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Voor niet-leden is deze publikatie verkrijgbaar tegen kostprijs.
Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de inhoud is toegestaan, mits met
volledige bronvermelding.

Woord vooraf

Aan de verdeling van de stof voor de achtereenvolgende afleveringen
in de serie 'Tips' ligt een bepaald systeem ten grondslag. De twee in
1965 verschenen deeltjes bevatten wenken en gegevens over de teelt
en vervroeging van bolgewassen respectievelijk in de eerste en
de tweede helft van een kalenderjaar. In de latere afleveringen wordt
deze algemene behandeling gevolgd door een meer afzonderlijke
bespreking van de onderdelen. Zo geeft het deel dat afgelopen zomer
verscheen, tips over het vervroegen van tulpen, hyacinten en narcissen. Het thans verschenen deel behandelt de teelt van deze hoofdgewassen.
Voor 1967 staan nog twee delen op het programma die gewijd zullen
zijn respectievelijk aan de vervroeging en de teelt van de zogenaamde bijgoedgewassen (gladiool, iris, e.d.).
In het nu gereedgekomen deel wordt behalve aan teelttechnische
aspecten ook aandacht besteed aan het onderhoud van de verwarmingsinstallatie, het drogen, het ploegen en de waterschade.
Op deze plaats past een woord van dank aan al degenen die met veel
toewijding aan het tot stand komen van dit boekje hebben medegewerkt. Met name denken wij hierbij aan het Laboratorium voor
Bloembollenonderzoek, dat ons adviezen verstrekte en een aantal
foto's ter beschikking stelde, en aan de afdeling Publikaties en Voorlichtingsmiddelen van de Directie Beheerszaken van het Ministerie
van Landbouw en Visserij die hulp verleende bij de taalkundige verzorging en de verdere afwerking van deze uitgave.
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Wat de proeftuin voor u doet

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

Drogen en bewaren van tulpen
Voor een goede controle op de juiste temperatuur bij het drogen en bewaren van bollen is een goede schuurthermometer
nodig die op nauwkeurigheid is geijkt
foto R.T.C., Lisse

Hoewerkt de Voorlichtingsdienst?

Het doel van de Voorlichtingsdienst is de kweker advies te geven over
allerlei zaken betreffende het bedrijf. De dienst beschikt daartoe over
een aantal medewerkers, wier namen en taak u vindt op blz. 128/129.
Hoe krijgt u advies?
Het ambtsgebied van het Rijkstuinbouwconsulentschap Lisse is ingedeeld in 4 rayons. Voor ieder rayon is een van de medewerkers aangewezen als bedrijfsvoorlichter. Wenst u advies over een zaak betreffende de teelt van bloembollen, dan dient u zich eerst te wenden tot
de bedrijfsvoorlichter in het rayon waar u woont, ledere maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen kunt u hem bereiken op het kantoor van
de Voorlichtingsdienst, Heereweg 343, tel. 02530-4548 *. Bovendien is
van maandag t/m vrijdag één van de bedrijfsvoorlichters op het kantoor aanwezig om de bezoeken en telefoontjes buiten de genoemde
uren te behandelen en zo nodig door te geven aan de voor u aangewezen bedrijfsvoorlichter. Deze zal dan uw bedrijf komen bezoeken.
Betreft uw verzoek een kwestie die door de bedrijfsvoorlichter niet kan
worden opgelost, dan zorgt hij dat de juiste specialist wordt ingeschakeld.
Indeling rayons
In onderstaand overzicht kunt u vinden tot welk rayon u behoort en
tot welke bedrijfsvoorlichter u zich dient te wenden.
Rayon I

Rayon II

Rayon III

Gemeenten: Hillegom - Bennebroek - Heemstede - Velsen - Zandvoort - Haarlemmermeer
Bedrijfsvoorlichter:
P. J. Waagmeester, Nieuwstraat 22 te Lisse
Gemeenten: Noordwijkerhout - Bloemendaal - Haarlem
Bedrijfsvoorlichter:
J. H. de Boer jr., Croesenstraat 36 te Haarlem
tel. 02500-4 1157
Gemeenten: Lisse - Sassenheim - Warmond
Bedrijfsvoorlichter:
H. Meyers, Kanaalstraat 123 te Lisse

Rayon IV

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

Wenst u een advies over de bloemen- of groenteteelt, dan kunt u zich
wat de bloementeelt betreft, in verbinding stellen met de heer K. de
Groot (zie blz. 128) en wat de groenteteelt betreft met de heer J. W.
Vendel van het Rijkstuinbouwconsulentschap Amsterdam, Molenweg
19 te Katwijk, tel.01718-33 91.
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I. Algemeen

Onderhoud van de verwarmingsinstallatie
De ervaring heeft geleerd dat men vaak weinig aandacht besteedt aan
apparatuur die maar betrekkelijk kort wordt gebruikt. Dit geldt onder
meer ook van deverwarmingsinstallatie. Hierdoor ontstaan tijdens het
stookseizoen veel moeilijkheden, die men door een goed onderhoud
had kunnen voorkomen.
De ketel
1.Tijdens het gebruik. Ketels die met kolen worden gestookt, moeten
éénmaal per maand grondig worden geraagd. Roet en andere aanslag
hebben nl. een ongunstige invloed op het rendement van de ketel daar
de rookgassen hun warmte niet snel genoeg kunnen afgeven en daardoor te warm de schoorsteen verlaten. Met een staalborstel kunnen de
roetluiken en de rookkanalen worden schoongemaakt. Het roet kan
aan de onderzijde worden verwijderd.
Indien men lichte olie (H.B.O. I-II) stookt zal de ketel minder vaak behoeven te worden geraagd. Bij een goed afgestelde brander en goede
schoorsteen is éénmaal per stookseizoen voldoende. Na het ragen
moeten de roetluikjes hermetisch worden gesloten daar anders door
valse schoorsteentrek een onvolledige verbranding kan ontstaan.
Verder moet ook de isolatie van glaswol of slakkenwol rondom de ketel
in goede staat worden gehouden. Dit voorkomt warmteverlies en een
hoge temperatuur in het ketelhuis. Het is verder belangrijk een rendementsbepaling te laten uitvoeren door de installateur of olieleverancier.
Hieruit is af te leiden of de brander goed is afgesteld en of er economisch wordt gestookt.
2.Na het gebruik. Na het stookseizoen moet de ketel direct worden
geraagd, daar het roet dan nog droog is en zich gemakkelijk laat verwijderen. Tegelijkertijd behoort de ketel aan de binnenzijde ontdaan
te worden van andere verbrandingsresten. Als de ketel een lange
periode buiten bedrijf wordt gesteld, moet hij worden losgemaakt van
de schoorsteen. Dit voorkomt trek in de ketel, die condensvorming tot
gevolg zou kunnen hebben.
Tenslotte moet de ketel aan de buitenkant roestvrij worden gemaakt
en goed worden geschilderd.
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Goed onderhouden ketel
tekening I.T.T.,
Wageningen
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3. De overige onderdelen. Als de ketel buiten gebruik wordt gesteld,
moet men de installatie niet aftappen; de leidingen zouden zich dan
vullen met lucht en daardoor gaan roesten. De roest kan tijdens het
vullen losraken en kleppen en afsluiters verstoppen. De buiten gebruik gestelde, gevulde onderdelen moeten tegen vorst worden beschermd. Dit geldt in het bijzonder voor de luchtverhitters (heaters).
Dewisselklep moet geheel gesloten worden,zodat geen koude buitenlucht naar binnen kan komen waardoor de heater zou kunnen bevriezen. De aanzuig- en plafondventilatoren moeten uitgeschakeld blijven.
Indien door omstandigheden de installatie toch afgetapt moet worden,
behoren de aftap- en ontluchtingskraantjes open te blijven staan, en
indien mogelijk moet men de leidingen doorblazen. Bij het buiten gebruik stellen moeten alle leidingen gecontroleerd worden op beschadigingen aan de isolatie en indien nodig direct worden gerepareerd.
Om een sterke temperatuurdaling in de ruimte te voorkomen, moeten
de afvoeropeningen voor de lucht worden afgesloten met een isolatieplaat of een schuif. Indien afvoeropeningen voorzien zijn van jalouzieklepjes, moeten deze worden vastgezet met een ijzeren staafje of met
kleefband. Hierdoor wordt voorkomen dat de klepjes worden ontzet
en in de stookperiode niet goed meer functioneren.
De plafond- en ringventilatoren behoeven weinig onderhoud. Toch is
het wel gewenst dat de installateur ze om de twee jaar controleert op
gebreken aan de vinnen of de lagers.
Aan het begin van een nieuw stookseizoen dient eerst enkele dagen te
worden proefgestookt. De installateur kan dan de brander juist afstellen en tevens een goede smeerbeurt geven.
Een dergelijk onderhoud komt de betrouwbaarheid en de levensduur
van de verwarmingsinstallatie ten goede.
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Drogen

De uiterlijke kwaliteit van de bollen wordt beïnvloed door de manier
waarop zetijdens het droogproces zijn behandeld. Goed drogen is dan
ook hoogst belangrijk.
Drogen heeft te maken met warmte en luchtbeweging. Iedereen weet
dat het overdag als de zon schijnt beter droogt dan 's nachts en bij
schrale wind beter dan bij windstil weer en betrokken lucht.
Toch is hiermee niet alles gezegd als het om het drogen van bloembollen gaat. Soms geldt hierbij de tegenstrijdige eis dat de temperatuur in de schuur of in de bewaarplaats hoog moet zijn terwijl toch
niet sterk mag worden gedroogd. Omdat de temperatuur hoog moet
zijn, is deze moeilijkheid niet op te lossen door 's nachts te ventileren
met vochtige lucht. Uit wat hier volgt, zal blijken dat het beter is overdag te ventileren als de buitentemperatuur bijna even hoog is als in de
droogcel.
Iets over luchtvochtigheid
Als we over vochtige en droge lucht spreken, bedoelen we daarmee
dat die lucht meer of minder waterdamp bevat. Bij een temperatuur
van 10° kan 1 kg lucht maximaal 7,8 g water in dampvorm bevatten.
Is dit het geval, dan noemen we de lucht verzadigd. Met verzadigde
lucht is geen droging mogelijk, omdat ze geen vocht meer kan opnemen uit het te drogen produkt. Behalve de term luchtvochtigheid kennenwe ook het begrip relatieve luchtvochtigheid. Als namelijk die lucht
van 10° verwarmd wordt b.v. tot 20°, zal de lucht uitzetten, dat wil
zeggen dat het volume van de lucht groter wordt. Onder die omstandigheid zal 1kg lucht met 7,8 g waterdamp niet voor 100 % verzadigd zijn,
maar slechts voor 5 5 % . Hoewel dus de hoeveelheid waterdamp op
zich zelf niet verminderd is, is de relatieve luchtvochtigheid bijna de
helft kleiner geworden.
Een zo ingrijpende plotselinge temperatuurverhoging wordt bij het
drogen van bloembollen niet toegepast. Een verhoging van 2 à 3° zal
de droging rustig en gelijkmatig doen verlopen.
Ventilatie
Naast de temperatuur speelt ook de luchtbeweging een belangrijke
rol bij het drogen. Stilstaande lucht in de omgeving van het te drogen
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Produkt zal op een gegeven moment verzadigd zijn met waterdamp;
in elk geval zal er eenevenwicht ontstaan tussen de hoeveelheid vocht
in het product en de hoeveelheid waterdamp in de lucht, zodat geen
droging meer plaatsvindt. Houdt men de lucht echter in beweging,
waardoor voortdurend onverzadigde lucht langs het te drogen produkt
strijkt, dan zal het produkt vocht blijven afstaan. Het in beweging
houden van de lucht geschiedt met behulp van ventilatoren. De luchtstroom die door de ventilatoren wordt opgewekt, kiest een bepaalde
rechte weg door de ruimte. Dit houdt in dat het produkt dat het dichtst
langs die 'weg' is geplaatst, het meest van de drogende werking van
die luchtstroom zal profiteren. Om voor het gehele opgeslagen produkt
een gelijkmatige droging te verkrijgen, is een gedwongen luchtcirculatie nodig.Deaangezogen drooglucht wordt hierbij via een systeem van
buizen of goten met uitblaasopeningen langs het te drogen produkt
geleid.
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Goed afgestelde ploeg
Ploegsnede valt terug, vaste kant blijft staan
foto R.T.C., Lisse
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Achteraanzicht van een ploeg
tekening ir. H. J. M. Krijnen en S. B.Wit

-diepteregeling

schaar-

Ploegen
Ploegtypen die het meest in aanmerking komen
Bij ploegtypen kan men onderscheid maken in rondgaande en keerploegen. De keerploegen bieden voor de zandgronden wel de meeste
voordelen. De meest geschikte keerploegen zijn:
a.kipploegen. Deze worden meestal voortgetrokken door een kabel;
vandaar dat men ze ook wel kabelploegen noemt.
b. kantelploegen. Deze ploegen worden voortbewogen door een tweeof vierwielige trekker. Detwee ploeglichamen staan ondereen hoek
van 90° ten opzichte van elkaar. Men moet ze niet verwarren met
wentelploegen, die onder een hoek van 180° ten opzichte van elkaar
staan.
c. tweelingploegen. Dit zijn twee ploegen die naast elkaar in de hefinrichting hangen, een links- en een rechtswerkende ploeg die afzonderlijk van elkaar kunnen werken. Ze worden voortbewogen door
een rupstrekker of 4-wielige trekker.
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Ploeg staat overrug
Ploegsnede valt terug, vaste kant blijft rechtop staan
foto R.T.C., Lisse
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Correctstelling
tekening ir. H. J.M. Krijnen en S. B. Wit

recht

overbuik

overrug

De afstelling van een ploeg
Voor een goed resultaat is een juiste afstelling van de ploeg nodig.
De juiste stand van het kouter is: 0,5-2 cm buiten de punt van de
schaar aan de kant van de vaste voor, ± 3 cm boven en ± 3 cm voor
de punt van de schaar. Voor kipploegen kan dit soms iets meer zijn.
Om 'stropen' te voorkomen, moet het kouter iets schuin naar voren
staan. De voorschaar moet iets buiten de punt van de hoofdschaar
staan en 10-25 cm voor de punt van de hoofdschaar. De werkdiepte
van de voorschaar moet, afhankelijk van de werkdiepte van de hoofdschaar, 4-8 cm bedragen. De voorschaar van een twee-steek kipploeg
is achter de hoofdschaar geplaatst, zodat daar deze verhoudingen niet
gelden.
De ploegbreedte moet iets groter zijn dan de ploegdiepte.
De topverbinding aan een vierwielige trekker moet een zodanige lengte hebben dat de ploeg nog gemakkelijk de grond in gaat.
Met behulp van een correctstelling kan men het keren van de ploegsnede veranderen. Stelt men de correctstelling zodanig in, dat de
schaar van het ploeglichaam horizontaal snijdt, dan kan men aan
de gekeerde ploegsnede zien of deze goed valt. Heeft deze ploegsnede de neiging terug te vallen, dan kan men de correctstelling
zodanig wijzigen dat het ploeglichaam iets overhelt naar het geploegde land (overbuik ploegen). Laat men het ploeglichaam iets overhellen naar de vaste kant, dan bereikt men dat de ploegsnede gemakkelijker terugvalt (overrug ploegen). Sleept het rister te veel
langs de gekeerde ploegsnede, dan zal men het ploeglichaam iets
naar de vaste kant moeten laten overhellen. Gaat men dieper of ondieper ploegen, dan moet men de correctstelling meestal iets veranderen om een goede kering van de grond te krijgen.
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Ploeg staat overbuik, rister sleept
Ploegsnede valt beter dan bij overrug, vaste kant valt in
foto R.T.C., Lisse
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De ploeg moet zo afgesteld zijn, dat alle voren goed sluiten en aan
elkaar gelijk zijn.
Enkele fouten die bij afstelling van een keerploeg kunnen voorkomen:
1. De ene schaar werkt tijdens het ploegen breder dan de andere
schaar. Oorzaak: het kouter van de schaar met de kleinste breedtewerking staat te veel naar binnen of de correctstelling wijkt éénzijdig af.
2. De ploegsneden die in heengaande richting geploegd zijn, liggen
anders dan de ploegsneden die in de keerrichting geploegd zijn
bij een goed afgesteld kouter en goede diepte- en breedte-afstelling.
Oorzaak: de correctstelling van het ene ploeglichaam wijkt af
ten opzichte van het andere ploeglichaam.
Dezelfde afwijking kan ontstaan als de stand van een kouter niet
juist is afgesteld.
3. De wand van de vaste voor blijft niet glad rechtop staan.
Oorzaak: de correctstelling staat zodanig dat de ploeg naar het
geploegde land overhelt of de kouters zijn te veel naar binnen geplaatst.
4 De grond stroopt bij een juiste afstelling en keert niet meer.
Oorzaak: het (rechter) ploeglichaam is niet glad en moet worden
geschuurd. Ditzelfde kan zich ook met de voorschaar voordoen.
5. Bij een 4-wielige trekker gaat de ploeg moeilijk de grond in.
Oorzaak: de topverbinding is te lang.
Ploegzool
Op gronden waar gevaar bestaat voor het ontstaan van een ploegzool.
kan men gebruik maken van een woeler. Deze kan achter het wiel
van de trekker in de voor worden geplaatst. Dit beïnvloedt bij ploegen
achter een 2-wielige trekker de kwaliteit van het ploegwerk echter
ongunstig, zodat men het meestal achterwege laat.
Onderhoud van een ploeg
Na het ploegen dient de ploeg van alle grond te worden ontdaan.
Wordt een ploeg geruime tijd niet gebruikt, dan dient men ter voorkoming van roestvorming het ploeglichaam in te vetten. Dit geldt ook
voor de delen die verstelbaar zijn.
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Waterschade

