12
9
9
12
9
12
9
12
9

1-11
15-11
15-12
1-12
1-11
15-12
15-11
15-12
1-12
1-12
15-11

Kees Nelis
Levant
London
Lucky Strike
Madame Spoor
Orient Express
Oranjezon
Oxford
Parade
Poussin
Solstice
Sulphur Cloud
Sweet Harmony
Vredehof
Winter Queen

12
9
12
12
9
12
12
12
12
9
12
9
12
12
9

9 weken koeling met 5C wordt bij plantdata nà 1december steeds 12weken
5°;dekastemperatuurwordt danop13°gebracht.
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15-12
1-11
1-12
1-12
15-11
15-12
1-1
15-12
15-12
15-11
1-11
1-11
1-1
1-1
1-11

Bedrijfsontwikkeling moei altijd doorgaan
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Nabeschouwing
In de voorafgaande hoofdstukken is zoveel mogelijk getracht de laatste stand van zaken bij het in bloei trekken van tulpen, hyacinten en
narcissen te beschrijven.
Het onderzoek op het gebied van nieuwe behandelingen en broeimethoden op het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek en de
proeftuinen blijft gericht op nieuwe toepassingen voor de praktijk.
Ook voor het voorkomen en bestrijden van ziekten en afwijkingen
worden steeds nieuwe middelen en wegen gevonden. Mechanisatie
en arbeidsmethoden krijgen steeds meer de aandacht van onderzoekers. Sinds kort zijn voorlichting en onderzoek op deze gebieden
gebundeld in een werkgroep Mechanisatie en Rationalisatie van de
Bolbloementeelt (p/a Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te
Lisse). In deze groep vinden onderzoek en praktijk elkaar in een
gezamenlijk streven om werktuigen en werkwijzen te ontwikkelen die
de produktie per man vergroten en de kosten beperken, leder die
ideeën heeft die kunnen bijdragen tot verdere ontwikkeling, wekken
wij op contact op te nemen met de genoemde werkgroep.
Ook het onderzoek naar de kosten- en inkomstenaspecten van de
bolbloementeelt en daarmede samenhangende bedrijfseconomische
problemen krijgen de aandacht. De 'rekenmeesters' zullen de technische ontwikkelingen op de voet blijven volgen en op hun economische waarde blijven beoordelen.
Het kan haast niet anders of dit boekje zal vrij snel verouderen. Misschien moeten we wel wensen dat dit het geval is. Dit betekent immers
vooruitgang in de praktijk!
De samenstellers van dit deeltje van 'Tips' pretenderen niet alles te
weten. Daarom zullen zij u dankbaar zijn voor uw op- en aanmerkingen, omdat zij daarmee van uw ervaringen kunnen profiteren.
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Consulentschap voor de Tuinbouw te Lisse
Medewerkers
Tel. 02521- 4239 Drs.A.F.G.Slootweg, Consulent voor de Tuinbouw
Tel. 0 1710- 49261Ir. L. F. Gijsbers, Ingenieur bedrijfsontwikkeling
Tel. 02521-

4453J. H. Algera, Bedrijfsrapporteur

Tel. 02520- 18153J. H. de Boer, Bedrijfsvoorlichter
Tel. 02521- 3995Jac. Eigenbrood, Bemesting, Grondonderzoek
Tel. 02520- 16990J. H. M. Eijking, Bedrijfsvoorlichter, Bijgoedteelt
Tel. 02521-

5279 K. de Groot, Bedrijfstakdeskundige bloementeelt

Tel. 070 -83 7871A. J. van Heusden, Bodem en waterhuishouding
Tel. 02521- 4429 H.J. Langeveld, Schuren- en kassenbouw,
Verwarming
Tel. 02530-

5250 H. Meijers, Mechanisatie

Tel. 01719-

45 10W. van Schie, Bedrijfsvoorlichter

Tel. 02526-

2330P. G. Verhulst, Bedrijfsvoorlichter

Tel. 02521-

5413P. J. Waagmeester, Ziekten- en onkruidbestrijding
G. J. M. van der Weijden, Arbeidsvoorlichter

Tel. 01718- 72359J. G. van der Weijden, Bloementeelt
Tel. 02523-

3861H. H. J. M. Fennes, Administrateur

Proeftuin
Lisse:

Tel. 02521-4548*
De proeftuin is gelegen achter de Tuinbouwschool en
het kantoor van het Consulentschap voor de Tuinbouw.
P. Bruin, Proefveldassistent
J. de Vlugt, Proefveldassistent
Th. C. Duivenvoorde, Chef Proeftuin

Proeftuin
Rijnsburg:

Tel.01718-30 31.
Adres: Sandtlaan 98, Rijnsburg.
P. van Dijk, Chef Proeftuin, tel. 01718-4629

Bijnsburg
e.o.:

De heren K. de Groot en J. G. van der Weijden zijn op de
veiling'Flora' regelmatig van 8 tot 10uurv.m.tebereiken.

Beurs:

Medewerkers van het Consulentschap houden elke
maandagmiddag zitting van 2-4 uur.
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I' /

Heereweg 343, Lisse, tel. O 2521-45 48 '

Grondmonsters consulentschap Lisse
Voor de
plaatsen

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

aanvragen
bij:

C. Francken, Van Ostadestraat 6, Hazerswoude (dorp),
tel. 01728-9333

Voor de
plaatsen

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

aanvragen
bij:

H. A. M. Masteling, Bloemendaalsestraat 7, SantpoortZuid, tel. 0 23-37 60 66

Voor de
plaatsen

in de Haarlemmermeer

aanvragen
bij:

J. Lamers, J. C. Beetslaan 26, Hoofddorp,tel. 02503-3029
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