Waterschade kan veel geld kosten. Daarom mag geen enkele maatregel worden verwaarloosd waardoor schade kan worden voorkomen.
Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijke ontwatering zijn twee
punten bepalend:
- dewaterafvoer in een periode van wateroverlast
- de watertoevoer bij een tekort aan water.
De maatregelen omvatten dus drainage, egaliseren, grondbewerking
en uitbaggeren van watergangen.
Oorzaken van schade
Waterschade wordt in de hand gewerkt door:
- te hoog humus- en slibgehalte van de grond
- ondoorlatende lagen als storende klei- en veenlagen, ploeg- en
freeszool
- te lage ligging van het maaiveld ten opzichte van het waterpeil in de
sloten
- te grote breedte van het perceel
- hoogteverschillen in het maaiveld
- vervuilde sloten
- ondoorlatende kanten en bodem van de sloten
- te hoge waterstand in de poldersloten tijdens de wintermaanden
- verstopte of beschadigde drains.
Humus- en slibgehalte
Zandgronden met een humusgehalte hoger dan 3% en met meer dan
4% afslibbaar, zijn in perioden metveel regen spoedig met water verzadigd. De neerslag kan dan niet snel genoeg worden afgevoerd. De
regen slaat de grond dicht en veroorzaakt structuurbederf. Dit laatste
isalleen te voorkomen door de grond bedekt te houden. Dit houdt o.a.
in dat direct na het planten gedekt moet worden met riet of stro.
Tevens iseen goed werkende drainage noodzakelijk om de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Wanneer de drainage onvoldoende
is, dient men greppels te maken om de neerslag af te voeren.
Ploeg- en freeszool
Vaak ziet men dat de bovenste 20-30 cm van de grond te lang nat
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blijft. Hierdoor ontstaat drijfzand. De drains liggen onder de natte laag
in vrij droge grond en kunnen niet functioneren. De oorzaak hiervan is
meestal een ploeg- of freeszool op 20 à 30 cm diepte. De grond moet
voor het planten zo worden bewerkt dat geen ondoorlatende lagen
kunnen ontstaan. Moet men de grond frezen voor het losmaken van
de bovengrond, tegen onkruidgroei of voor het inwerken van stalmest
of compost, dan mag de freesdiepte niet groter zijn dan 5 cm. Bij dieper frezen komt de freeszool zo diep dat ze bij het planten niet wordt
losgemaakt. Voor diepere grondbewerking dan 5 cm kan de ploeg
worden gebruikt. Achter de schaar wordt dan een moor bevestigd die
de grond in de ploegvoor direct weer losmaakt. Ook kan een zgn.
moorploeg worden gebruikt, die de grond niet keert, maar alleen losmaakt.
Hoogteligging van het maaiveld
De hoogteligging van een perceel grond is belangrijk voor een goede
ontwatering. Op zandgrond dient het maaiveld bij voorkeur 55 cm
boven het waterpeil in de sloot te liggen. Wanneer het gewas in volle
bloei is, kan in droge perioden de waterstand worden opgevoerd tot
50 cm onder maaiveld. Het hoogheemraadschap Rijnland houdt voor
zijn gebied een vast zomer- en winterpeil aan. Voor de grofkorrelige
duinzandgronden die aan Rijnlands boezem grenzen, is een ligging
van 5 cm onder N.A.P. het meest aan te bevelen. Ligt de grond in een
polder, dan moet men zich aanpassen aan het polderpeil dat wordt
aangehouden. De hoogteligging van de grond ten opzichte van het
waterpeil dient zeer nauwkeurig te worden vastgesteld. Ligt de grond
te laag,dan is er kans op waterschade. Te hoog land veroorzaakt daarentegen verdroging van het gewas. Een fout van 5 cm te laag of te
hoog kan ziftmaten schelen bij de oogst.
Te laag land kan verbeterd worden door:
- ophogen van de grond met zand
- een samengestelde drainage die uitmondt op een put. Boven de
put wordt een pomp geplaatst die het water wegzuigt.
Opvoering van de slootwaterstand is in de meeste gevallen niet mogelijk, omdat deze geregeld wordt b.v. door een waterschap. Een te
hoge ligging van het maaiveld kan eenvoudig verbeterd worden door
afzanding.
Breedte van het perceel
Een perceel grofkorrelige zandgrond dat gedurende het gehele seizoen een beheerste waterstand heeft van 50-60 cm beneden het maaiveld, mag niet breder zijn dan 80-100 m van sloot tot sloot. Op bredere
percelen is de waterstand in de wintermaanden te hoog en in droge
perioden te laag. Dit betekent dat in het midden van het perceel
's winters kans bestaat op waterschade en in droge perioden kans op
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Goed onderhouden sloot
foto R.T.C., Lisse

verdroging van het gewas. De meeste percelen breder dan 80 m dienen te worden gedraineerd. De drainage heeft een tweeledige functie,
namelijk ontwatering in natte perioden en bevloeiing in droge perioden. Dit is mogelijk in waterschappen met een beheerst zomer- en
winterpeïl. Met het oog op vorstschade mag ook in de wintermaanden
het grondwaterpeil niet beneden 60 cm onder het maaiveld dalen.
Egaliseren
Hoogteverschillen in het maaiveld kunnen oorzaak zijn van plaatselijke of pleksgewijze waterschade in de bloembollen. Daarom is het
noodzakelijk dat vóór het planten het perceel geëgaliseerd wordt.
Menig kweker heeft schade gekregen doordat het land niet vlak was.
Wanneer het perceel een zeer ongelijke ligging heeft, moet het vóór
de grondbewerking met een bulldozer worden geëgaliseerd. Hierna
kan de grond geploegd, gespit of gewoeld en bemest worden.
Zijn er echter geringe hoogteverschillen, dan kan na de grondbewerking in handkracht met de schop worden geëgaliseerd.
Het uitzetten van de hoogteligging en het vlak makenvan het maaiveld
vereisen veel vakmanschap.
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Watergangen
Het niet goed functioneren van sloten kan waterschade in de hand
werken. Daarom moet men voorkomen dat:
- de slootkanten ondoorlatend zijn
- de bodem van de sloot met bagger bedekt is
- de bodem van de sloot begroeid is met algen en andere waterplanten.
Bij het diepspitten met een dragline of het omspuiten met een zandzuiger laat men veelal de slootkanten vast zitten, terwijl het overige
gedeelte van het perceel omgewerkt wordt. Dit is echter niet juist, ook
de slootkanten moeten weggewerkt en opnieuw opgezet worden.
Voor een optimale ontwatering moet de sloot goed uitgebaggerd en
de slootkanten en bodem goed schoon zijn. Vooral het uitbaggeren
wil men nogal eens vergeten.
Goed schoonhouden van de watergangen bevordert in hoge mate een
snelle afvoer van het teveel aan sloot- en grondwater.
Drainage
Een goede drainage kan bijdragen tot het bereiken van een optimale
ontwatering, dus een minimale kans op waterschade. Een drainage is
vooral nodig om in perioden met veel regen, waarin dus veel water
moet worden afgevoerd, een te hoge waterstand te voorkomen.
Op percelen die begrensd zijn door sloten met een constant laag
slootwaterpeil, kan het drainagesysteem direct uitmonden op de sloot.
Is het echter niet mogelijk de drainreeksen boven het slootwaterpeil
te laten uitmonden, dan is men aangewezen op een drainage met
onderbemaling. Deze samengestelde drainage mondt uit op een put
met een diepte van ± 2 meter en een diameter van 1,25 à 1,50
meter. Boven de put wordt een kelderpompje aangebracht dat nodig
is voor het droogpompen van de put. Op deze manier kan men zowel
kassen als open grond ontwateren tot op ieder gewenst grondwaterpeil.
Te gebruiken buizen. Gebakken aarden buizen met een kraag voldoen
in iedere bloembollengrond goed, vooral omdat de voor de bloembollenteelt in gebruik zijnde duinzandgronden meestal een slappe ondergrond hebben. Plastic buizen zijn in de ijzerhoudende duinzandgronden minder geschikt. Na drie jaar treden vooral bij de plastic buizen
omwoeld met glasvlies verstoppingen op die meestal veroorzaakt worden door ijzerafzetting.
Drainafstanden en diepteligging. De afstand tussen de drainreeksen
varieert, afhankelijk van het humusgehalte en het gehalte aan afslibbaar, van 6tot 12 m.
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Plastic drainbuis omwoeld met glasvlies
IJzerafzetting op plastic drainbuis met glasvlies
Het ijzer zet zich af op het glasvlies en op de openingen van
de buis (donkere strepen op onderste foto)
foto's R.T.C., Lisse
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De draindiepte is afhankelijk van de grondwaterstand. Een diepte van
70 à80 cm onder het maaiveld heeft het voordeel dat met minder reeksen kan worden volstaan, terwijl de kans op schade aan de buizen
door grondbewerking geringer is. Door loopzand, een te hoge grondwaterstand en te ondiepe sloten is draineren op deze diepte meestal
niet mogelijk en moet men volstaan met een diepte van 60 cm.
Geeft men echter de voorkeur aan een diepere drainage en is uitmonding op de sloot niet mogelijk, dan is men aangewezen op een samengestelde drainage met een put.
Dekmateriaal. Om dichtslaan van de drains te beperken, moeten de
drainreeksen afgedekt worden. Het afdekmateriaal kan bestaan uit
hei, langvezelig turfstrooisel, schelpen, koolas, pook of helm. Er bestaat geen voorkeur voor een bepaald afdekmateriaal.
Onderhoud. Om de werking van de drainage op eenvoudige wijze te
controleren, kan men gaten maken boven de drains. Werkt de drainreeks goed, dan zal er na 12 uur geen grondwater meer in de gaten
aanwezig zijn. Blijft het water in de gaten staan, dan is de werking van
de drainreeks onvoldoende en zal deze schoongemaakt of opnieuw
gelegd moeten worden. Een dergelijke controle moet voor het planten
plaatsvinden.
Wil men de drainage jaren lang goed laten werken, hetgeen mogelijk
is, dan moet men de reeksen regelmatig doorspuiten en de eindbuizen
ieder jaar controleren op eventuele verzakkingen.
Ondoorlatende lagen
In sommige gronden bevinden zich klei- of veenlagen. Deze veroorzaken wateroverlast in natte perioden en watertekort in droge perioden. Bevindt zich in de ondergrond grofkorrelig, kalkhoudend zand,
dan kunnen met een dragline of een zandzuiger de ondoorlatende
lagen naar beneden worden gewerkt en het goed zand naar boven
worden gehaald. Hierdoor verkrijgt men een ongestoorde bouwvoor
van goede kwaliteit.
Het profielonderzoek, dat ook nodig is voor een juiste grondbewerking met dragline en zandzuiger, kan worden uitgevoerd door de
Proeftuin voor de Bloembollencultuur te Lisse.
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II. De tulp

Selectie
De teler van tulpen die over krachtig groeiende partijen bollen beschikt en deze ook gezond wil houden, moet selecteren. In de praktijk gebeurt dit echter nog veel te weinig. Het gevolg is dat van dezelfde cultivar goede en slechte partijen in omloop zijn.
Er zijn twee methoden van selectie: stamselectie en massaselectie.
Stamselectie is in de praktijk moeilijk toe te passen. Men gaat hierbij
uit van de afzonderlijke planten met gunstige eigenschappen; deze
worden op een of andere wijze gemerkt en iedere gemerkte plant
wordt apart gehouden.
De praktijk is veelal aangewezen op massaselectie. Deze kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:
- een aantal 'beste' planten kan worden gemerkt
- vóór het pellen kunnen uit de opbrengst van de plantmaten zift 7
en 8 de allergrootste bollen worden uitgezocht; men kiest alleen
die bollen die maar één klister hebben gevormd
- bij het verkopen van zift 10 kan men alle bollen van deze maat die
uit de kleinere maten zijn gegroeid, achterhouden om ze zelf te
planten.
Selectie op dieven
1. De dwalingdief. Dit is de plant met de bekende spitse bloemvorm,
die in alle partijen kan voorkomen.
Wijze van bestrijden: Het kopeinde van de partij wordt op het veld
gezuiverd door de afwijkende planten met de bol te verwijderen. Bij
het rooien wordt het gezuiverde gedeelte apart gehouden. Direct na
het rooien wordt het niet gezuiverde gedeelte uitgezocht. De dieven
zijn dan vrij gemakkelijk te herkennen; zij zijn nog wit en hebben een
kantige bolvorm. Plantgoed beneden zift 7 wordt weggegooid.
Als deze wijze van selectie enkele jaren wordt toegepast, kunnen de
dwalingdieven verdwenen zijn.
2.De springpartijen. Partijen waarin deze dieven voorkomen, geven
onvoldoende leverbaar. Zij kenmerken zich door kleinere planten en
zeer sterke verklistering. We vinden dit verschijnsel o.a. in de cultivars Brilliant Star, Copland sports, Bartigon sports, Murillo sports.
Door stamselectie of massaselectie kunnen de verzwakte partijen
weer op peil worden gebracht.
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Verwildering intulpen
Dezeafwijkende bollen mogen niet worden geplant
foto R.T.C., Lisse

0.Peren (eenbladers) die weer peren geven. Men treft dit verschijnsel o.a. aan in de cultivars Prinses Elizabeth, Eclipse, Van der Eerden
en Elmus. De enige methode om het verschijnsel te beperken is direct
na het rooien het plantgoed 3-4 weken bij 25° bewaren.
4.Kransen of paardetanden. Deze planten moeten verwijderd worden.
Ze kunnen vrij veel optreden in cultivars van Darwinhybriden en in
de T.T. Elmus en sports (zie blz. 43).
Selectie op ziekten
Vanzelfsprekend omvat de selectie ook het regelmatig en nauwkeurig
controleren van het gewas op virusziekten. Bij de tulp kennen wij de
volgende virusziekten:
- augustaziek
- komkommermozaiek
-- ratelvirus
- tulpemozaiek (brekingsvirus).
Voor een bespreking van deze ziekten wordt verwezen naar blz. 47.
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Op peil houden van sterke partijen
Om het peil van sterke partijen te handhaven dienen jaarlijks toppers
als kweekpartij te worden aangehouden. Als de raappartij na een
aantal jaren verzwakt is, wordt de topperpartij op haar beurt raappartij en bouwt men daarnaast weer een topperpartij op. Hiervoor
gebruikt men zoveel mogelijk toppers van toppers die grote schijven
hebben gemaakt.
Behandeling van het leverbaar
De temperatuurbehandelingen van het leverbaar dat bestemd is voor
bepaalde doeleinden, zijn beschreven in Tips, 1e deel 1966.
Als de bestemming nog niet bekend is, is het gewenst de bollen als
volgt te bewaren:
- droog
- in een gaasbak niet meer bollen dan verantwoord is
- in een ruimte met ventilatie (6 x de ruimte-inhoud per uur)
- in een ruimte met gedwongen luchtcirculatie (plafondventilatoren)
- tot 1 september bij een temperatuur van 20°, daarna 17°.
Als de schuur geen mogelijkheden biedt het leverbaar op deze manier
te bewaren, is het gewenst de bollen zo snel mogelijk af te leveren.
Voor zover men de bollen toch moet bewaren, dient men zoveel mogelijk overeenkomstig de gegeven richtlijnen te handelen.
Behandeling van het plantgoed
Bij de bewaring van cultivars die gevoelig zijn voor kernrot en zuur
moet extra aandacht worden besteed aande volgende punten:
- de bollen moeten goed droog zijn
- de bollen moeten dun gestort worden
- de ruimte moet sterk geventileerd worden (10 x de ruimte-inhoud
per uur)
- er moeteen goede luchtcirculatie zijn
- de temperatuur mag niet hoger zijn dan 20°.
Tulpen reageren zeer sterk op warmte. De invloed van warmte verschilt echter naar gelang van het tijdstip waarop ze wordt gegeven.
Geeft men warmte direct na het rooien, dan bereikt men dat
- de groei van de centrale spruit wordt vertraagd
- de klistervorming wordt tegengegaan
- de wortelkrans minder snel tot ontwikkeling komt
- de kleine plantgoedmaten en de éénbladers tot bloemvorming worden geprikkeld

31

Boven: Verstookte tulpen
Meer dan één bloemstengel, weinig of geen bolproduktie
foto R.T.C., Lisse
Onder: Verstookte tulpen
Afwijkende bolvorm
foto R.T.C., Lisse
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- ongewenste warmte in september geen of weinig schade meer kan
doen
- de groei van de bollen sterk wordt gestimuleerd.
De tulpen reageren dus gunstig op warmte direct na het rooien.
Bij de meeste cultivars echter mag deze behandeling niet langer dan
3 à 4 weken duren. Na een langdurige hoge temperatuur ontwikkelen
de planten zich schriel en met weinig blad (z.g. stokgroeiers).
Uitzonderingen zijn enkele cultivars die behoren tot de Fosteriana's,
Greigii en Greigii hybriden, Kaufmanniana hybriden en Praestans
Fusilier (zie bij afwijkende temperatuurbehandeling).
Naarmate de tijd van bewaren van het plantgoed in de schuur vordert,
worden de tulpen gevoeliger voor warmte. De gevoelige periode valt
grotendeels in september. Als de tulpen direct na het rooien geen
warmte hebben gekregen, begint de gevoelige periode veel vroeger
dan wanneer na het rooien wel enkele weken warmte is gegeven.
Wordt een partij tulpen gedurende de gevoelige periode te warm
bewaard, dan kan dit leiden tot te sterke verklistering en 'verstoken'
van de bollen.
Van 'verstookte' tulpen kunnen de klisters een loofblaadje ontwikkelen, dat in het volgende voorjaar boven de grond komt (zg. bosjestulpen). Wil men een goed resultaat bereiken dan moet men zich bij
de plantgoedbewaring aan de opgegeven temperaturen houden.
Het doel van een temperatuurbehandeling van het plantgoed in de
schuur is:
- een goede verklistering. Naast een voldoend aantal leverbare bollen
moet voldoende plantgoed overblijven om de partij minstens in
stand te houden
- tegengaan van wortelkransontwikkeling tijdens de bewaarperiode.
Hierdoor beperkt men de schade bij het ontsmetten en planten van
de bollen
- een latere opkomst van het gewas in het voorjaar. Hierdoor verkleint men de kans dat het jonge gewas schade ondervindt van
slecht weer in het voorjaar
- het bevorderen van de bloei in de kleine plantgoedmaten en in de
éénbladers van het vorig seizoen.
Dit alles kan worden bereikt door toepassing van bepaalde bewaartemperaturen, die variëren naar de mate van verklistering van de cultivars.
Normale

temperatuurbehandeling

Voor een normale temperatuurbehandeling zijn de tulpencultivars
verdeeld in drie naar de mate van verklistering onderscheiden groepen. Deze groepen worden als volgt behandeld:

33

Groep

Matevan
verklistering

Temperatuurbehandeling

1

gemakkelijk

25°

tot half
augustus
20°, dan
17°

II

normaal

25°

III

moeilijk

23°

vanaf augustus september oktober
rooien

november

17°

tot half
oktober
17°, dan
15°

15°

20°

20°

17°

15°

23°

tot half
september
25°, dan
27°

tot half
oktober
20°, dan
17°

17°

Cultivars die gemakkelijk en die welke normaal verklisteren, geeft
men direct na het rooien 3 à4 weken 25°. Men moet minstens 3 weken
25° geven, ook indien daardoor de datum van 1 augustus zou worden
overschreden. Cultivars die moeilijk verklisteren, moeten vanaf het
rooien tot begin september bij een iets lagere temperatuur worden
bewaard (23°). Op de volgende bladzijden is een lijsi opgenomen
van de belangrijkste in cultuur zijnde cultivars, die samengesteld is
door de Rijkstuinbouwconsulentschappen Lisse en Hoorn. Op deze
lijst zijn de cultivars door toevoeging van de romeinse cijfers I, II en III
achter de namen ingedeeld naar de mate van verklistering.
Afwijkende temperatuurbehandelingen
Enkele cultivars vragen een afwijkende temperatuurbehandeling. Zij
zijn op de hierna volgende lijst gemerkt met * of **.
* moeten bij voorkeur blindgestookt worden; behandeling: vanaf
rooien tot half augustus 20°, daarna tot eind september 17°, blindstoken bij 30°
** moeten bij voorkeur als volgt worden behandeld:
juni - juli - augustus
25°
september - oktober - november 23°
december
20°
Tot de tulpen die bij deze temperatuurbehandeling kunnen worden
bewaard, behoren een aantal cultivars van de groepen Fosteriana,
Greigii, Greigii hybriden, Kaufmanniana hybriden en Praestans Fusilier.
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Lijst van cultivars, met het oog op de vereiste temperatuurbehandeling ingedeeld naar de mate van verklistering
Cultivar

Groep

Abodement (D.v.t.)
Adorno (Tr.t.)
Advance (E.l.t.)
Affection (E.v.t.)
Alabaster (Dwt.)
Aladdin (Leliebl.)
Alaska (Leliebl.)
Alberio (Tr.t.)
Albino (E.l.t.)
Albury (Tr.t.)
Alfred Cortot (Kaufm.)
All Bright (Dwt.)
All Gold (D.v.t.)
Allround (Tr.t.)
Andes (Tr.t.)
Apeldoorn (Darw. hybr.)
Apricot Beauty (Mdt.)
Apricot Triumph (Mdt.)
Arabian Mystery (Tr.t.)
Arguno (Tr.t.)
Arie Alkemade's Memory (D.v.t.)
Aristocrat (Dwt.)
Artist (E.l.t.)
Athleet (Mdt.)
Atom (Tr.t.)
Aureola (Tr.t.)
Aviateur (Tr.t.)
Axel Munthe (Tr.t.)

1
1
II

Bruno Walter (Tr.t.)

1
1

1
II
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
II
II
1
1
1
1

Bandoeng (Tr.t.)
II
Bartigon (Dwt.)
1
Bartignon maxima (Dwt.)
1
Basra (Dwt.)
1
Beauty of Apeldoorn (Darw. hybr.) 1
Beauty of Volendam (Mdt.)
Bellona (E.v.t.)
1
Bengalen (D.v.t.)
Bing Crosby (Mdt.)
Bingham (Tr.t.)
1
Black Parrot (Pkt.)
1
Blenda (Tr.t.)
1
Blizzard (Tr.t.)
1
Bleu Aimable (Dwt.)
1
Blue Parrot (Pkt.)
1
Bonanza (D.v.t.)
Boule de Neige (D.v.t.)
Brightling (Mdt.)
1
Brilliant Star (E.v.t.)
Brilliant Star maxima (E.v.t.)
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Cultivar

Campfire (Dwt.)
Cantate (Fosteriana)
Carlton (D.v.t.)
Captain Fryatt (Leliebl.)
Cari M. Bellman (Tr.t.)
Carrara (E.l.t.)
Cassini (E.v.t.)
Cellini (Mdt.)
China Pink (Leliebl.)
Chappaqua (E.l.t.)
Charles (E.v.t.)
Charles Needham (Dwt.)
Christmas Gold (E.v.t.)
Christmas Marvel (Tr.t.)
Clara Butt (Dwt.)
Clara Garder (D.l.t.)
Copland's Favorite (Dwt.)
Copland's Magenta (Dwt.)
Copland's Memory (Dwt.)
Copland's Purple (Dwt.)
Copland's Rival (Dwt.)
Copland's Record (Dwt.)
Cordell Hull (Rembr.)
Couleur Cardinal( E.v.t.)
Cramoisi Brillant (E.v.t.)
Crater (Tr.t.)
Crown Imperial (E.v.t.)

Groep
II
II
** Il
II
1
III
III
II
II
1
II
II
II
1
II
II
II
M
II
II
II
II
II
II
II
1
II
II

Dante (D.v.t.)
Danton (Tr.t.)
Demeter (Dwt.)
Denbola (Tr.t.)
Dillenburg (Br.t.)
Diorama (Tr.t.)
Diplomate (Darw. hybr.)
Dix's Favourite (Dwt.)
Doctor Philips (Darw. hybr.)
Doctor Plesman (E.v.t.)
Dorrie Overall (Dwt.)
Dover (Darw. hybr.)
Dreaming Maid (Tr.t.)
Dubonnet (Tr.t.)
Duke of Wellington (Dwt.)
Dyanito (Leliebl.)

11
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
1

Easter Parade (Fosteriana)
Edith Eddy (Tr.t.)

II
1

Groep

Cultivar
Eichleri
Electra (D.v.t.)
Elmus (Tr.t.)
Emmy Peeck Tr.t.)
El Toreador (D.v.t.)
Empire State (Darw. hybr.)
Engelenburcht (D.l.t.)
Erica Morini (Tr.t.)
Erna Lindgreen (Pkt.)
Eros (D.l.t.)

Fantasy (Pkt.)
Feu Superbe (Fosteriana)
Fiery Star (Tr.t.)
Fire Bird (Pkt.)
First Lady (Tr.t.)
Franklin D. Roosevelt (Darw. hybr.)
Fred Moore (E.v.t.)
Fridjof Nansen (Mdt.)
Fuga (Mdt.)
Galata (Fosteriana)
Galway (E.v.t.)
Gander (Dwt.)
Garanza (D.v.t.)
Garden Party (Tr.t.)
General de Wet (E.v.t.)
General Eisenhower (Darw.hybr.)
Gisela (Leliebl.)
Glacier (Wildlust) (Dwt.)
Golden Age (Dwt.)
Golden Duchess (Leliebl.)
Golden Eddy (Tr.t.)
Golden Harvest (E.l.t.)
Golden Measure (E.l.t.)
Golden Nyphetos (Dwt.)
Golden Show (Tr.t.)
Golden Sun (Kaufm.)
Golden Trophy (Tr.t.)
Goudstuk (Kaufm.)
Goya (D.v.t.)
Great City (E.v.t.)
Greigii
Greigii hybriden
Gretha Benkemper (Tr.t.)
Greuze (Dwt.)
Groenland (E.l.t.)
Gudoshnik (Darw. hybr.)
G. W. Leak (E.l.t.)
Hadley (Mdt.)
Halcro (E.l.t.)
Henry Ford (E.l.t.)
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Cultivar
Her Grace (Mdt.)
Hibernia(Tr.t.)
Hildegarda (Mdt.)
Hoangho (D.v.t.)
Holland's Glory (Darw. hybr.)
Hytuna (D.v.t.)

Groep
II
I

I

Ibis (E.v.t.)
Imperator (Mdt.)
Inglescombe Yellow (E.l.t.)
Insurpassable (Dwt.)
International (Mdt.)
Invasion (Tr.t.)
Jan Vermeer (D.v.t.)
Jewel of Spring (Darw. hybr.)
Joffre (E.v.t.)
Johann Strauss (Kaufm.)
John Gay (Mdt.)
Kansas (Tr.t.)
Karel Doorman (Pkt.)
Kareol (D.v.t.)
Kaufmanniana
Kees Nelis (Tr.t.)
Keizerskroon (E.v.t.)
Kleurenpracht (E.l.t.)
K. & M.'s Triumph (Tr.t.)
Korneforos (Tr.t.)
Krelage's Triumph (Mdt.)

I
I
II
I
I

I

I
I
I

I
II
I
I
I

Lefeber's Favourite (Darw. hybr.) I
Levant (Tr.t.)
I
Liberation (Tr.t.)
I
Lilac Time (Leliebl.)
I
Lincolnshire (E.l.t.)
I
Livingstone (D.l.t.)
I
London (Darw. hybr.)
I
Lucida (E.v.t.)
I
Lustige Witwe (Tr.t.)
Madame Curie (Tr.t.)
Madame Gevers (E.v.t.)
Madame Lefeber (Fosteriana)
Madame Spoor (Tr.t.)
Magier (E.l.t.)
Majuba (Tr.t.)
Makassar (Tr.t.)
Mamasa (Dwt.)
Mantel's Favourite (Dwt.)
Marcellina (Leliebl.)
Maréchal Niel (D.v.t.)

** I
I
I
I
I
I

Groep

Cultivar
Margaret Herbst (Greigii)
Margaret Milton (Mdt.)
Mariette (Leliebl.)
Marjorie Bowen (E.l.t.)
Marshall Haig (E.l.t.)
Maureen (E.l.t.)
Maytime (Leliebl.)
May Wonder (D.l.t.)
Mirjoran (Tr.t.)
Montgomery (Rembr.)
Mon Trésor (E.v.t.)
MonsieurS. Mottet (E.l.t.)
Moonbeam (E.l.t.)
Most Miles (Dwt.)
Mother's Day (E.l.t.)
Mount Erebus (E.l.t.)
Mount Tacoma (D.l.t.)
Mrs. John T. Scheepers (E.l.t.)
Mrs. Moon (E.l.t.)
Mr. van der Hoef (D.v.t.)
Murillo (D.v.t.)
Murillo Max (D.v.t.)
Niphetos (Dwt.)
Nivea (Tr.t.)
Nizza (D.l.t.)
Olaf (Tr.t.)
Olga (Mdt.)
Orange Favourite (Pkt.)
Orange Wonder (Mdt.)
Orange Korneforos (Tr.t.)
Oranje Nassau (D.v.t.)
Oranjezon (Tr.t.)
Oriental Beauty (Greigii)
Oriental Splendour (Greigii)
Oriental Express (Tr.t.)
Ornament (Tr.t.)
Ossi Oswalda (E.l.t.)
Overdale (Tr.t.)
Oxford (Darw. hybr.)
Palestrina (E.l.t.)
Pandion (Dwt.)
Parade (Darw. hybr.)
Paris (Tr.t.)
Paul Crampel (D.v.t.)
Paul Richter (Dwt.)
Pax (Tr.t.)
Peach Blossom (D.v.t.)
Pediment (Tr.t.)
Peerless Pink (Mdt.)
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Cultivar

Groep

Philippe de Commines (Dwt.)
Philip Snowden (Dwt)
Piccadilly (Tr.t.)
Pieter de Hoogh (Dwt.)
Piet Nijssens Memory (Tr.t.)
Pink Attraction (Dwt.)
Pink Supreme (Dwt.)
Pink Trophy (Mdt.)
Piquante (Mdt.)
Poussin (Mdt.)
Praestans (Fusilier)
Praestans (Tub. var.)
Preludium (Tr.t.)
President Kennedy (Darw. hybr.)
Pride of Haarlem (Dwt.)
Pride of Zwanenburg (Dwt.)
Princeps (Fosteriana)
Prince Charles (Dwt.)
Princess Margaret Rose (E.l.t.)
Prins Carnaval (E.v.t.)
Princess Beatrix (Tr.t.)
Princess Elizabeth (Dwt.)
Prinses Irene (E.v.t.)
Prins van Oostenrijk (E.v.t.)
Progression (E.v.t.)
Prominence (Tr.t.)
Proserpine (E.v.t.)
Prunus (Dwt.)
Purissima (Fosteriana)
Purple Star (Tr.t.)
Queen of Bartigons (Dwt.)
Queen of Night (Dwt.)
Queen of Sheba (Leliebl.)
Ralph (E.v.t.)
Red Champion (Pkt.)
Red Fury (Tr.t.)
Red Giant (Tr.t.)
Red Glow (D.v.t.)
Red Matador (Darw. hybr.)
Red Parrot (Pkt.)
Red Pitt (Dwt.)
Red Queen (Dwt.)
Red Riding Hood (Greigii)
Red Shine (Leliebl.)
Reforma (Tr.t.)
Remagen (Mdt.)
Reveil (Dwt.)
Renown (E.l.t.)
Robinea (Tr.t.)
Roland (Tr.t.)

Groep

Cultivar
Rose Beauty (Tr.t.)
Rose Copland (Dwt.)
Rose Korneforos (Tr.t.)
Rosa van Lima (Dwt.)
Rosy Wings (E.1.1.)
Royal Court (Tr.t.)
Rijnland (Tr.t.)
Rijnsoever (Mdt.)
Scarlet Admiral (Mdt.)
Scarlet Cardinal (D.v.t.)
Scarlet Duc
Scarlet Leader (Dwt.)
Scarlet Marvel (E.v.t.)
Scarlet Sensation (Dwt.)
Schoonoord (D.v.t.)
Scotch Lassie (Dwt.)
Shakespeare (Kaufm.)
Smiling Queen (E.l.t.)
Snowstar (Tr.t.)
Spring Song (Darw. hybr.)
Spring time (Darw. hybr.)
Stockholm (D.v.t.)
Stresa (Kaufm.)
Stylemaster (Dwt.)
Sulphur Cloud (Mdt.)
Sulphur Glory (Tr.t.)
Sulphur Triumph (Mdt.)
Sunburst (E.v.t.)
Sundew (Dwt.)
Sunkist (Dwt.)
Sunshine (Pkt.)
Sweet Harmony (Dwt.)
Symphonia (D.l.t.)
Telescopium (Tr.t.)
Texas Gold (Pkt.)
The Bishop (Dwt.)
The First (Kaufm.)
Themis (E.l.t.)
Tommy (E.v.t.)
Topscore (Tr.t.)
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Cultivar

Groep

Trance (Tr.t.)
Triumphator (D.v.t.)
Uncle Tom (D.l.t.)
United Europe (Tr.t.)
Ursa Minor (E.v.t.)
Utopia (Dwt.)
Van der Eerden (Mdt.)
Van der Neer (E.v.t.)
Virtuose (Tr.t.)
Vlammenspel (E.l.t.)
Vuurbaak (D.v.t.)

III

Wall Street (E.l.t.)
Weber (Mdt.)
West Point (Leliebl.)
White Sail (Mdt.)
White Surprise (Tr.t.)
White Triumphator (Leliebl.]
White Virgin (Mdt.)
Wilhelm Kordes (D.v.t.)
Willem Hopman (Tr.t.)
Willemsoord (D.v.t.)
Wintergold (E.v.t.)
Winter Queen (Tr.t.)
Wisconsin (Tr.t.)
Wittenburg (E.l.t.)
William Copland (Dwt.)
William Pitt (Dwt.)
Wim van Est (Dwt.)
Witte Valk (E.v.t.)

III

Yellow Dawn (Kaufm.)
Yellow Dover (Darw. hybr.)
Yellow Emperor (E.l.t.)
Yellow Gem (Mdt.)
Yellow Giant (Dwt.)
Yellow Present (Tr.t.)
Yellow Triumph (Tr.t.)

III
II
II

Zampa (Greigii)
Zwanenburg (Dwt).

III
II

II
II
II

III

Stukstoken van toppers
Het is gebleken dat toppers na een normale plantgoedbewaring dikwijls niet voldoende verklisteren. Dit heeft ertoe geleid dat men hogere
temperaturen is gaan geven, waarbij het doel wel werd bereikt.
Voor het 'stukstoken' kan men twee behandelingen toepassen:
juli + augustus
september
oktober
november

25°
30°
20°
17°

of

juli
25°
augustus + septem ber30°
oktober
20°
november
17°

Mocht het voorkomen dat toppers na één van de genoemde temperatuurbehandelingen nog niet voldoende zijn verklisterd, dan is het raadzaam met het Rijkstuinbouwconsulentschap overleg te plegen over
maatregelen om in een volgend seizoen een beter resultaat te bereiken.
Bloem instoken bij éénbladers
Van een aantal cultivars is bekend dat in een deel van de grotere maten geen bloem wordt aangelegd. Erontstaan dan 'éénbladers' of peren
waaruit weer peren zullen voorkomen.
Enkele cultivars met deze eigenschappen zijn Aureola, Elmus, Mrs.
John Scheepers, Prinses Elizabeth, Van der Eerden.
Door direct na het rooien 3à4weken 25° te geven, is het mogelijk een
aanzienlijk deel van de éénbladers tot bloemvorming te prikkelen.
Blindstoken
Met het blindstoken beoogt men een betere diktegroei van de hoofdbol
te verkrijgen. De methode wordt toegepast op cultivars - zoals Scarlet
Cardinal - d i e van nature weinig leverbaar geven. Na het rooien brengt
men de temperatuur tot half augustus op 20° en daarna op 17° tot het
moment dat men gaat blindstoken. Eind september worden enkele bollen verticaal doorgesneden, dus door het midden van het groeipunt.
Als duidelijk zichtbaar isdat de bloem een steeltje heeft (er is dan een
kleine afstand tussen de bloem en het bovenste loofblad), kan men
beginnen met het blindstoken. Om de bloem te vernietigen, moet men
de bollen die vanaf het rooien bij 17° of 20° zijn bewaard, omstreeks
eind september/begin oktober plotseling een flinke hoeveelheid
warmte geven. Om het proces gunstig te laten verlopen, wordt de
temperatuur opgevoerd tot 27 à 30°, afhankelijk van de cultivar.
Om te voorkomen dat bij het blindstoken behalve de bloem ook de
bladeren worden vernietigd, moet de partij naongeveer vijf dagen worden gecontroleerd. Daarbij wordt van tijd tot tijd een aantal bollen
horizontaal doorgesneden, dwars door de bloem. Bij goed blind-
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gestookte bollen heeft de bloem een grijze kleur, bij niet blindgestookte ziet het snijvlak van de bloemen wit. Men mag niet doorgaan met
blindstoken tot alle bollen van een monster blind zijn. Als blijkt dat
70% van de doorgesneden bollen een bloem met een grijze kleur hebben, moet de behandeling worden gestopt. Als men zwarte pitten ziet,
heeft men te lang blindgestookt. Bollen van de grootste maten zijn het
eerst blind. Nadelen van blindstoken zijn dat de controle op bloemvirus onmogelijk wordt en de selectie op dwalingen wordt bemoeilijkt.
Aanpassen van de tulpenkraam aan de schuur
Als men tegelijkertijd zowel gemakkelijk als moeilijk verklisterende
cultivars teelt, dient men twee bewaarafdelingen te hebben. Heeft men
slechts de beschikking over één afdeling, dan is het aan te raden cultivars te telen die tot dezelfde groep behoren (bij voorkeur de cultivars
met normale verklistering).
Bij het aankopen van nieuwigheden kan het gebeuren dat van de verklistering weinig bekend is. Geeft men deze cultivars het eerste jaar
debehandeling van groep II,dan kan men geen ernstige fouten maken.
Na de oogst kan men dan bepalen bij welke groep zij het volgende
jaar moeten worden ingedeeld.
Bewaren van plantgoed dat niet op tijd kan worden
geplant
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor men niet op tijd
kan planten. Bij het bewaren van de tulpen die eigenlijk al lang geplant hadden moeten worden, is het van groot belang de ontwikkeling
van de wortelkrans en van de spruit af te remmen. Is de wortelkrans
ingedroogd of gaan de wortels bruin verkleuren, dan heeft het geen
zin meer de bollen te planten. Men moet dus trachten de wortelkrans
in zo goed mogelijke conditie te houden. Dit kan men bereiken door
na ongeveer half november niet meer te verwarmen, maar te zorgen
dat de bollen vorstvrij bewaard blijven. Door middel van een flinke
luchtbeweging kan men voorkomen dat zich vocht op de bollen afzet.
Ventilatie (luchtverversing) moet tot het hoognodige worden beperkt,
omdat bij sterke ventilatie de wortelkrans gaat uitdrogen.

Ziektenbestrijding
In het voorjaar
In het volgende overzicht worden de ziekten vermeld die in het voorjaar in het gewas kunnen voorkomen en ook in deze periode moeten
worden bestreden.
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Ziekten

Bestrijding

Destructoraaltje
Kernrot
Kwade grond
Smeul
Tulpegalmijt
Tulpestengelaaltje
Virusziekten
Vuur
Zuur

zieke planten verwijderen
ernstig zieke planten verwijderen
zieke plekken uitgraven en behandelen met PCNB
zieke plekken uitgraven en behandelen met PCNB
zieke planten verwijderen
Plantenziektenkundige Dienst waarschuwen
tijdig selectie toepassen
zieke planten ('stekers') tijdig verwijderen, spuiten
zieke planten verwijderen, tijdig rooien, snel drogen
zieke planten verwijderen, grond behandelen met
PCNB

Zwartbenigheid

In de zomer
De ziektenbestrijding in de zomer vindt, afhankelijk van de ziekte, in
de schuur of op het veld plaats. Zij geschiedt door ontsmetting van de
schuur, het plantgoed of de grond volgens onderstaand schema.
Ziekten

Bestrijding

Bladluizen
Destructoraaltje
Gommen
Kernrot
Komkommermozaiek
Kransen
Kwade grond
Tulpegalmijt

schuur ontsmetten (rookmiddelen)
plantgoed warmwaterbehandeling geven
beschadiging voorkomen, goed ventileren
veel ventilatie en goede temperatuur geven
zieke bollen verwijderen, luizen bestrijden
plantgoed uitzoeken
plantgoed en grond ontsmetten
schuur ontsmetten en plantgoed goede
schuurbehandeling geven
advies Plantenziektenkundige Dienst opvolgen
beschadiging voorkomen
plantgoed uitzoeken en ontsmetten
plantgoed goede schuurbewaring geven en
ontsmetten
plantgoed ontsmetten

Tulpestengelaaltje
Verkalking
Vuur
Zuur
Zwartbenigheid

Van deze ziekten en de wijze van bestrijding volgt thans een omschrijving.
Bladluizen - Aphididae Bladluizen kunnen, vooral op de spruiten aan het einde van de bewaarperiode, schade aanrichten. De directe schade openbaart zich
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doordat de bollen vies en kleverig worden, waardoor de verkoopwaarde afneemt. Erger is evenwel de schade die men niet direct ziet maar
die zich pas openbaart in het voorjaar. Dit is de aantasting door het
virus dat door de luizen tijdens de bewaring kan worden overgebracht.
Om dit te voorkomen is het nodig bladluizen te bestrijden.
Bestrijding: Middelen op basis van sulfotep, lindaan, nicotine of diazmon toepassen volgens de gebruiksaanwijzing.
In bewaarruimten die niet aan woonhuizen zijn vastgebouwd, kan men
voor gelijktijdige bestrijding van de tulpegalmijt blauwzuurgas volgens
de gebruiksaanwijzing toepassen.
Destructoraaltje - Ditylenchus destructor
Dit aaltje is tot nu toe uitsluitend in botanische tulpen gevonden (o.a.
Tulipa praestans Fusilier). Op de buitenste rok van de aangetaste bollen zien we vanuit de bodem opgaande donkere strepen of een marmerachtige verkleuring. Van dergelijke bollen krimpen de witte vlezige
rokken, waardoor deze los in de bruine huid komen te liggen. Men
zegt wel dat ze 'rammelen'. Op het veld ontstaan bij zware aantasting
licht gekleurde en misvormde planten; het ondergrondse stengeldeel
heeft soms een bruine streep.
De bestrijding van dit aaltje dient betrekkelijk kort na het rooien te
geschieden. Het is daarom zaak dat men bij het rooien al weet of een
partij is aangetast. Dit kan men in het voorjaar tijdens de groei op het
veld vaststellen, door van verdachte partijen een monster op te sturen
naar het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek of de Plantenziektenkundige Dienst.
Na het rooien moet men de bollen snel drogen bij 25-30° en na twee
tot drie weken een warmwaterbehandeling toepassen; voor cultivars
uit de praestans-groep en Tulipa tarda 4 uur 43'/2°, voor alle overige
botanische tulpen 3V2 uur 43V20. Aan het bad moet Aretan of Germisan worden toegevoegd. Na de behandeling moet men de bollen
weer snel drogen en bewaren in een ruimte met goede ventilatie.
Niet planten op land dat met Ditylenchus destructor is besmet.
Gommen
Het gommen bij tulpen is een verschijnsel dat niet door een ziekte
wordt veroorzaakt. Bij het rooien kan men soms al glazige vlekjes zien.
Beschadiging van de bollen maar ook onvoldoende ventileren tijdens
de bewaring kan de kwaal verergeren. Vooral bij gevoelige cultivars
(b.v. Madame Lefeber) treedt daardoor aan de buitenste rok harsachtige gomvorming op. Soms zet de gomvorming zich voort tussen
de rokken. Deze gaan dan verkleuren.
Bestrijding: Beschadiging voorkomen, goed ventileren en zorgen voor
een juiste luchtcirculatie.
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Kernrot
Bij deze aantasting gaat het binnenste van de bol (de kern) rotten.
Bij de lichtste graad van kernrot zijn alleen de meeldraden aangetast,
bij dezwaarste aantasting is de gehele spruit verrot. Tussen deze twee
uitersten liggen diverse overgangsstadia. Kernrot ontstaat in de
periode van rooien tot planten. Als in deze periode onvoldoende aandacht wordt besteed aan de temperatuurbehandeling en de ventilatie,
zal kernrot, vooral bij gevoelige cultivars (Red Champion en White
Sail), niet uitblijven. Het kernrot wordt in de hand gewerkt als de temperatuur in de eerste periode van de bewaring lager is dan in de
tweede. De temperatuur kan hoog oplopen b.v. als de recirculatieklep
(wisselklep) niet ver genoeg openstaat of als het stofrooster verstopt
is (b.v. met dode vliegen en muggen).
Bestrijding: Deeerste 3-4 weken na het rooien een temperatuurbehandeling van 23°-25° toepassen, daarna de temperatuur verlagen tot
17°-20° (bij Red Champion 13°). Intensief ventileren en regelmatig
de ventilatie controleren.
Kransen
Bij bollen die men aanduidt met de naam 'kransen' ligt een groot aantal kleine bollen in een krans om de hoofdbol, die eveneens aan de
kleine kant is. Zowel hoofdbol als klisters zijn hoekig en plat van
vorm. Van dit verschijnsel, dat ook wel bekend is onder de naam
'paardetanden', is de werkelijke oorzaak onbekend. Het zou min of
meer verband houden met een verzwakking of verwildering van de
partij. Het staat in ieder geval vast dat de jonge kleine bollen en de
hoofdbol vrij spoedig weer verklisteren en niet meer uitgroeien tot een
leverbare bol.
Bestrijding: Alle verdachte bollen vernietigen. Partijen waarin dit verschijnsel veel voorkomt, kan men beter opruimen.
Kwade grond - Rhizoctonia tuliparum
Kwade grond is een ziekte die pleksgewijs optreedt, zelden vinden
we één enkele aangetaste plant.
Reeds vroeg in het voorjaar, bij de opkomst van het gewas, kunnen
we de schade constateren die door deze parasiet wordt veroorzaakt.
We zien dan grote of kleine plekken waar geen tulpen bovenkomen.
Indien er nog enkele tulpeneuzen bovengronds komen, zijn deze vaak
overdekt met schimmelpluis en de bladranden zijn min of meer gezaagd. Halen we een zieke bol uit de grond, dan is deze zacht en zijn
de rokken bruingrijs van kleur. Op de bol zijn vaak grijs-witte knolletjes
aanwezig (Sclerotien). Het wortelstelsel is normaal.
Bestrijding: Als we in het voorjaar een kwade-grondaantasting waarnemen, is het kwaad al geschied, m.a.w. uitbreiding behoeft niet te
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worden gevreesd (tenzij wederom een koude periode aanbreekt, want
de kwadegrondzwam is alleen actief bij lage temperaturen).
Komen er maar enkele kleine plekjes voor dan kan het de moeite lonen
deze voorzichtig uit te graven en op te ruimen. De ontstane gaten
moeten bepoederd worden met een PCNB-bevattend middel. Zodra
grote plekken voorkomen, is uitgraven ondoenlijk. Men verwijdert dan
voorzichtig al het aangetaste materiaal (dit wordt immers toch niet
meer gezond) en behandelt de plekken met 75 gr. PCNB per m2. Indien
op dergelijk land weer een voor kwade grond gevoelig gewas zal worden geplant (b.v. hyacint, iris, muscari e.a.), is het raadzaam dit land
in de zomer voorafgaande aan het planten nogmaals te behandelen
met 20 à 30 gr per m2. Het middel PCNB moet goed door de grond
worden gefreesd.
Smeul - Sclerotium perniciosum
Deze ziekte komt op de zandgronden weinig voor. De parasiet die het
smeul veroorzaakt, wordt pas actief als de temperatuur gaat stijgen.
Omstreeks de bloei kan het gewas pleksgewijs slap gaan hangen.
Aangetaste planten hebben veelal een slijmerige plek aan de stengel
op de scheiding van de bodem en lucht. Soms treft men Sclerotien
aan ter grootte van een speldeknop.
Bestrijding: Zieke planten met omringende grond ruimschoots uitgraven en vernietigen. Zie verder de bestrijding zoals die onder kwade
grond is vermeld.
Tulpegalmijt - Eriophyes tulipae
Deze voor het blote oog onzichtbare parasiet kan tijdens de bewaring
van de bloembollen enorme schade aanrichten. In het begin van de
bewaring ziet men hier weinig van, later gaan de bollen van veel cultivars rood verkleuren. Er zijn echter cultivars (witte en gele) die geen
roodverkleuring te zien geven, maar doffe, geelachtige plekken in de
overigens glanzende opperhuid. Op het veld geven aangetaste bollen
slecht ontwikkelde, lichtverkleurde planten. De bloem kan soms virusachtige verschijnselen vertonen.
Bestrijding: Op het veld aangetast materiaal moet verwijderd worden.
Bij de bestrijding van de tulpegalmijt valt het accent op de bolbehandeling direct na het rooien. Op dat moment kan men echter moeilijk
waarnemen of een partij is aangetast. Men moet dit dus vastgesteld
hebben in het voorgaande jaar of tijdens het afgelopen groeiseizoen.
Aangetaste partijen dient men terstond na het rooien in de bewaarruimte te behandelen met blauwzuurgas. Na 10-14 dagen moet deze
behandeling worden herhaald. Verder is het raadzaam, ook wanneer
men slechts vermoedt met deze aantasting te doen te hebben, de
ruimte tijdens deverdere bewaring nog enige malen te begassen. Door
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Tulpegalmijt (Eriophyes tulipae)
Links vooraan: begast met blauwzuurgas; rechts vooraan:
onbehandeld, bijna volledig verwoest
foto L.B.O.,Lisse

aangepaste partijen koel (17-20 0 ) te bewaren en vroeg (eind oktober)
te planten, beperkt men eveneens de schade door galmijten. Bij lage
temperaturen zijn de galmijten namelijk weinig actief.
Bij toepassing van blauwzuurgas dient menzich strikt aan de gebruiksaanwijzing te houden.
Tulpestengelaaltje - Ditylenchus dipsaci
Het tulpestengelaaltje bedreigt nog steeds onze tulpenteelt. Er moet
daarom de uiterste zorg aan het gewas en het geoogste produkt worden besteed.
Afhankelijk van de besmettingsgraad kunnen wegblijvers, draaiers en
spikkelplanten onderscheiden worden. In het blad komen bobbeltjes,
gaatjes en scheurtjes voor, waarvan de randen geel tot witachtig gerafeld zijn. Op de stengel bij de oksel van het blad en vlak onder de
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Tulpestengelaaltje (Ditylenchus dipsaci)
Een typisch kenmerk van deze ziekte is het kromgroeien van
de bloem
foto L.B.O.,Lisse

bloem zijn vaak verdikkingen. Let vooral op kromgegroeide bloemen.
Als men op de buitenste rok donkere strepen ziet die van de bodem
uitgaan of een marmerachtige verkleuring op het weefsel, moet onmiddellijk de Plantenziektenkundige Dienst gewaarschuwd worden. Bestrijding van dit aaltje is in het belang van de gehele tulpencultuur.
Verkalking
Met deze term doelt men op het verschijnsel dat de bollen tijdens de
bewaring geheel of gedeeltelijk hard worden. Bij het verwerken van de
partij hoort men ze als het ware rammelen. Van deze bollen zijn de
rokken kalkachtig gekleurd. Bollen die geheel of gedeeltelijk zijn aangetast, zijn waardeloos.
Over de wezenlijke oorzaak van het verschijnsel tast men nog in het
duister. Wel is in de praktijk bekend, dat in ruw behandelde, beschadigde partijen het verkalken ernstig kan zijn. Sommige cultivars (zoals
Bartigon en sports) zijn bijzonder gevoelig.
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Virusziekten
a.Augustaziek. Op het blad en soms ook op de stengel bruine vlekken
en strepen. Specifiek voor augustaziek zijn de bruine ingezonken
vlekjes op de nieuwe bol. Deze treft men echter niet altijd aan.
Bestrijding: Aangetaste planten verwijderen. Gevoelige cultivars laat
planten.
b. Komkommermozaïek. Op het veld wegblijvers of misvormde planten.
Langs de randen van de bloembladen donkere strepen of banden. Op
de loofbladen bleekgroene, soms bruine streepjes. Op de bolrokken
ontstaan donkere, onregelmatig gevormde, ingezonken vlekken. Op de
hierdoor verzwakte bollen komen al vrij gauw de mijten en schimmels
af. Deze kunnen de bollen totaal doen verrotten.
Bladluizen kunnen, zowel in de schuur als buiten, dit virus overbrengen van zieke naar gezonde planten.William Copland en Preludium zijn
gevoelige cultivars.
Bestrijding: Zo spoedig mogelijk al het aangetaste materiaal verwijderen. In de schuur moeten bladluizen worden bestreden.
c. Ratel. Aan de bladbasis stervormige vlekjes of streepjes. Donkere
strepen op de bloemen; bij witteen gele cultivars glazige strepen. Brilliant Star geeft soms alleen maar bloemafwijkingen te zien.
Bestrijding: Aangetast materiaal verwijderen. Omdat ratel door aaltjes
wordt overgebracht, kan op besmette grond in de zomer grondontsmetting met een aaltjesdodend middel wenselijk zijn. Laat planten
vermindert de kans op infectie.
d. Tulpemozaïek. Donker of licht gevlamde breking van de bloem. Ook
op de loofbladen min of meer duidelijke breking. Bij witte en gele cultivars ziet men niets aan de bloemen, hier moet men dus op het loofblad letten.
Bestrijding: Al het aangetaste materiaal zo spoedig mogelijk verwijderen. Het gewas streng controleren vóór het koppen en vóórdat de bladluizen, die dit virus kunnen overbrengen, in het veld verschijnen.
Vuur - Botrytis tulipae
Bestrijding: Het is een veel verbreid misverstand dat vuur alleen in het
voorjaar moet worden bestreden. De belangrijkste fase van de vuurbestrijding voltrekt zich juist in de schuur, namelijk het uitzoeken van
het plantgoed. Het gebruik van gezond plantgoed betekent de eerste
stap in de richting van een goede vuurbestrijding. Het ontsmetten van
uitgezocht plantgoed is tevens zinvol. Het uitzoeken van het plantgoed wordt, vooral nu het machinaal planten toeneemt, steeds belangrijker. Bij planten met de hand kan men een zieke bol nog wel
verwijderen.Ook kanmen dan in het voorjaar een steker gemakkelijk
terugvinden. Dit is bij machinaal planten haast niet meer mogelijk.
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Tulpemozaiek
Bloembreking door deze virusaantasting
foto L.B.O., Lisse
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De beste bestrijdingsmaatregelen tegen vuur zijn:
a. het uitzoeken van plantgoed en het ontsmetten daarvan in een
kwikhoudend bloembollenontsmettingsmiddel volgens gebruiksaanwijzing. De ontsmetting kan plaatsvinden in de zomer (half augustus
tot half september) en vlak voor het planten. Ontsmetting in de zomer
verdient de voorkeur.
b. ruime vruchtwisseling (1x in de 6 à 7 jaar).
c. het verwijderen van zieke planten ('stekers') direct na de opkomst
en het intensief herhalen hiervan tijdens het verdere groeiseizoen.
Direct naopkomst de eerste bespuiting uitvoeren en dit tot twee weken
na de bloei elke week herhalen. Daarna kan men spuiten met tussenpozen van 10 à 12 dagen. Voor het spuiten kan men gebruik maken
van een van de goedgekeurde vuurbestrijdingsmiddelen (behalve
'ijzer'). In bovengenoemd spuitschema gebruikt men voor de bloei
2'A à 3 kg per ha en na de bloei 3 à 3V2 kg per ha.
Zuur - Fusarium oxysporum
Deze ziekte geeft op het veld geen betrouwbare symptomen. Zodra
echter de bollen na het rooien in de schuur liggen opgeslagen, kan
het zuur vooral bij een slechte bewaring enorme schade aanrichten.
De aantasting begint veelal aan de bodem, vooral op de plaats waar
de stengel heeft gezeten, soms ook op andere delen van de bol. De
bollen worden zacht en hebben een typisch zure geur. In een later
stadium gaan ze verstenen.
Bestrijding: Bij de bestrijding zijn de volgende punten van belang:
- rooi op tijd
- schoffel niet meer af dan dezelfde dag kan worden gerooid
- besteed bij elke handeling die de bollen ondergaan de grootste zorg
aan het voorkomen van beschadigingen
- droog de bollen na het rooien snel en laat pas gerooide bollen
nooit in zakken of manden staan
- pel de bollen als ze droog zijn
- bewaar de bollen verder luchtig en bij een goede ventilatie
- verwijder regelmatig alle zieke bollen
- ontsmet ernstig aangetaste partijen bij voorkeur zo snel mogelijk
in een kwikmiddel volgens gebruiksaanwijzing
- tel de bollen pas in papieren zakken als ze goed droog zijn. De
zakken daarna opslaan op een goed geventileerde plaats
- zoek uw plantgoed zorgvuldig uit
- ontsmet het uitgezochte plantgoed in één van de goedgekeurde
ontsmettingsmiddelen volgens gebruiksaanwijzing
- gebruik voor het ontsmetten bij voorkeur een kwikmiddel
- stook vatbare cultivars nooit bruin.
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Zuur (Fusarium oxysporum)
Links: wit schimmelpluis tussen de eerste (verwijderde) en de
tweede bolschub; rechts: wit schimmelpluis op de buitenste
bolschub zichtbaar
foto L.B.O.,Lisse

Zwartbenigheid - Sclerotium wakkerii
Deze ziekte komt vrijwel alleen op zavel- en kleigronden voor. Na de
bloei sterft de plant vroegtijdig af, het ondergrondse stengeldeel is dan
bruin tot zwart gekleurd.
Bestrijding: Het plantgoed vóór het planten nauwkeurig uitzoeken en
ontsmetten in een kwikbad volgens de gebruiksaanwijzing. Ook kan
men het plantgoed bepoederen met PCNB of TCNB, 10 g per kg bollen. Op het veld aangetast materiaal verwijderen, indien mogelijk met
omringende grond. Besmette grond in de zomer behandelen met
75 g PCNB perm 2 .
Grondbewerking
Speciaal bij tulpen is de grondbewerking van groot belang omdat
met het oog op het vuur steeds verse grond nodig is en het gewas
niet diep wortelt.
Een goed grondprofiel en verse grond zijn de eerste voorwaarden
voor de teelt van tulpen. Verse grond betekent gezonde grond, dus
een hogere opbrengst.
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Omdat de tulp niet diep wortelt, ontstaat bij iedere afwijking in de
grond schade aan het gewas. Daarom is het noodzakelijk dat:
- de bovenlaag van 0-40 cm voldoende vocht bevat
- het tulpenland vlak ligt; oneffenheden geven waterschade
- een teveel aan grondwater snel kan wegzakken
- in droge perioden de capillaire opstijging niet wordt belemmerd.
Bij de grondbewerking mag geen vaste laag (ploegzool, freeszool)
ontstaan. Alle ondoorlatende lagen moeten doorbroken worden.
Wanneer tulpen worden geplant op land waarop reeds tulpen hebben
gestaan, moet zorgvuldig geploegd of gedolven worden (50-60 cm).
Bij het ploegen moeten de kopeinden zo klein mogelijk worden gehouden; deze dienen zorgvuldig te worden gedolven. Menging van
de boven- en ondergrond moet vermeden worden. Voor een goede
scheiding is bij het ploegen een voorschaar nodig, die afhankelijk van
de wijze van ploegen, voor of achter de grote schaar kan zitten. Bij
het delven moet de bovenste laag, een schuim, onder in het hei worden gewerkt. Na de grondbewerking moet de grond stuifvrij worden
gehouden. Indien tulpen na hyacinten worden geplant en op het
land na de vorige diepe grondbewerking geen tulpen hebben gestaan,
behoeft niet vooraf 50-60 cm geploegd of gedolven te worden. Een
lichtere grondbewerking, die meestal uitgevoerd wordt voor het onderwerken van de stalmest, is dan reeds voldoende.
Bemesting
Stalmest en compost
Bij de organische bemesting heeft men de keuze tussen stalmest,
stadsvuil- en rioolslibcompost. Per rr2 wordt 100 kg stalmest of 80 kg
compost gegeven. Bij voorkeur wordt de stalmest in het voorjaar
ondergewerkt. Toediening van stalmest op dit tijdstip heeft het voordeel dat de mest in de zomer verteert en dat in het najaar nog een
aanvullende compostbemesting kan worden gegeven. Dit laatste is
vooral van belang op nieuwe tuinen. Oude tuinen hebben over het
algemeen geen aanvullende compostbemesting nodig. De stalmest
dient goed fijngeslagen regelmatig door de grond gewerkt te worden.
Direct ondiep inwerken is noodzakelijk om uitdrogen te voorkomen.
Ingedroogde stalmest verteert moeilijk; de resten vindt men later in de
rooimachine terug.
Als in het voorjaar niet kan worden ingemest, dient dit bij voorkeur in
juli of augustus te gebeuren. Proeven hebben aangetoond dat het
voor de opbrengst weinig of geen verschil maakt of in de zomer en
het najaar stalmest dan wel compost als organische bemesting wordt
gegeven. In juli t/m september kan nog stalmest worden gebruikt,
daar de temperatuur in deze maanden hoog genoeg is om de mest
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Ploegen met kabelploeg
foto R.T.C., Lisse
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om te zetten. Moet men later inmesten, dan is men aangewezen op
compost. Mest men na september met stalmest dan bestaat kans op
verbranding, terwijl bovendien de stalmest niet voldoende meer
verteert.
Op vast land moet de stalmest licht worden ingeploegd. Hierbij wordt
geen voorschaar gebruikt; de stalmest moet regelmatig door de
bovengrond gewerkt worden. Op geploegd en gespit land kan de
organische mest met de spitmachine of frees worden ondergewerkt.
Groenbemesting
Na het inmesten in het voorjaar kan een groenbemester worden gezaaid. De bemestingswaarde van groenbemesters is niet groot, maar
zij beschermen het land gedurende de zomer tegen slechte weersinvloeden en tegen stuiven. De meest geschikte groenbemester voor
zandgronden is wikke. Per ha is 120 kg zaaizaad nodig, dat breedwerpig of op regels gezaaid kan worden. Zaaien op regels heeft het
voordeel dat het onkruid beter kan worden bestreden.
Als op het perceel nog nooit een groenbemester heeft gestaan, b.v. op
een pas omgewerkte tuin, moet aan het zaaizaad een entstof worden
toegevoegd. Deze is verkrijgbaar bij het Bedrijfslaboratorium voor
Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. Men dient op te geven
voor welke groenbemester de entstof bestemd is en hoe groot de te
bezaaien oppervlakte is.
Wanneer het gewas begint te bloeien, moet het stukgeslagen worden
om verdere groei en het hiermede gepaard gaande houterig worden
te voorkomen. Nadat het gewas een paar keer op deze wijze bewerkt
is, wordt het licht ingeploegd. Is het eerste groenbemestingsgewas
snel gegroeid en dus tijdig ondergewerkt (juni), dan kan nog een
tweede groenbemester worden gezaaid.
Als tulpen na hyacinten worden geplant, kan het land direct na het
rooien van de hyacinten worden ingemest en een groenbemester
worden gezaaid. In dit geval en ook als men een tweede groenbemestingsgewas zaait, moet men wel een snelgroeiende soort (stoppelknollen) nemen, omdat de groeitijd maar kort kan zijn en bij een
langzame ontwikkeling het onkruid gelegenheid krijgt te groeien.
Bloedmeel
Vaak denkt men dat bloedmeel gebruikt kan worden ter vervanging
van stalmest of compost. Bloedmeel heeft echter alleen waarde als
stikstofmeststof, waarin de stikstof in organische vorm aanwezig is en
dus langzaam werkt. Het effect van deze bemesting ziet men vrijwel
alleen op humus- en voedselarme tuinen, dus daar waar de stikstof
als overbemesting snel uitspoelt en daardoor gedurende het groei
seizoen in onvoldoende mate aanwezig is. Op de meeste tuinen, voor-
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al de oudere, kan men volstaan met een normale overbemesting met
stikstof en heeft een extra bloedmeelbemesting geen effect.
Wegens de langzame werking moet bloedmeel vroegtijdig (september/oktober) worden ingewerkt. Later is de grondtemperatuur te laag
om de stikstof om te zetten in een voor de plant opneembare vorm.
De omzetting zal dan pas laat in het voorjaar plaatsvinden, wanneer
de temperatuur weer voldoende is gestegen, waardoor de bemesting
geen nut meer heeft voor de plant. Bij gebruik van bloedmeel kan worden volstaan met een gift van 1 kg per rr2.
Kalk
Op duinzandgronden met minder dan 1% kalk is een kalkbemesting
aan te bevelen. De grootte van de kalkgift is afhankelijk van de pH en
het CaC03-gehalte en kan alleen door grondonderzoek worden vastgesteld. De kalk moet voor het planten fijn en regelmatig door de grond
gewerkt worden. Over het algemeen kan men op onze bloembollengronden met koolzure magnesiakalk volstaan. Deze kalkmeststof is
moeilijk oplosbaar en kan daarom betrekkelijk kort voor het planten
worden gegeven. Eerder toedienen en onderwerken van de kalk is echter voor een effectieve werking wel aan te bevelen. Voor grond met
een zeer lage pH is men aangewezen op landbouwpoederkalk. Deze
meststof is veel gemakkelijker oplosbaar en doet de pH snel stijgen.
Een bezwaar is dat deze kalk wegens het grote risico van verbranding
minstens zes tot acht weken voor het planten, en wel direct na het
strooien, door de grond gewerkt moet worden.
Fosfaat
Op nieuwe tuinen is het fosfaatgehalte van de grond zeer laag. Een
extra bemesting van 1 kg superfosfaat per rr2 is aan te bevelen. Of de
grond aan dezeextra bemesting behoefte heeft, kan alleen door grondanalyse worden vastgesteld.
Fosfaatmeststoffen dient men voor het planten door de grond te werken. Op kalkloze gronden met een lage pH kan men het best Thomasslakkenmeel strooien.
Overbemesting
De overbemesting kan worden verdeeld in een najaars- en een voorjaarsbemesting.
Om de uitspoeling zoveel mogelijk te beperken en om de kans op
verbranding te voorkomen, wordt elk van beide bemestingen weer verdeeld over twee giften.
Bij de eerste gift moeten de tulpen wortelvast staan en vóór iedere
volgende gift moet er voldoende regen zijn gevallen. Strooit men te
vroeg na het planten of wanneer onvoldoende regen is gevallen, dan
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heeft men kans op wortelverbranding. Als er tussen de laatste najaarsgift en de eerste gift in het voorjaar een droge periode valt, komt het
voor dat de voorgaande gift nog op de grond ligi of slechts licht is ingespoeld, wanneer de volgende gift wordt gegeven. Beide giften komen dan tegelijk voor de plant ter beschikking. Wordt hierdoor de
totale zoutconcentratie in het vocht bij de wortels te hoog, dan ontstaat wortelverbranding.
Het is gewenst te strooien zodra de bollen wortelvast staan. Men loopt
dan het minste risico dat men bij een normale planttijd vanwege de
vorst niet kan strooien. Tijdens vorst blijft de kunstmest op de grond
liggen en men loopt dan de kans dat bij langzame of wisselende dooi
de wortelzone een te hoge zoutconcentratie krijgt waardoor wortelverbranding optreedt. Dit is vooral bij geringe regenval tijdens dooi
het geval. Na de vorst kan men pas strooien als de hal uit de grond is.
Najaarsbemesting
Samengestelde meststoffen. De najaarsbemesting wordt meestal gegeven in de vorm van samengestelde meststoffen. Dit geeft een
arbeidsbesparing, omdat men drie voedingsstoffen (stikstof, fosfaat en
kali) tegelijk strooit. De grootte van de najaarsgift is afhankelijk van
de grondsoort en devoedingsreserve in de grond.Als normale najaarsgift geldt per rr2 (7 rr2 = 1 are):
- zandgrond: l ' A kg 6-18-28
• zandgrond met hoog gehalte aan fosfaat en kali: 1 kg 9-10-23
- donkere grond: 1 kg 6-18-28
- zavel- en kleigrond: 1 kg 12-10-18.
Op zandgronden, en dan vooral op nieuwe tuinen, is het aan te bevelen deze hoeveelheid in minstens twee giften te verdelen: de ene 4-6
weken na het planten en de andere 3-4 weken later, met inachtneming
van de hiervóór genoemde voorwaarden. Op de zavel- en kleigronden
kan de najaarsgift zowel vóór het planten als daarna worden gegeven,
omdat op deze gronden in tegenstelling tot de zandgronden de voedingsstoffen worden vastgelegd. Zij spoelen niet uit en komen geleidelijk ter beschikking van de plant.
Enkelvoudige meststoffen. In plaats van samengestelde meststoffen
kunnen voor de najaarsbemesting ook enkelvoudige meststoffen
worden gebruikt. Een gift van IV2 kg 6-18-28 komt overeen met V2 kg
zwavelzure ammoniak + IV2 kg superfosfaat of Thomasslakkenmeel
+ IV2 kg patentkali. De stikstof- en kalimeststoffen kunnen eveneens
in twee giften worden verdeeld en op dezelfde tijdstippen en onder
dezelfde voorwaarden worden gestrooid als aangegeven is voor de
samengestelde meststoffen.
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Magnesium. Over het algemeen is een magnesiumbemesting niet nodig
of kan volstaan worden met magnesiumhoudende meststoffen o.a. bij
de bekalking. Hoewel hiervan nog weinig bekend is, kan magnesium
het best vlak vóór of bij het planten worden gegeven. De meest gebruikte hoeveelheid is 300-500 g kieseriet of bitterzout per rr2. Directe
opbrengstverbeteringen als gevolg van magnesiumbemesting zijn echter nog zelden waargenomen.
Voorjaarsbemesting
Welke meststoffen? Uit proeven is gebleken dat een voorjaarsbemesting met samengestelde meststoffen geen betere oogst geeft dan alleen
een stikstofbemesting. Wel is het duidelijk dat men, om dezelfde hoeveelheid stikstof te geven, van de samengestelde meststoffen een
grotere gift moet toedienen. Dit kan een voordeel betekenen, omdat
men dan de hoeveelheid meststof gelijkmatiger kan verdelen.
Is in het najaar een volledige bemesting gegeven, dan kan in het voorjaar met de volgende giften per rr2 worden volstaan:
- zandgronden 2 x 300 g kalkammonsalpeter
- donkere gronden 1 x 300 g kalkammonsalpeter
- zavel- en kleigronden 300-500 g kalkammonsalpeter.
Op zavel- en kleigrond is de noodzakelijkheid en de grootte van de
gift kalkammonsalpeter afhankelijk van de zwaarte van de grond. Bij
de zandgronden kan de eerste gift kalkammonsalpeter vervangen worden door 500 g samengestelde meststoffen 12-10-18. Iseen bemesting
vóór de winter achterwege gebleven, dan zijn twee giften van 500 g
samengestelde meststoffen 12-10-18 per rr2 aan te bevelen.
Wanneer strooien. Na de vorst en zodra de hal verdwenen is, kan men
de eerste gift geven, hetgeen op de zandgronden over het riet kan
gebeuren. Wanneer de neuzen ongeveer aan de oppervlakte komen,
wordt het riet verwijderd. Indien dit vóór het opkomen gebeurt, lijdt
het gewas geen schade. De tweede voorjaarsgift wordt direct na het
verwijderen van het dek gegeven. De neuzen mogen niet geopend zijn,
anders kan bladverbranding optreden.
Bij een compostdek, dat niet verwijderd behoeft te worden, kan men
het tijdstip van de voorjaarsbemesting laten afhangen van de ontwikkeling van het gewas.
Planten
Planten met de hand
Planten met de hand verdient voornamelijk om twee redenen de voorkeur boven machinaal planten:
a.men kan het gewenste aantal bollen per regel planten
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b. de onderlinge afstand van de bollen in de regel is gelijk. Hierdoor
kan men in het voorjaar tijdens het ziekzoeken stekers en andere
zieke bollen beter vinden en verwijderen.
Het 'inrooien' van tulpen op donkere humeuze gronden is niet aanbevelenswaardig omdat hierbij kans ontstaat op waterschade. Indien
men op andere gronden wenst in te rooien, moet men nog dezelfde
dag de kruipgangen gelijkharken.
Machinaal planten
Bij machinaal planten onderscheiden we twee systemen, nl. planten
op bedden en planten op lange regels.
Bij het planten op bedden moet de machine goed worden afgesteld
op diepte en op het gewenste aantal bollen per regel.
De persoon die op de plantmachine zit, moet zorgen voor de regelmatige aanvoer en een goede verdeling van de bollen. Bij een goede
instelling en controle is het mogelijk de bollen bijna even gelijkmatig
te planten als met de hand.
Bij het planten op lange regels moet men, evenals bij de beddenplanters, zorgen voor een goede diepteafstelling van de machine. Ook bij
deze regelplanters kan men de toevoer en het gewenste aantal bollen
per strekkende meter regelen. Bij de meeste machines eist de controle
en de toevoer van de bollen de hoogste aandacht van de persoon die
de machine bedient.
De onderlinge afstand van de bollen in de regel is bij de regelplanters
vaak moeilijker te bepalen dan bij de beddenplanters. De oorzaak
hiervan ligt meestal in het doseersysteem van de machine en de valhoogte van de bollen. Bij te grote valhoogte kunnen de bollen in de
regel gaan rollen. Bij een scherpe controle en goede instelling is
echter bij deze plantwijze een vrij nauwkeurige plantafstand en
plantdiepte te verkrijgen.
Plantdichtheid
Per rr2 plant men gemiddeld de volgende hoeveelheden bollen:
Maat

kg/rr2

stuks/rr 2

toppers
10-11
8-10
6-8

20
16
14
12

475
1000
1400

_

Bij hetvaststellen van de te planten hoeveelheden kan mendeze cijfers
als richtlijn gebruiken. Over het algemeen zal men cultivars die veel
loofblad hebben iets wijder planten dan cultivars die weinig loofblad
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Tulpen planten met de hand
Het overschieten van de buitenste steek
foto R.T.C., Lisse
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Machinaal planten van tulpen
Een vierriiige plantmachine
foto R.T.C., Lisse
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vormen. Cultivars die neiging hebben tot blauwgroeien moet men iets
dichter planten dan andere. Wanneer men op lange regels plant, is de
regelafstand gewoonlijk groter dan bij beddenteelt. Logisch geredeneerd kan men de regelafstand niet onbeperkt vergroten en toch dezelfde hoeveelheid bollen per rr2 planten. Als richtlijn kan gelden dat
men bij een rijafstand van 25-30 cm de volgende hoeveelheden bollen
per strekkende meter plant.
Maat

aantal bollen per meter

10-11
9-10
8-9
7-8
6-7

17-21
18-23
22-25
24-28
30-35

Ook hiervoor geldt weer dat men rekening moet houden met de groeieigenschappen. Bij het bepalen van de plantdichtheid dient men
vooral aandacht te schenken aan de maten zift 7-9 omdat deze soms
bij te dicht planten net de leverbare maat niet halen.
Plantdiepte
Voor tulpen opzandgronden bedraagt de plantdiepte 7-8 cm op de bol.
Debollen van zuurgevoelige cultivars kunnen beter een paar cm dieper
worden geplant. Op zware en zeer humusrijke zandgronden kan men
daarentegen iets ondieper planten. Partijen die gevoelig zijn voor
groeischeuren dienen bij voorkeur iets dieper te worden geplant. Hierbij speelt echter ook de vochtigheid van de grond een grote rol.
Dekken
Het dekken van zandgrond dient hoofdzakelijk tegen stuiven en in
mindere mate tegen vorst. Zavel- en kleigronden dekt men om structuurbederf (dichtslaan) te voorkomen. Gronden die neiging hebben
dicht te slaan, moet men direct na het planten dekken. Van de zandgronden geldt dit vooral voor de donkere gronden en de fijnzandige,
slibhoudende gronden. In de praktijk blijkt echter dat op de meeste
gronden direct dekken voordelen biedt die in de oogst merkbaar zijn.
Voor het dekken staan ter beschikking:
- tulpenriet (lang riet)
- hyacintenriet (kort riet)
- stadsvuilcompost.
Riet wordt al sinds jaren als dekmateriaal gebruikt en heeft altijd goed
voldaan. Daar het riet echter steeds duurder wordt, neemt het gebruik
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Tulpen dekken met nieuw riet
foto R.T.C., Lisse
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van stadsvuilcompost als dekmateriaal toe. Dit materiaal behoeft in
het voorjaar niet verwijderd te worden, hetgeen een arbeidsbesparing
betekent en tevens blijft de grond gedurende het groeiseizoen vochtiger en koeler. Men moet de grond vóór het dekken goed vlak maken
en om te bereiken dat de compost goed blijft liggen, moet deze na het
strooien, voordat er harde wind komt, flink nat worden, hetzij door
regen of door beregening.
In proeven en in de praktijk is gebleken dat onder deze voorwaarden
de grove stadsvuilcompost tot aan het einde van het groeiseizoen een
gesloten laag blijft vormen. In de winter 1965A66 gingen percelen die
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1}, var

Onkruidbestrijdingsschema

voor

tulpen

Grondsoort

Mogelijkheid I

Zeer humusarme zandgronden (b.v.
nieuwe tuinen, o.a. 'spuit- en draglinetuinen')

4 I Chloor-IPC spuiten ruim na opkon
tot voor het spreiden van het gew
(spruitlengte ± 10-12 cm)

Oudere bloembollentuinen (goed bemeste zandgronden)

4-6 I Chloor-IPC voor het spreiden v
het gewas

Lichte zavelgronden tot 20% afslibbaar

4-6 I Chloor-IPC voor het spreiden v
het gewas

Zavel- en kleigronden met meer dan
20°/o afslibbaar en 2 % organische
stof

4-6 I Chloor-IPC voor het spreiden v
het gewas

Zavel- en kleigronden met meer dan
2 0 % afslibbaar en 2 % organische
stof

4-6 I Chloor-IPC voor het spreiden v
het gewas

Opmerkingen:
1. In alle gevallen geldt dat eventueel bovengronds ontwikkeld onkruid voor
opkomst van het gewas met 3-5 I Gramoxone per ha moet worden doodgespoten.
2. Spuiten voor opkomst van het gewas (uitgezonderd op zeer humusarme
tuinen) geeft in het algemeen minder kans op schade, vooral bij gevoelige
cultivars. Wanneer men toch na opkomst spuit (tot uiterlijk voor het spreiden van het gewas), dan moet men de spruiten eerst enkele dagen laten
afharden (2 of 3 dagen bij droog en bij voorkeur zonnig weer).

g e d e k t w a r e n met a n d e r e c o m p o s t bij h a r d e w i n d stuiven d o o r d a t het
c o m p o s t d e k geen gesloten laag bleef.
V o o r t u l p e n g e b r u i k t men 1V2 bos lang riet of 2 bossen kort riet per rr 2 .
Van c o m p o s t gebruikt men 120 kg per rr 2 , hetgeen n e e r k o m t op een
laagje v a n ca. 1 c m . Als men a a n n e e m t dat ca. 10 k r u i w a g e n s 1 m 3
c o m p o s t inhouden, k o m t de hoeveelheid overeen met 1 k r u i w a g e n per
rr 2 . S t a d s v u i l c o m p o s t moet vooral op stuifgevoelige g r o n d e n d i r e c t na
het planten gestrooid w o r d e n .
Onkruidbestrijding
Het o n k r u i d in tulpen kan w o r d e n bestreden volgens de m e t h o d e n die
in het s c h e m a bovenaan deze bladzijden zijn aangegeven.
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'gelijkheid II

Mogelijkheid III

<g Alicep voor het spreiden van het
/vas
<g Alicep voor het spreiden van het
vas
<g Alicep voor het spreiden van het
vas

5 I Chloor-IPC spuiten eind december-begin januari + 3 kg Pyramin in
het voorjaar voor het spreiden van
het gewas

<g Alicep voor het spreiden van het
vas

5 I Chloor-IPC spuiten eind december-begin januari + 3 kg Pyramin in
het voorjaar voor het spreiden van
het gewas

3. Wil men elke risico op ongelijke bloei uitsluiten, dan moeten (uitgezonderd
op zeer humusarme zandgronden) de middelen Chloor-IPC en Alicep voor
opkomst van het gewas worden gespoten.
4. Op onkruidrijke tuinen en daar waar veel ganzevoetachtigen (o.a. melde)
voorkomen, moet men, indien men alleen Chloor-IPC gaat gebruiken, dit
middel zowel in het najaar als in het voorjaar spuiten. In het najaar 4 liter
per ha en in het voorjaar 4 liter per ha.
5. De methoden Chloor-IPC + Pyramin zijn voor 1967 voor het eerst vrijgegeven.

Ontdekken
A l s de spruiten z i c h b o v e n g r o n d s beginnen te o n t w i k k e l e n , is het t i j d stip van o n t d e k k e n a a n g e b r o k e n . Hoe eerder men dan het dekmateriaal
verwijdert, hoe beter, o m d a t de kans op b e s c h a d i g i n g bij nog kleine
spruiten veel g e r i n g e r is dan bij langere.
Of men op het juiste m o m e n t kan o n t d e k k e n , hangt echter o o k van de
w e e r s g e s t e l d h e i d af. Men mag nooit o n t d e k k e n bij vriezend weer.
Bevroren spruiten zijn nl. zeer k w e t s b a a r en z o u d e n d o o r de g e r i n g ste aanraking bij het afharken van het d e k m a t e r i a a l ernstig kunnen
w o r d e n b e s c h a d i g d . Vergeet nooit dat deze b e s c h a d i g i n g e n invalsp o o r t e n v o o r het gevreesde 'vuur' zijn.
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Het vroegtijdig verwijderen van het dek is ook nog belangrijk in verband met de voorjaarsbemesting. De meststoffen moeten worden gestrooid vóór het gieren en dan mogen de spruiten met het oog op het
gevaar van verbranding nog niet gespreid zijn.

Gieren
Stuiven kan aanzienlijke schade veroorzaken, niet alleen aan het eigen
gewas, maar ook aan dat van andere kwekers. Het stuifvrij houden van
tuinbouwgronden is dan ook wettelijk verplicht. Op gronden die neiging hebben tot stuiven, moet zo spoedig mogelijk na het verwijderen
van het dek gegierd worden. De hoeveelheid gier hangt af van de omstandigheden. In het algemeen wordt 6 m3 slappe mest per ha gegeven. Voor een kruiwagen gier (voldoende voor 2 à 3 rr2) gebruikt men
2 à 3 scheppen slappe mest, die met water worden aangelengd.
Is het gewas reeds zover ontwikkeld dat het gierdek nog slechts voor
korte tijd moet dienen, dan kan men met 1—IV2schep per kruiwagen
volstaan. Op zeer stuifgevoelige gronden en op windgevoelige plekken
bij gebouwen en rietschelven geeft men wat meer.
Gier blijft langer een gesloten laag vormen, indien per kruiwagen ongeveer 50 g kopersulfaat wordt toegevoegd.
Indien mogelijk, moet het strooien van kunstmest en het spuiten van
onkruidbestrijdingsmiddelen vóór het gieren gebeuren. Zouden deze
werkzaamheden na het gieren plaatsvinden, dan zou het aangebrachte
laagje stukgelopen worden.
Hulpmiddelen
Behalve kruiwagens bestaan er voor het gieren nog enkele andere
hulpmiddelen. Eén ervan is een installatie bestaande uit een bak en
twee pompen. De eerste pomp brengt het water uit de sloot in de bak.
Een tweede pomp spuit de gier met behulp van een slang over het
land. Om verstopping te voorkomen, moet men stroarme mest gebruiken.
Meestal gebruikt men voor dit doel pompen met een capaciteit van
400-500 liter per minuut. Tijdens het pompen moeten dan 8-10 scheppen slappe mest per minuut in de bak worden gebracht om de gewenste dikte van de gier te krijgen.
Een andere methode is de verspreiding vanuit een tank met behulp
van samengeperste lucht. Als de gier in de tank is klaargemaakt, wordt
het deksel hermetisch gesloten. Door middel van een compressor
wordt de gier onder druk over het land verspreid.
Evenals bij de eerstgenoemde methode werkt men hier met spuitslangen, dus moet men ook hier stroarme mest gebruiken. De hoeveelheid per tank is afhankelijk van de inhoud. Voor een normaal
gierdek is 1 m3 (10 kruiwagens) slappe mestop70.000literwater nodig.
Bij een derde werkwijze wordt een bak op een tweewielige kar ge-
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plaatst, die door een trekker wordt voortbewogen. In de bak wordt
water gepompt, waaraan mest wordt toegevoegd. Voor een normaal
gierdek is per 1000 liter water IV2 kruiwagen slappe mest nodig. De
gier wordt daarna met speciale scheppen over het land verspreid.
Wil men deze methode toepassen, dan is het aan te raden op bepaalde afstanden bredere paden voor de trekker aan te houden.
Mutaties of verlopingen
In een partij tulpen komen voortdurend mutanten of verlopingen voor.
Voor zover het geen verbeteringen zijn, dienen ze te worden verwijderd. Mutanten die een verbetering lijken, b.v. door een aantrekkelijker bloemkleur, een grotere bloem of een parkietvorm, kan men
merken door er een tonkinstokje bij te plaatsen of de stengel te verven. Bij het rooien worden de bollen ervan apart gehouden. Bij het
voorttelen zal blijken of de verloping al of niet blijft bestaan.

Koppen
Bij tulpen is verwijdering van de bloemen nodig om aantasting door
het vuur (Botrytis) te voorkomen of te beperken, en om zaadvorming
te voorkomen. Vóór het koppen wordt de partij bemonsterd; bovendien moeten de cultivars waarvoor een kopverbod geldt worden onderworpen aan een controle van de Plantenziektenkundige Dienst.
Het monsteren van de partijen is noodzakelijk om dwalingen en
viruszieke planten te verwijderen. Ook moeten de mutaties vóór het
koppen zijn gemerkt.
Koppen met de hand
Koppen met de hand kan gebeuren door snijden of breken. Bij breken
is de kans dat een virus wordt overgebracht kleiner dan bij snijden.
Om de gekopte bloemen zo snel mogelijk af te voeren, maakt men
gebruik van de 'kopkar' waarmee twee personen gelijktijdig kunnen
werken. De gekopte bloemen laadt men direct in de kopkar. Globaal
kan men op deze wijze 10%>aan tijd besparen.
Machinaal koppen
Machinaal koppen heeft enkele duidelijke voordelen boven koppen
met de hand. De arbeidsbehoefte is geringer en men werkt sneller,
waardoor het beter mogelijk is op het juiste tijdstip te koppen.
De voordelen van de kopmachine kunnen soms geheel of gedeeltelijk verloren gaan doordat, vooral bij een ongelijke stand, te lange
stengels worden afgesneden, wat een kleinere oogst tot gevolg kan
hebben. Bovendien vergt het nakoppen bij een ongelijke stand veel
tijd.
De volgende punten zijn van belang voor het machinaal koppen:
- de bloemen moeten boven het blad gegroeid zijn
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- de hoogte van het gewas moet zoveel mogelijk gelijk zijn. Dit kan
men bereiken door bollen van dezelfde ziftmaat gelijktijdig en op
gelijke diepte te planten en de onkruidbestrijding met Chloor IPC
op de juiste wijze uit te voeren
- op één perceel moet men, voor zover mogelijk, cultivars planten
die gelijktijdig bloeien.
Er zijn enkele typen kopmachines in gebruik. Zowel bij koppen mei
de hand als bij machinaal koppen moeten de werkzaamheden bij zodanige weersomstandigheden worden verricht dat de wonden snel
kunnen drogen. Dit betekent dat men bij voorkeur niet 's avonds
moet koppen.
De gekopte bloemen worden naar de porriehoop gebracht; ze mogen
nooit voor bemesting worden gebruikt of om het land stuifvrij te maken. Ze betekenen een gevaar voor het gewas, vooral omdat ze de
vuuraantasting verspreiden.
Rooien
Gebrek aan arbeidskrachten en de relatief hoge lonen hebben ertoe
bijgedragen dat de laatste jaren het rooien met de hand bijna geheel
is vervangen door machinaal rooien.
Voor het rooien van tulpen op zandgrond zijn verschillende machines
geconstrueerd die goed werk kunnen leveren. Het is nu onder meer
mogelijk tijdens het rooien het leverbaar en het plantgoed te scheiden. Dit heeft het voordeel dat het pellen nu over twee perioden kan
worden verdeeld: eerst het leverbaar en later het plantgoed.
De moeilijkheden die men bij het machinaal rooien ondervindt, zijn
enerzijds te wijten aan onvakkundige bediening en anderzijds aan
de aanwezigheid van onkruid en resten stalmest. Een gewas dat men
met de machine wil rooien, zal men goed onkruidvrij moeten houden.
De stalmest mag geen lang stro bevatten en moet tijdig worden ondergewerkt om voldoende te kunnen verteren.
De rooimachine moet zodanig worden ingesteld dat de bollen bij hef
verlaten van de machine voldoende grondvrij zijn. Onkruid en resten
stalmest op de machine kunnen oorzaak zijn dat onvoldoende zand
wordt uitgezeefd. In dit geval kan men met een trilzeef de bollen
nog eens extra zeven. Het grote nadeel hiervan is dat de kans op
beschadigingen sterk toeneemt, waardoor de uitval wordt vergroot.
Het gebruik van een trilzeef moet daarom tot het hoogst nodige worden beperkt.
Tijdstip van rooien
Zodra de huid van de bol een lichtbruine kleur heeft, moet hij gerooid worden. De huid is dan sterk en veerkrachtig genoeg om de
bol redelijk te beschermen. In een vroeger stadium biedt zij nog te

66

Trilzeef
Teveel zand kan met een trilzeef worden uitgezeefd. Hierdoor
neemt echter de kans op beschadiging sterk toe. Het gebruik
van detrilzeef moet daarom tot het uitersteworden beperkt
foto R.T.C., Lisse
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weinig bescherming. Worden de tulpen 'rijp' gerooid, dan wordt de
huid gemakkelijk beschadigd en krijgt men kale bollen. Bovendien
werkt laat rooien het zuur in de hand. Daarom verdient het aanbeveling zuurgevoelige cultivars en cultivars met een zwakke huid
(Bartigon en sports) vroeg te rooien. Cultivars met een zwakke huid
moeten met een rooimachine wat vroeger worden gerooid dan met
de hand.
'Wit' rooien
Voor het verlengen van de oogsttijd en het gunstig beïnvloeden van
de huidkwaliteit kunnen de bollen 'wit' gerooid worden, dat wil zeggen zodra ze iets beginnen te kleuren. Deze methode levert echter
veel problemen op in verband met de schuuraccommodatie en het gevaar van 'zuur'. Na het rooien moeten de bollen direct in bewaarcellen worden gebracht bij een temperatuur van 34° en een luchtvochtigheid van 100%. Deze luchtvochtigheid is dikwijls moeilijk te bereiken of te behouden zonder extra voorzieningen aan de wanden en het
plafond. Daar bij deze methode weinig geventileerd mag worden, is
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er kans op aantasting door het zuur. Zuurgevoelige rassen moet men
in een dunne laag in gaasbakken opslaan en zorgvuldig behandelen.
Het 'wit' rooien en het daarmee gepaard gaande 'bruin' stoken kan
grote verliezen geven. Daarom is het beter de tulpen te rooien als ze
lichtbruin beginnen te kleuren, hetgeen ook het juiste stadium is voor
het machinaal rooien van cultivars met een zwakke huid.
Drogen
Het is niet aan te bevelen de bollen na het rooien op het veld te laten
staan om te drogen. De wisselende temperaturen hebben een ongunstige invloed op de kwaliteit van de huid en de vorming van de bloem.
De gerooide bollen moeten dus zo snel mogelijk in de droogruimte
worden gebracht. Tijdelijke opslag in zakken of manden is foutief,
omdat hierdoor kans ontstaat dat de bollen 'zuur' worden.
Temperatuur en snelheid van drogen
De temperatuur waarbij de bollen gedroogd moeten worden, is afhankelijk van het doel waarvoor ze bestemd zijn. De snelheid van
drogen moet zodanig zijn dat de bollen wel drogen, maar er juist
geen windscheuren ontstaan. Dit laatste is voorai van belang bij het
leverbaar. Het plantgoed, waarbij windscheuren van weinig betekenis
zijn, kan men snel drogen. Het tempo van drogen wordt geregeld door
ventilatie, waarvoor steeds een goede luchtcirculatie nodig is. De wisselklep voor binnen- en buitenlucht moet men zo instellen en indien
nodig bijstellen dat elk gewas de juiste droging verkrijgt. Het kiezen
van de juiste ventilatie vraagt veel vakmanschap.
Als de bollen droog zijn, is het risico van huidbeschadiging minder
groot en kunnen ze verder worden verwerkt.
Bewaarfust
Gaasbakken. Bij het bewaren van tulpen gebruikt men veelal nog gaasbakken. Voor een snelle droging mogen de bollen niet in te dikke
lagen worden gestort. Voor het leverbaar betekent dit één mand in
twee gaasbakken en voor het plantgoed twee manden in vijf gaasbakken. Worden de bollen in dikkere lagen gestort, dan duurt het
droogproces te lang en wordt het optreden van 'zuur' bevorderd.
Gedurende de eerste dagen van droging mag de luchtverversing bij
droogd zijn, kan sterker geventileerd worden (10-12 maal de ruimteleverbare bollen slechts matig zijn; zodra de bollen enigszins geinhoud per uur). De luchtcirculatie in de droogruimte moet vanaf het
binnenbrengen van de bollen steeds goed zijn. Zogenaamde 'dode
hoeken' moeten vermeden worden.
Kratten. De laatste jaren gaat men er steeds meer toe over de tulpen
te drogen in kratten op een inrijvloer. De ervaring heeft geleerd dat
men de kratten niet tot onbeperkte hoogte kan opstapelen. Tijdens
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het drogen mag maximaal een stapelhoogte van twee à drie kratten
worden aangehouden. Zijn de bollen na enkele dagen voldoende gedroogd, dan kunnen de kratten zes hoog worden gestapeld.
De luchtverplaatsing door de ventilator in dit bewaarsysteem moet
gedurende de eerste weken worden ingesteld op een capaciteit van
450 m3 lucht/m 2 vloeroppervlakte/uur. Bij een lagere capaciteit is het
optreden van schimmels en van het 'zuur' te verwachten. De luchtverversing moet op maximaal 20 à 25 maal de ruimte-inhoud per uur
worden ingesteld.
Pellen
De bollen kunnen zowel met de hand als machinaal worden gepeld.
Hierbij heeft men de keuze tussen nat en droog pellen. Droog pellen
gebeurt alleen met de hand, daar machinaal pellen van droge bollen
zeer veel schade geeft. Droog pellen wordt overigens weinig meer
gedaan. Er zijn moeilijk werkkrachten voor te vinden, de droge bollen
stuiven te veel, terwijl de pelsters bovendien bij het verwijderen van
de stugge huid en de vastzittende wortelresten hun handen bezeren.
Uit een oogpunt van ziektenbestrijding heeft droog pellen ongetwijfeld voordelen. Een droge bol is beter bestand tegen infecties dan
een natte bol. Voor een goede werkverdeling en om voldoende personeel voor dit werk te kunnen krijgen is men echter dikwijls genoodzaakt nat te pellen. Hierbij worden de bollen direct na het rooien
gepeld en daarna gedroogd. De nog natte bollen zijn zeer kwetsbaar
en worden bij het pellen gemakkelijk beschadigd. Deze beschadigingen vormen een invalspoort voor ziektekiemen, waarvan de zuurschimmel de bekendste is. Het is daarom aan te raden de bollen
direct na het pellen snel te drogen.
Met de pelmachine is nog te weinig ervaring opgedaan om bepaalde
aanbevelingen te doen.
Sorteren
Droge bollen kunnen direct op de juiste maat worden gesorteerd. Bij
nat gepelde bollen doet zich de moeilijkheid voor dat de gesorteerde
bollen tijdens het drogen krimpen. Daarom neemt men voor bollen
die nat gesorteerd worden de sorteerplaten een kwart maat groter.
Bij het sorteren is het gebruik van een elevator vóór de machine aan
te bevelen. Hiermede bereikt men dat de bollen minder ruw in de bak
worden gestort, zodat de kans op beschadiging aanmerkelijk wordt
verkleind.
Een juiste instelling van de sorteermachine is zeer belangrijk. Te hoog
opspringende bollen worden gemakkelijk beschadigd. Goede zeefplaten zijn bekleed met rubber of kunststof. Ze moeten regelmatig
worden schoongemaakt, daar de zeefmaat anders onnauwkeurig
wordt.
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III. De hyacint

Selectie
Om krachtige, gezonde partijen te verkrijgen of in stand te houden, is
selectie noodzakelijk. Wij kennen twee vormen van selectie, namelijk
stamselectie en massaselectie.
Hoewel stamselectie voor de meeste kwekers moeilijk uitvoerbaar is,
is zij voor het verkrijgen van werkbollen nog altijd de beste selectiemethode. Bij deze methode worden op het veld planten van uitzonderlijke kwaliteit gemerkt. Deze gemerkte planten moeten worden geïsoleerd om virusaantasting te voorkomen. Bij het rooien worden de
geselecteerde planten apart gehouden en de bollen hiervan het volgend jaar gebruikt als werkbol. De opbrengst van iedere werkbol
wordt apart verder gekweekt.
Bij de massaselectie wordt een bepaald gedeelte van één of meer
cultivars zeer streng gecontroleerd, ledere afwijkende plant, hoe gering de afwijking ook is, wordt verwijderd. De oogst van dit gedeelte
wordt in de schuur verder geselecteerd.
Bij de massaselectie kan men ook uitgaan van een aantal geselecteerde planten, waarvan de bollen in het volgende seizoen gezamenlijk worden geplant. Het gewas hiervan wordt zowel op het veld als
na de oogst in de schuur weer zeer streng gecontroleerd.
In beide gevallen dienen de geoogste bollen na de selectie als werkbollen voor de verdere teelt.
De selectie op het veld is gericht op de volgende eigenschappen:
- krachtige groei
- afwezigheid van viruszieke planten
- afwezigheid van spouwers.
In de schuur wordt speciaal gelet op:
- gave, kleine bodem
- gave huid
- afwezigheid van ziekten.
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Behandeling van het leverbaar
De temperatuurbehandelingen van het leverbaar dat bestemd is voor
bepaalde doeleinden, zijn beschreven in Tips, 1e deel 1966.
Als de bestemming nog niet bekend is, is het gewenst de bollen na het
rooien en drogen als volgt te bewaren:
- droog
- in een gaasbak niet meer bollen dan verantwoord is (1 mand bollen
in 2V2 gaasbak)
- in een ruimte met ventilatie (15 x de ruimte-inhoud per uur)
- in een ruimte met gedwongen luchtcirculatie (plafondventilator)
- tot 1oktober bij een temperatuur van 25°, daarna 20°.
Als de schuur geen mogelijkheden biedt het leverbaar op deze manier
te bewaren, is het gewenst de bollen zo snel mogelijk af te leveren.
Moet men de bollen toch bewaren, dan dient men zoveel mogelijk
overeenkomstig de gegeven richtlijnen te handelen.
Behandeling van het plantgoed
Vanaf het moment dat de bollen droog zijn tot aan de planttijd wordt
het plantgoed van hyacinten bewaard bij 30°. Deze behandeling
heeft ten doel:
- de wortelkransontwikkeling te remmen, waardoor de bollen en de
grond zonder gevaar kunnen worden ontsmet
- de opkomst in het voorjaar te verlaten en daardoor de kans op
schade door slechte weersomstandigheden te verkleinen
-- een betere groei te verkrijgen.
Gedurende de behandeling is in de bewaarruimte een ventilatie van
minstens 15 maal de ruimte-inhoud per uur vereist. Bij het systeem
van de 'inrijvloer' moet de systeemventilator onafgebroken blijven
draaien om ongelijke temperaturen in de stapels te voorkomen. De
maximale stapelhoogte is hierbij 6 kratten. De ventilatie moet op 25
à 30 maal de ruimte-inhoud per uur worden ingesteld.
Heetstoken
Heetstoken wordt toegepast om het geelziek tijdens de bewaring
van de bollen te bestrijden. Al naar de graad van aantasting kunnen
door geelziek aangetaste bollen het heetstoken namelijk niet of
slecht verdragen. Kenmerkend is dat kleinere bollen de behandeling
veel beter doorstaan dan grotere.
Het plantgoed dat bestemd is voor deze behandeling, wordt na het
drogen tot 1 september bij 30° bewaard, gedurende september bij
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37'/2° en verder tot het planten bij 30°. Met nadruk zij er op gewezen dat bollen die heetgestookt moeten worden, beslist vóór half
juli bij 30° moeten worden geplaatst. Gebeurt dit nà 15 juli, dan zal
de kans op verstoken toenemen en - wat ernstiger is - het geelziek
n>etafdoende worden bestreden.
Bij 30° worden de aangetaste bollen zieker en door ze vervolgens
in september bij 37V20 te behandelen, bereikt men dat ze tijdens het
heetstoken geheel uitvallen of dat ze zo zwak geworden zijn dat ze
in het voorjaar niet meer boven de grond komen. De enkele bollen
die nog het vermogen hebben boven de grond te groeien, zijn direct
te onderscheiden van de gezonde planten en kunnen meteen worden
vernietigd om te voorkomen dat ze de gezonde omstanders besmetten.
Er zijn cultivars die de hoge temperatuur van 37V20 niet of nauwelijks kunnen verdragen. Enkele van deze cultivars zijn Arentine Arendsen, Edelweiss en Doctor Lieber. De grotere bollen van deze cultivars
(16-18 cm) zijn daardoor uitstekend geschikt als 'verklikkerbollen',
die op verschillende plaatsen in de afdeling worden neergelegd. Deze
moeten dan vanaf het drogen gelijktijdig met de heet te stoken bollen
worden behandeld. Tijdens het heetstoken zullen deze 'verklikkerbollen' het eerst symptomen van verstoken laten zien.
Veilig heetstoken. Heetstoken is lang niet eenvoudig. Er zijn al veel
partijen verstookt door nalatigheid of te geringe deskundigheid.
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen:
- heetstoken van besmette partijen
- heetstoken als voorzorgsmaatregel.
Van de besmette partijen wordt al het plantgoed heetgestookt, bij
toepassing als voorzorgsmaatregel alleen de bollen onder 12 cm.
De behandeling vereist een voortdurende nauwkeurige controle,
waarbij op de volgende punten moet worden gelet:
- De temperatuur moet overal 37V20 zijn.
-- De ventilatie dient in afdelingen met gaasbakken 20 maal de ruimteinhoud per uur te bedragen.
- Voor de luchtbeweging moet een voldoende aantal plafondventilatoren zijn aangebracht; de gaasbakken moeten zo zijn opgesteld
dat het ontstaan van 'dode hoeken' uitgesloten is. Bij heetstoken
op een 'inrijvloer' moet de systeemventilator onafgebroken blijven
draaien om de temperatuur in de stapels kratten op gelijke hoogte
te houden. De maximale stapelhoogte is 4 kratten. De ventilatie
moet 30 maal de ruimte-inhoud per uur bedragen.
- Zodra de 'verklikkerbollen' symptomen van verstoken vertonen,
moet men extra gaan letten op de partijen die heetgestookt wor-
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Heetstoken van hyacinten
Linkse bol is onbeschadigd, naar rechts neemt de graad van
beschadiging steeds toe (donkere streep aan de bolbodem)
foto R.T.C., Lisse

den. ledere dag moet dan een aantal bollen worden doorgesneden.
Bij de geringste aanwijzing van verstoken moeten de bollen van
die partij weer bij 30° worden geplaatst.
Indien men vóór of tijdens het heetstoken een deskundige wil raadplegen, kan men zich wenden tot het Rijkstuinbouwconsulentschap
Lisse.
Vermeerdering
De bollen die voor de vermeerdering worden gebruikt, de zgn. werkbollen, moeten aan de allerhoogste eisen voldoen. Ze moeten niet
alleen gezond zijn, maar ook uiterlijk volkomen gaaf.
De vermeerdering vindt plaats door snijden, hollen en trekken. Van
deze drie methoden wordt hollen het meest toegepast en vervolgens
het snijden.
Vermeerdering door trekken verdient over het algemeen geen aanbeveling en vindt dan ook betrekkelijk weinig toepassing.
De meeste cultivars kunnen zowel door hollen als door snijden worden vermeerderd. De voorkeur voor de ene of de andere methode
houdt verband met het verschil in bolproduktie. Cultivars die grove
bolletjes geven, worden bij voorkeur gehold, cultivars die na het hollen een grote hoeveelheid kleine bolletjes geven, kunnen beter worden gesneden. Zie voor de meest gewenste vermeerderingsmethode
van de diverse cultivars het overzicht op blz. 79.
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Rooien. De werkbollen moeten tamelijk vroeg worden gerooid. Het
rooitijdstip is nooit precies aan te geven, maar meestal zal dit zijn
vlak na het rooien van de preparatiebollen.
Ontsmetten. Het is raadzaam de werkbollen zodra ze goed winddroog
zijn te ontsmetten in een kwikbad van de sterkte die op het gebruiksvoorschrift is aangegeven. Na het ontsmetten snel terugdrogen.
Fusarium. Deze gevreesde ziekte wordt bij het hollen, snijden of trekken gemakkelijk overgebracht. Aangetaste bollen vertonen afwijkingen aan de bolschijf en de bolrokken, die aan bolrot bij narcissen
doen denken. Men mag uitsluitend bollen die volkomen gaaf zijn gebruiken. Dit geldt wel in 't bijzonder voor bollen van de cultivar Pink
Pearl.
Slecht- en krasbodems. Bollen waarvan de bodem ook maar de minste afwijking vertoont, mogen niet voor vermeerdering worden gebruikt.
Enige wenken voor het snijden
Gebruik voor het snijden jonge bollen van 19 cm/op. Van sommige
cultivars zoals Anna Marie zijn echter jonge bollen van 17 cm meer
geschikt voor dit doel. Grote oude bollen zijn ongeschikt.
Maak voor u gaat snijden de bollen zandvrij en verwijder de wortelresten. Breng de snede regelmatig aan en snijd zo diep dat de hoofdknop juist wordt vernietigd. Bij te diep snijden zal de bol tijdens de
bewaring geheel verloren gaan door uitdrogen (verkurken).
Merkt udat de bollen tijdens het snijden nog knappen, onderbreek dan
het snijden en laat de bollen nog 1 à 2 dagen drogen.
Om te voorkomen dat tijdens het snijden ziekten zoals geelziek en
fusarium worden overgebracht, moet het mesje na het snijden van
elke bol worden ontsmet door het te dompelen in een sublimaatoplossing van 1tablet op 1 liter water. De bollen moeten direct na het
snijden gedurende 1 week worden opgeslagen in een sterk geventileerde ruimte (20x de ruimte-inhoud per uur) bij een temperatuur van
30°. De wonden drogen bij deze behandeling snel op en de sneden
gaan goed open.
Behandeling. Pas de volgende temperatuur- en luchtvochtigheidsbehandeling toe:
Maand

Temperatuur

Vochtgehalte

juli
augustus
september
oktober

25'/2°
25V2°
25'/ 2 0
2572°

80-85 %
80-85 %
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Hyacinten gesneden
foto R.T.C., Lisse

Laat de temperatuur enkele dagen voor het planten dalen tot ongeveer 15°.
Ontsmetten en planten. Ontsmet de bollen vlak voor het planten gedurende 15 minuten in een kwikmiddel volgens de gebruiksaanwijzing.
Plant de bollen in de eerste helft van november.
Aanwijzingen voor het hollen
Gebruik voor het hollen uitsluitend jonge, snel gegroeide bollen van
minstens 17 cm. Droog de voor hollen bestemde bollen intensiever
dan de bollen die door snijden worden vermeerderd. Na het drogen
de bollen zandvrij maken en van de wortelresten ontdoen.
Bij het hollen precies de bolbodem verwijderen. Waar u te diep holt,
zullen zich geen jonge bolletjes ontwikkelen. Als u te ondiep holt,
zal er een stukje van de bolbodem blijven zitten, met hetzelfde gevolg: geen ontwikkeling van jonge bolletjes.
Denk eraan ook na het hollen van iedere bol het mesje te ontsmetten.
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Hyacinten gehold
foto R.T.C., Lisse

Direct na het hollen moeten de bollen in de holkamer worden gebracht, waar ze met de wond naar beneden op rekken worden geplaatst. Houd de eerste dagen een temperatuur aan die slechts een
paar graden hoger mag zijn dan de buitentemperatuur bij een ventilatie van 15 x de ruimte-inhoud per uur.
Als de wonden genezen zijn en de kans op het ontstaan van schimmel
(pénicillium) zo goed als uitgesloten is, moet de ventilatie worden
verminderd tot ± 8 maal de ruimte-inhoud per uur. Houdt u een
sterke ventilatie te lang aan, dan drogen de wonden te sterk uit, waardoor de vorming van jonge bolletjes wordt tegengegaan.
Als de bollen gaan 'kralen', moet de luchtvochtigheid worden opgevoerd.
Behandeling. Pas de volgende temperatuur- en luchtvochtigheidsbehandeling toe:
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Maand

Temperatuur

Vochtgehalte

juli
augustus
september
oktober

20°
20-22°
23°
25Y2°

—
bij 'kralen'80-85%
80-85 %
80-85 %

Laat de temperatuur enkele dagen voor het planten dalen tot ± 15°.
Bruin worden van de jonge bolletjes. Tijdens de bewaring kunnen de
bolletjes gaan verkleuren. Gebeurt dit aan het einde van de bewaarperiode, dan is het tijd om te planten. Het verkleuren begint soms
reeds veel eerder. De bolletjes verliezen eerst hun helder witte glans,
worden dan geel, zeer kort daarna geheel bruin en voelen slap aan.
Meestal treedt een dergelijk verschijnsel plaatselijk in de holkamer
op, maar het kan ook de hele holkamer betreffen. Als alle bollen in
de afdeling op een vroegtijdig tijdstip gaan verkleuren, is het wel
zeker dat de luchtverversing onvoldoende is. Als de bruinverkleuring
plaatselijk is, is meestal de luchtverdeling in de afdeling onvoldoende.
Een plaatselijke bruinverkleuring kan echter ook veroorzaakt worden
door de tabakstrips, die via luchtroosters in de holkamer komen.
Ontsmettten en planten. Als de bolletjes aan het eind van de bewaarperiode een lichte verkleuring vertonen of als ze spruiten of worteltjes
vormen, zijn ze rijp. Ze moeten dan zo spoedig mogelijk worden geplant. Vlak voor het planten de bollen gedurende 15 minuten ontsmetten in een kwikmiddel volgens de gebruiksaanwijzing.
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Belangrijkste gegevens van de verschillende cultivars
Cultivar

Bolgaafheid

Vermeerdering

Heetstoken

x = goed

x = = wel, niet
hol le:i snijden

x = wel
- = niet

— =matig
Amsterdam

X

X

X

X

Anna Marie

-

X

X

X

Arentine Arendsen

X

X

X

-

Blue Giant

X

X

X

X

Blue Jacket

-

X

-

X

Carnegie

X

X

X

X

City of Haarlem

X

X

X

X

Colosseum

X

X

X

X

Cycloop

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Edelweiss

-

X

X

-

Eros

X

X

X

X

Fürst Bismarck

X

X

X

X

Jan Bos 1

X

X

X

X

X

X

X

Kroonprinses Margaretha

-

X

X

X

Lady Derby

X

X

X

X

La Victoire

X

-

X

-

L' Innocence

-

X

X

X

Lord Balfour

X

X

X

X

Marconi

X

X

X

X

Marie

X

X

X

X

Myosotis

-

X

X

X

Nevada

X

X

-

X

Ostara

X

X

X

X

Perfection

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Delfts Blauw
Delight

King of the Blues 2

Perle Brillante
Pink Pearl
Prinses Irene
Queen of the Blues 2
Queen of the Pinks
Tubergens Scarlet
Yellow Hammer

1

voor hollen bollen gebruiken van 17 cm
bij voorkeur snijden

1
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Ziektenbestrijding
In het voorjaar
In het volgende overzicht worden de ziekten vermeld die in het voorjaar in het gewas kunnen voorkomen en ook in deze periode moeten
worden bestreden.

Ziekten

Bestrijding

Fusariumrot
Geelziek

zieke pianten tijdig verwijderen
intensieve controle, zieke planten met omstanders vernietigen
zieke planten met grond verwijderen, voorzichtig!
ernstig zieke planten verwijderen
tijdig rooien
tijdig selectie toepassen
beschadiging voorkomen, spuiten
zieke planten verwijderen
zieke plekken apart rooien
zieke plekken, indien niet te groot, uitgraven,
plekken behandelen met PCNB

Hyacintestengelaaltje
Kwade grond
Vethuidigheid
Virusziekten
Vuur
Witsnot
VVortelrot
Zwartsnot

In de zomer
De ziektenbestrijding in de zomer vindt in de schuur of op het veld
plaats. Soms is het nodig dat de schuur wordt ontsmet, in andere gevallen het plantgoed of de grond. Hier volgt een opsomming van de
ziekten die in de zomer voorkomen met de daarbij passende bestrijdingsmethode.
Ziekten

Bestrijding

Bollemijt
Fusariumrot
Geelziek
Hyacintestengelaaltje
Slechtbodems
Vethuidigheid
Witsnot
Wortelrot

schuur ontsmetten
plantgoed uitzoeken
'heetstoken'
plantgoed warmwaterbehandeling geven
plantgoed uitzoeken
plantgoed ontsmetten
snel drogen, zieke bollen tijdig verwijderen
grond injecteren

Van deze ziekten en de wijze van bestrijding volgt thans een omschrijving.
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Bollemijt - Rhizoglyphus echynopus
Het klimaat in de hol- en snijkamer - waar zowel de temperatuur als
de luchtvochtigheid vrij hoog is - is ideaal voor de ontwikkeling van
de bollemijt. Daarom zal deze mijt juist in geholde en gesneden bollen veel schade aanrichten.
Bestrijding: Voorkom elke beschadiging van de bollen. Genezing van
aangetaste bollen is moeilijk. In ernstige gevallen kan men met Calcid
begassen. Gebruik voor het hollen en snijden bollen van de allerbeste
kwaliteit.
Maak de hol- en snijkamer goed schoon en ontsmet deze ruimte voor
de bollen erin worden gebracht. Voor de ontsmetting moet eerst de
hol- en snijkamer gedurende ± 5 dagen op een temperatuur van ±
20° worden gebracht bij een luchtvochtigheid van 75 à 80 %. De
eieren van de mijten komen onder deze omstandigheden uit en kunnen
dan door een begassing met blauwzuurgas worden gedood.
Denk bij het gebruik van blauwzuurgas aan de gebruiksaanwijzing.
Fusariumrot - Fusarium oxysporum
De laatste jaren heeft men ook bij hyacinten met deze ziekte te maken.
Vooral de cultivar Pink Pearl en Anna Marie kunnen ernstig door fusarium worden aangetast.
Bij overlangse doorsnede van de bol ziet men hetzelfde beeld als bij
bolrot van narcissen: een bruinverkleuring die bij de bodem begint en
zich van daar uit naar boven verplaatst. Bij het losmaken van de
schubben isde aanwezigheid van wit schimmelpluis een goede aanwijzing voor fusarium. Van ernstig zieke bollen laat de bodem zich gemakkelijk indrukken. Aangetaste bollen zijn niet meer te genezen, zij
zullen na kortere of langere tijd geheel verschrompelen.
Bestrijding: Bollen op tijd rooien; niet meer afschoffelen dan nog dezelfde dag kan worden gerooid. Gerooide bollen niet in manden of
zakken laten staan maar direct snel drogen.
Gedurende de schuurbehandeling luchtig bewaren.
Vóór het planten aangetaste bollen verwijderen en daarna de partij
ontsmetten in één van de voor hyacinten goedgekeurde ontsmettingsmiddelen. Van partijen waarin fusarium is aangetroffen, mag men nimmer bollen voor vermeerdering gebruiken. De ziekte kan namelijk met
het mesje worden overgebracht en tijdens de bewaring in de hol- en
snijkamer kan ze zich sterk uitbreiden.
Geelziek - Xanthomonas hyacinthi - 'nieuwziek'
Op het veld kunnen we de volgende ziektebeelden aantreffen:
- wegblijvers: ernstig ziek plantgoed waarvan de spruit niet meer bovengronds komt
- zakkers: ziek plantgoed waarvan de spruit na opkomst slap en dof
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Geelziek (Xanthomonas hyacinthi)
Donkere, natte vlekjes en streepjes als gevolg van een infectie
op het veld (nieuw zwart)
foto L.B.O., Lisse
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van kleur wordt. De bol verslijmt. Meestal hebben we hier te maken
met bodemgelen. Dit verschijnsel kan ook later in het groeiseizoen
optreden
-- stralers: licht besmet plantgoed waarvan de planten zich in het begin normaal ontwikkelen. Plotseling zien we in het blad slijmerige,
gele strepen die vanuit de bol komen
- oude zwarten: zeer licht besmet plantgoed, dat normale goed ontwikkelde planten geeft totdat omstreeks de bloei de toppen van de
loofbladeren langs de rand zwart worden. Deze bladtoppen werden
reeds geïnfecteerd toen de spruit uit de bolneus groeide en langs
deaangetaste rok streek
- nieuw zwart: gezond plantgoed geplant; infectie vindt op het veld
plaats vanuit ziek materiaal, voornamelijk 'stralers' en 'oude zwarten'. Er verschijnen in het blad waterige, donkere streepjes, spikkeltjes of vlekjes. Indien nieuw zwart aan het eind van het groeiseizoen
massaal optreedt, noemt men dit 'spetterzwart'.
Op dwarsdoorsnede van de bollen zien wij bij een lichte aantasting
gele slijmerige opgezwollen spikkels, bij een zwaardere aantasting
grote vlekken. Soms tekent alleen de bodem geel (bodemgelen).
Bestrijding: Deze vindt zowel op het veld als in de schuur plaats. In
de schuur is men aangewezen op het zg. heetstoken (zie hiervoor
blz. 72). Op het veld dient men regelmatig (minstens éénmaal per
week) de gewassen te controleren. Wegblijvers laat men rustig zitten.
Zakkers overgiet men met vruchtboomcarbolineum, formaline of zoutzuur. Bij het aantreffen van stralers, oude zwarten en nieuw zwart moet
men zowel de aangetaste plant als enige omstanders ondergronds afsnijden, zodat het loof naar binnen valt en geen gezonde planten raakt,
en daarna het kruid doodspuiten met vruchtboomcarbolineum, formaline of zoutzuur. Een partij waarin zwartrand voorkomt, bij het rooien
niet afschoffelen maar aftrekken.
Hyacintestengel aaltje - Ditylenchus dipsaci - 'oudziek'
Deze parasiet kan in het voorjaar op het veld drie ziektebeelden te
zien geven, n.l.:
- wegblijvers: bollen zijn zo ziek geplant, dat zij niet boven komen
- draaiers: bollen waren bij het planten minder ziek en konden nog
bladeren vormen; deze zijn echter zozwaar beschadigd, dat zij gaan
draaien
- spikkelplanten: in het overigens normaal ontwikkelde kruid lichte,
iets opgezwollen vlekjes (spikkels). Spikkelplanten zijn geïnfecteerd
door zieke omstanders of vanuit de grond. Bij lichte aantasting zien
we op dwarsdoorsnede van de bollen geelbruine stipjes, bij zwaardere aantasting bruingekleurde ringen. Aangetast weefsel heeft een
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Slechtbodems
Links: hyacintebol met goede bodem; rechts: hyacintebol met
slechte bodem. De slechtbodems moeten worden vernietigd,
daar geen middelen ter beschikking staan om ze te genezen
foto L.B.O., Lisse

Vethuidigheid - huidziek bij hyacinten
Buitenste schubben slijmerig en bruin verkleurd. Tussen deze
slechte huiden voelt de bollemijt zich goed thuis
foto L.B.O., Lisse
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korrelige structuur. Bij spikkelplanten is aan de bollen meestal niets
te zien.
Bestrijding: Als slechts enkele plekjes voorkomen, is het raadzaam
deze uit te graven en op te ruimen. Bovendien moet de grond in de
zomer 90 cm diep worden omgespit. De bovenste 20-30 cm moet hierbij zorgvuldig naarde diepte worden gebracht. Het eerste jaar na het
diepspitten mogen geen hyacinten worden geplant. De bollen van cultivars waarin aaltjesziek is gevonden, moeten 4 uur worden gekookt
bij 45°. Debollen worden eerst 3weken bij 30° bewaard,daarna 24 uur
voorgeweekt en vervolgens 'gekookt'. Aan het warmwaterbad moet
een kwikmidel worden toegevoegd. De bollen moeten na de warmwaterbehandeling snel worden afgekoeld en gedroogd. Koken heeft
alleen zin bij 1-jarige bollen. Oudere bollen kunnen beter worden vernietigd, omdat zij na het koken een lelijke huid krijgen, die nog onooglijker wordt als ze nog een jaar worden voortgekweekt.
Kwade grond - Sclerotium tuliparum
De ziekte is te herkennen aan de bladeren, die een aangevreten (gezaagd) uiterlijk hebben. Alleen bij ernstig aangetaste planten blijven
soms Sclerotien tussen de bolrokken en op de bolneuzen achter. De
plant heeft een normaal wortelgestel en zal, omdat zij niet erg gevoelig
is, door deze ziekte niet afsterven. Op de dwarsdoorsnede van de bolneus zien we in de rokken typische scheurtjes.
Bestrijding: Besmette plekken moet men behandelen met 75 gr PCNB
per m2. In verdachte gevallen de grond voorbehoedend behandelen
met 20 à 30 gr PCNB per m2. Wil men hyacinten planten op besmette
grond, dan moet men deze behandeling vroegtijdig uitvoeren, omdat
hyacinten gevoelig zijn voor dit middel.
Slechtbodems (o.a. krasbodems)
Dit zijn bollen waarvan de bodem niet geheel gaaf is. Soms is de bodem gescheurd, een andere keer zijn verschijnselen van rotting waar
te nemen. Komen ondiepe scheurtjes of barstjes voor en is de bodem
tevens breder dan normaal, dan spreekt men van 'krasbodems'. Bollen
met slechtbodems zijn niet meer te genezen, ook niet met chemische
middelen.
Bestrijding: Plantgoed nauwkeurig uitzoeken. Bij het hollen en snijden
alleen bollen gebruiken waarvan de bodems volkomen gaaf zijn.
Vethuidigheid - huidziek
Een bacterieziekte waarvan weinig bekend is.
De buitenste huiden zijn zacht en bruinachtig rot. Over het algemeen
komt deze ziekte meer voor op bollen die een slechte groei vertoonden
dan op bollen met krachtige groei. Formalineschade, wateroverlast
e.d. werken de ziekte in de hand.
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Bestrijding: Zorgen voor goede groeiomstandigheden. Men kan de
ziekte beperken door tijdig te rooien bij droog weer, waarbij het kruid
zo kort mogelijk voor het rooien afgeschoffeld moet worden. Na het
rooien moeten de bollen niet te snel worden gedroogd. Bij gunstig
weer enige dagen buiten drogen. Tijdens de verdere bewaring in de
schuur zorgen voor een goede ventilatie. Voor het hollen en snijden
alleen gezond materiaal gebruiken.
De hol-en snijbollen voor het planten 15 minuten dompelen in een van
de goedgekeurde kwikmiddelen. Eenjarig (pluis), tweejarig en driejarig plantgoed voor het planten ontsmetten in:
a.fenolderivaat (Aaglitan, Cenerol en Lirosan) 1% gedurende V2 uur
als de wortelkrans nog in rust is
b.Tuzet, 0,4% gedurende V2uur als dewortelkrans niet meer inrustis.
Virus
Grijs. Het blad vertoont een gevlamde donkergroene tekening op een
lichtgroene ondergrond. Ernstig aangetaste planten draaien (knijpen).
Bestrijding: Steeds vroegtijdig alle aangetaste planten verwijderen.
Ratel (malaria). Dit is een grondvirus, waarmee de planten door vrij
levende aaltjes worden besmet. In het blad geeft dit lichtgekleurde
vlekken en strepen. De planten zijn misvormd en gaan knijpen.
Bestrijding: Zieke planten verwijderen. In de zomer kan men een
grondontsmetting toepassen om de aaltjes te doden (DD).
Vuur - Botrytis hyacinthi
Deze ziekte komt zowel op het blad als op de bloemstengel voor. Het
blad wordt het eerst aangetast aan de punten, vooral als het beschadigd is. Bij ernstiger aantasting worden de planten bruin en sterven
ze langzaam af.
Bestrijding: Een eerste vereiste is het gewas zo min mogelijk te beschadigen. Vroegtijdig nevelen met een van de goedgekeurde vuurbestrijdingsmiddelen. Gebruik geen ijzer, omdat daardoor het zwartrand moeilijk kan worden gevonden. Behandeling regelmatig herhalen.
In perioden van veel regen exfra bespuiten. Omdat ritsen en snijden
van de bloemen verwondingen veroorzaken, is het aan te bevelen dit
bij droog weer te doen en direct na het verwijderen van de bloemen
met een van de goedgekeurde vuurbestrijdingsmiddelen te bespuiten.
Witsnot-bacteriën
Deze ziekte kan vooral aan het einde van het groeiseizoen optreden.
Warm-vochtig weer werkt de ziekte in de hand. Kunstmatige beregening kan witsnot sterk doen toenemen. Bij aantasting vertonen de bladeren enigszins donkere, waterige strepen. Na enige dagen zakt de
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gehele plant in elkaar en sterft af. In de schuur gaan de bollen in een
stinkende, witslijmerige massa over. Er vormt zich vaak een vuilwit
slijmerig schuimpluimpje aan de neus van de bol. Bovendien vormen
zich stroperige draden.
Bestrijding: Op tijd rooien, bij voorkeur tijdens droog weer. Nooit meer
afschoffelen dan u nog dezelfde dag kunt rooien. Na het rooien de
bollen snel drogen bij een goede ventilatie. De temperatuur mag daarbij slechts enkele graden hoger zijn dan de buitentemperatuur. In de
schuur moeten de 'snotbollen' regelmatig worden verwijderd.
Wortelrot - van de wortel gaan - Pythium ultimum
Dit is een bodemziekte die vooral op oude bollentuinen voorkomt. Op
het veld openbaart ze zich door een pleksgewijze lage stand en geelverkleuring van het gewas.
Bestrijding:
1. Op tuinen die zeer licht besmet zijn, kunnen we volstaan met vlak
voor het planten formaline te gieten.
2. Op tuinen waar formaline een onvoldoende bestrijding geeft, moet
men in de zomer injecteren met metam-natrium (b.v. Aamonam, Jebovam, Shell NMC, Vapam e.a.) 1,4 liter per rr2 of met CBP (Shell
CBP) V2 liter per rr2. Bij het planten tevens gieten met formaline.
3. Op zwaar bemestte gronden gebruiken we CBP 3U liter per rr2.
Bovendien wordt vlak voor het planten formaline gegoten.
Opmerkingen:
- Formaline wordt toegepast in een dosering van 2 liter op 20-30 liter
water per rr2.
- Bij machinaal planten, waarbij men tevens formaline wil toepassen,
kunnen de bollen het best worden ingeploegd; de formaline wordt
dan voor het planten in de open ploegvoor gegoten.
- Metam-natrium kan tot eind september worden geïnjecteerd. Een
wachttijd van 4 weken voor het planten is voldoende.
- CBP kan tot en met de derde week van augustus worden geïnjecteerd. Bij gebruik van dit middel moet een wachttijd van minstens
6-8 weken in acht worden genomen.
- Controleer altijd geïnjecteerde grond voor het planten. Indien nog
te veel van het middel aanwezig is, kan men beter met planten
wachten.
- Licht omploegen kan een middel dat te lang in de grond blijft zitten
sneller doen verdwijnen.
Zwartsnot - Sclerotium bulborum
De besmetting vindt vanuit de grond plaats. Zodra de temperatuur in
het voorjaar stijgt (omstreeks de bloei) komen uit de Sclerotien schim-
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Zwartsnot (Sclerotium bulborum) bij hyacinten
Aantasting van de ondergrondse delen, het geheel is overdekt
met een zwartachtige slijmerige massa
foto L.B.O., Lisse
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meidraden, die de bolneus aantasten. Dit heeft tot gevolg dat de bladeren slap gaan hangen en afsterven. In de ondergrondse delen, vooral
boven de bol, treft men een zwartgrijze slijmerige massa. In en op
de aangetaste bollen grote zwarte Sclerotien.
Bestrijding: Alleen wanneerde aantasting op kleine plekken voorkomt,
de zieke planten en omstanders met de grond uitgraven. Grote plekken
aangetaste planten niet uitgraven, maar isoleren door er een greppeltje (20 cm diep) omheen te graven en in deze greppel PCNB te
strooien. De plekken apart rooien, daarna de zieke bollen vernietigen.
De plekken behandelen met 75 gr PCNB per m2.
Grondbewerking
Hyacinten worden geteeld op de grofkorrelige, kalkhoudende zandgronden. Deze zijn bijzonder geschikt voor grondbewerking, omdat
de kans op dichtslaan uiterst gering is en omdat bij het ploegen en
frezen geen zool wordt gevormd. Daar hyacinten meer en langere wortels maken dan b.v. tulpen, moet de grond ook dieper worden bewerkt.
Hoe dieper geploegd of gespit wordt en hoe beter de grond losgemaakt is, des te beter zal de beworteling zijn.
Het maaiveld mag maximaal 55 cm boven het grondwater liggen. Een
gunstige hoogteligging bevordert in hoge mate de beworteling en beperkt de kans op vorstschade.
Vers land dat voor hyacinten bestemd is, dient bij voorkeur in het
voorjaar te worden gespit of geploegd. Na een voorteelt van tulpen
moet het spitten of ploegen in juli plaats vinden. Daarna kan dan nog
op tijd worden 'ingemest' en de grond zo nodig ontsmet. Hoogteverschillen in het maaiveld kunnen aanleiding zijn tot het ontstaan van
waterschade en het optreden van witsnot. Daarom moet de grond
vóór de ontsmetting geëgaliseerd zijn.
Bemesting
Stalmest en compost
Zowel uit proeven als in de praktijk is gebleken dat hyacinten sterk
reageren op een organische bemesting, en dat daarbij stalmest een
betere oogst geeft dan compost. Daarom verdient bij dit gewas een
organische bemesting met stalmest de voorkeur. Per rr2 is een gift
van 100 kg stalmest nodig.
Op vers land is 'inmesten' in het voorjaar aan te bevelen. De stalmest kan dan gedurende de zomer goed verteren. Als door omstandigheden het inmesten in het voorjaar achterwege is gebleven, dient
dit in juli te gebeuren. De temperatuur is dan zodanig dat de stalmest
goed kan verteren en de grond zo nodig tijdig geïnjecteerd kan worden. Het inmesten kan met de spitmachine of de frees gebeuren.
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Ploegen met tweewjelige trekker
foto R.T.C., Lisse

Groenbemesting
Na de bemesting in het voorjaar kan wikke als groenbemester worden gezaaid. (Zie ook bij de tulp blz. 53). Een tweede groenbemester
is niet aan te bevelen, daar de tijd tot het planten te kort is om nog
een goed gewas te verkrijgen. Moet de grond geïnjecteerd worden,
dan is het vanzelfsprekend onmogelijk een tweede groenbemester te
zaaien. Ook wanneer hyacinten op land geplant worden waar het
vorig seizoen tulpen hebben gestaan, is de tussenliggende periode
te kort om na het rooien van de tulpen nog een groenbemester te
zaaien.
Bloedmeel
Vaak denkt men dat bloedmeel kan worden gebruikt ter vervanging
van stalmest of compost. Bloedmeel heeft als stikstofmeststof echter
alleen waarde omdat de stikstof hierin in organische vorm aanwezig is
en dientengevolge een langzame werking heeft. Het effect van deze
bemesting ziet men vrijwel alleen op humus- en voedselarme tuinen,
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dus daar waar de stikstof als overbemesting snel uitspoelt zodat de
stikstofvoorraad in de grond gedurende het groeiseizoen onvoldoende
is. Op de meeste tuinen, vooral de oudere, kan men met een normale
overbemesting met stikstof volstaan en heeft een extra bloedmeelbemesting geen effect.
Gezien de langzame werking moet bloedmeel vroegtijdig (september/
oktober) worden ingewerkt. Later is de grondtemperatuur te laag om
de stikstof om te zetten in een voor de plant opneembare vorm. De
omzetting zal dan laat in het voorjaar plaatsvinden, wanneer de temperatuur weer voldoende is gestegen, maar dan heeft de bemesting
geen nut meer voor de plant. Waar bemesting met bloedmeel op zijn
plaats is, kan worden volstaan met een gift van 1 kg per rr2.
Kalk
Hyacinten dienen bij voorkeur te worden geteeld op grond die minstens 1% koolzure kalk bevat. Mocht uit de grondanalyse blijken dat
het gehalte aan koolzure kalk lager is, dan gelden voor dit gewas
dezelfde voorschriften als voor de tulpen (zie blz. 54).
Fosfaat
Op nieuwe tuinen is het fosfaatgehalte van de grond zeer laag. Een
extra bemesting van 1 kg superfosfaat per rr2 is daar in het algemeen
aan te bevelen. Of een tuin aan deze extra gift behoefte heeft, kan
alleen door grondanalyse worden vastgesteld. Fosfaatmeststoffen
dienen voor het planten door de grond te worden gewerkt. Op kalkIcze gronden met een lage pH strooit men Thomasslakkenmeel in
plaats van superfosfaat.
Overbemesting
De overbemesting kan ook bij hyacinten over twee perioden worden
verdeeld: een najaars- en een voorjaarsgift.
Alhoewel het nodig is de beide bemestingen te verdelen over twee
giften, dit om uitspoeling zoveel mogelijk te beperken en de kans op
verbranding te voorkomen, wordt deze mogelijkheid bij dit gewas
beperkt door het dikke dek.
Najaarsbemesting
Samengestelde meststoffen. Anders dan bij de tulpen wordt de najaarsbemesting bij dit gewas in één gift toegediend. Het is namelijk
niet aan te bevelen over het hyacintendek te strooien. Door het lopen
over het dek zouden losse plekken in het riet ontstaan. Een sterke
wind veroorzaakt op deze plekken gaten met als gevolg kans op
vorstschade. Bovendien komt een gedeelte van de meststoffen niet
tot zijn recht omdat het in het dikke rietdek blijft zitten.
Samengestelde meststoffen zijn in het najaar het meest aan te beve-
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len. Deze gecombineerde bemesting, die vlak voor het dekken moet
worden gegeven, betekent op dat moment een welkome arbeidsbesparing doordat de stikstof, fosfaat en kali tegelijk worden toegediend. Overigens zou men ook bij cultivars die gevoelig zijn voor
spouwen in het najaar geen zwavelzure ammoniak kunnen strooien,
omdat deze meststof het spouwen in de hand werkt. Bij samengestelde meststoffen geldt dit bezwaar niet. Op zandgrond is de normale
najaarsgift T/2 kg 6-18-28 per rr2. Zoals reeds gezegd is, moet deze
bemesting voor het dekken worden toegediend. Op dat tijdstip staan
de bollen nog niet wortelvast. Om elk risico van verbranding te vermijden, is het daarom vooral op nieuwe tuinen aan te bevelen de
kunstmest vlak voor het aanbrengen van het winterdek te strooien.
Als men eerder strooit, loopt men het risico dat de kunstmest bij
lichte regenval tot aan de wortelzone inspoelt; de zoutconcentratie
wordt daar dan te hoog en veroorzaakt wortelverbranding. Het enige
tijd later aangebrachte winterdek zou dan als buffer voor het regenwater fungeren en de geleidelijke doorspoeling van de kunstmestzouten stagneren. Wordt de kunstmest vlak voor het aanbrengen van
het winterdek gestrooid, dan spoelt deze geleidelijk in. Onder normale omstandigheden is dan de kans op verbranding minimaal.
Magnesium. Hoewel over de betekenis van magnesium voor de groei
van de bolgewassen en het tijdstip van toediening nog weinig bekend
is, kan wel worden gezegd dat over het algemeen een magnesiumbemesting niet nodig is. Een aanvullende magnesiumbemesting kan
gegeven worden door gebruik van meststoffen met een percentage
magnesium o.a. bij de bekalking of in de vorm van patentkali en
magnesamon. Bij een erg laag magnesiumgehalte van de grond kunnen magnesia-meststoffen worden gegeven, het liefst vlak voor of tegelijk met het planten. Meestal wordt 300 tot 500 g kieseriet of bitterzout per rr2 gegeven. Een duidelijke verbetering van de opbrengst als
gevolg van deze bemesting is echter nog zelden waargenomen.
Voorjaarsbemesting
Welke meststoffen. Evenals bij tulpen kan bij hyacinten in het voorjaar
worden volstaan met een stikstofbemesting. Proeven met samengestelde meststoffen in het voorjaar hebben geen oogstverbetering laten
zien. Normaal wordt de stikstof in twee giften toegediend, namelijk
2 x 400 g kalkammonsalpeter per rr2. De eerste gift zou eventueel
kunnen worden vervangen door 650 g samengestelde meststoffen
12-10-18. Indien door omstandigheden de bemesting voor het dekken
achterwege is gebleven, is het aan te bevelen als voorjaarsbemesting
samengesteld meststoffen te gebruiken, en wel 2 x 650 g 12-10-18
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Wanneer strooien? Na de vorst moeten de hyacinten worden verdekt.
In een open winter gebeurt dit eind januari-begin februari. Op dit moment kan de eerste voorjaarsmestgift worden toegediend. Deze kan
zowel vóór als na het aanbrengen van het dunne stuifdek worden gestrooid.
Blijft het verdekken achterwege en gaat men de hyacinten direct na het
verwijderen van het dikke riet gieren, dan moet de eerste voorjaarsgift
vóór het gieren worden gestrooid.
Tegen detijd dat de neuzen aan de oppervlakte komen, kan het dunne
dek worden verwijderd, waarna de tweede voorjaarsgift gestrooid
wordt. Moet men na het verwijderen van het dunne dek nog gieren, dan
wordt de tweede mestgift vóór het gieren gestrooid. Wanneer voor het
dekken een laagje compost is gebruikt, kan de voorjaarsbemesting op
ieder gewenst tijdstip worden gegeven.
De laatste mestgift moet voor het spreiden van de neuzen worden
gestrooid, omdat anders kans bestaat op verbranding van het blad.
Planten
Planten met de hand
Planten met de hand verdient de voorkeur boven machinaal planten,
omdat:
- rechtop staande bollen beter groeien
- zieke bollen gemakkelijker zijn te vinden
- zieke bollen gemakkelijker zijn te verwijderen
- de onderlinge afstand van de bollen in de rij gelijkmatiger is
- men gemakkelijker formaline kan gieten.
Bij de maten beneden 12 cm is het rechtop zetten van minder belang.
Om het werk te versnellen en te verlichten worden twee variaties op
het planten met de hand toegepast, die men in de bollenstreek respectievelijk 'inrooien' en 'inploegen' noemt. Tijdens het 'inrooien' kan men
geen formaline als grondontsmetting toedienen. Het is daarom noodzakelijk dat vóór het inrooien deze ontsmetting reeds plaats vindt door
tijdens de grondbewerking formaline in de ploegvoor te gieten.
Voor donkere humeuze zandgronden is 'inrooien' niet aan te bevelen
omdat de hyacint vrij gevoelig is voor waterschade.
Gaat men op een hiervoor geschikte grond 'inrooien', dan moet men
zo mogelijk nog dezelfde dag de kruipsporen gelijkharken.
Een voordeel van inploegen is dat de zware grond niet met de hand
behoeft te worden verwerkt. Het plantsysteem komt overeen met regelteelt. Tijdens het planten kan de formaline worden toegediend. Het
bezwaar van inploegen is dat door de druk van de trekkerwielen en
van de ploeg een ploegzool kan ontstaan die storend is voor de beworteling van de bollen en bij toediening van formaline de kans op
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Gieten van formaline in de ploegvoor
foto R.T.C., Lisse

wortelverbranding vergroot. Dit bezwaar geldt overigens ook indien
men plant op land dat vooraf met behulp van een 2- of 4-wielige trekker is geploegd.
Machinaal planten
Bij machinaal planten kan men de bollen op bedden en op lange
regels planten. In beide gevallen komt machinaal planten alleen in
aanmerking voor de maten beneden 12 cm. De grotere maten moet
men rechtop zetten om oogstderving te voorkomen.
De plantmachine moet vooral op de juiste diepte zijn ingesteld. Speciaal bij regelplanters wordt op dit punt nogal eens gezondigd. Verder is een goede controle op de toevoer van de bollen en de regelmatigheid van het planten vereist. Bij sommige regelplanters moet
deze controle zeer scherp zijn, omdat door de grote valhoogte de
bollen in de voor kunnen gaan rollen,waardoor de onderlinge afstand
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Planten van hyacinten
Overschieten met een overschietmachine
foto R.T.C., Lisse
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van de bollen onregelmatig wordt. Ook het doseersysteem van regelplanters is minder nauwkeurig, waardoor scherpe controle nodig is.
Formaline kan alleen tijdens de grondbewerking in de ploegvoor worden toegediend. Dit gieten tijdens het ploegen kan met een gietinstallatie op een vierwielige trekker tegelijk met het ploegen gebeuren. Bij
sommige regelplanters kunnen de regels worden opengelaten om formaline te kunnen toedienen en om de dikkere bollen rechtop te kunnen zetten, hetgeen echter niet aanbevelenswaardig is.
Overschietmachine
Het overschieten gebeurt in plaats van met de hand tegenwoordig
veelal machinaal. Het voordeel is dat men de bollen op bedden kan
planten zonder dat men de zware grond met handkracht behoeft te
verwerken. Overigens gebeurt het planten op dezelfde wijze als met
de hand.
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Plantdichtheid
Bij de teelt op bedden gelden de volgende aantallen bollen per regel
bij een bedbreedte van 1 meter.
Maat

Aantal per regel

Maat

16/op
15-16
14-15
13-14
12-13

6-7
7
8
9
11

11-12
10-11
8-10
6-8
onder 6

Aantal per regel
13
19
24
30
± 40

Deze cijfers dienen alleen als richtlijn. Zo zal men bij een grotere
regelafstand en bij het planten op lange regels het aantal bollen per
meter wel iets kunnen verhogen, maar er zijn toch grenzen aan de
plantdichtheid. Dit wordt duidelijk als men een bed met een lengte van
11,28 m als voorbeeld kiest. Neemt men de regels over de breedte,
dan komt men bij een regelafstand van 18 cm tot een aantal van 62
regels, dat wil zeggen tot een totale regellengte van 62 m. Zou men
4 regels over de lengte nemen, dan krijgt men een totale regellengte
van slechts 4 x 11,28 = 45,12 m. Men ziet dus dat men bij groter wordende regelafstand niet onbeperkt dichter kan planten om dezelfde
hoeveelheid bollen per bed te kunnen zetten.
Plantdiepte
De hyacint is een vochtminnende plant en mag daarom niet ondiep
worden geplant. Ook de huidkwaliteit wordt door ondiep planten ongunstig beïnvloed. De plantdiepte bedraagt 15 cm, hetgeen neerkomt
op plm. 10cm boven de bol. Op zware humusrijke gronden, die bovendien nogal vochtig zijn, kan men iets ondieper planten.
Dekken
Hyacinten worden hoofdzakelijk gedekt tegen vorst. Dit gewas is namelijk vorstgevoelig, vooral wanneer de bollen nog niet wortelvast
staan. Men gebruikt per rr2 8-10 bossen nieuw riet. Bij gebruik van oud
riet kan men iets dunner dekken (8-10 cm) dan met nieuw riet.
Dekken met alleen stadsvuilcompost is niet mogelijk omdat de laag te
dik zou moeten zijn om het gewas vorstvrij te kunnen houden.Wel kan
men met een laagje compost dekken tegen stuiven, waarover het rietdek kan komen. De compost kan vlak na het planten gestrooid worden
of eventueel na het verwijderen van het dikke dek. De voordelen van
een stuifdek met compost zijn:
- na het winterdek behoeft geen rietdek meer te worden aangebracht
- in het voorjaar behoeft niet meer te worden gegierd
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- het w i n t e r d e k kan zo vroeg mogelijk w o r d e n v e r w i j d e r d ; het laagje
c o m p o s t is v o l d o e n d e om de bollen tegen nog k o m e n d e nachtvorsten of lichte vorst te b e s c h e r m e n . De hyacinten zijn in het voorj a a r namelijk veel minder vorstgevoelig
-- op ieder g e w e n s t tijdstip kan o n k r u i d b e s t r i j d i n g w o r d e n toegepast
en kunstmest w o r d e n g e s t r o o i d .
Van c o m p o s t gebruikt men 80-100 kg per rr 2 afhankelijk van de stuifg e v o e l i g h e i d van de g r o n d .
Onkruidbestrijding
Het o n k r u i d in hyacinten kan als volgt w o r d e n b e s t r e d e n :
Grondsoort

Mogelijkheid I

Zeer humusarme
zandgronden (b.v.
'Spuit- en draglinetuinen')

4 liter Chloor-IPC
spuiten bij opkomst

Oudere bloembollentuinen (goed doormeste zandgronden)

4-6 liter Chloor-IPC
spuiten bij opkomst

Mogelijkheid ]

Daar waar met ChloorIPC geen afdoende
resultaat wordt
verkregen, kan men
proefsgewijs 1V2 kg
linuron gebruiken.
Spuiten voor opkomst.

Opmerkingen:
1. Op onkruidrijke tuinen en daar waar veel ganzevoetachtigen (o.a. melde)
voorkomen, moet men, indien men alleen Chloor-IPC gaat gebruiken, dit
middel zowel in het najaar als in het voorjaar spuiten. In het najaar 4 liter
per ha en in het voorjaar 4 liter per ha.
2. Wanneer in het najaar reeds bovengronds ontwikkeld onkruid voorkomt,
moet aan de Chloor-IPC 3 à 4 liter Gramoxone per ha worden toegevoegd.
3. Het spuitmiddel linuron mag in 1967 voor het eerst worden toegepast.
Ontdekken
Z o d r a de spruiten voor de d a g k o m e n , moet het dek w o r d e n v e r w i j d e r d . Hierdoor verkleint men de kans op s c h a d e tijdens het afharken
van het d e k m a t e r i a a l .
Belangrijk is o o k dat door t i j d i g v e r w i j d e r e n van het dek de groei van
de spruiten in het dek w o r d t a f g e r e m d . Blijft het d e k te lang liggen,
dan ontstaan er lange gele spruiten die na het v e r w i j d e r e n van het dek
voor een gedeelte geel blijven (dus niet meer g r o e n gaan kleuren).
Niet alleen geeft dit het gewas een minder mooi aanzien, maar w a n neer e n k e l e d a g e n na het o n t d e k k e n nog een w i n t e r t j e of een strenge
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nachtvorst volgt, ontstaat ernstige schade aan de gele punten.
Ook bij dit gewas is het in verband met de te geven voorjaarsbemesting belangrijk dat de spruiten nog kort en dus gesloten zijn, zodat de
kunstmest geen verbranding van de spruiten kan veroorzaken.
Gieren
Stuiven kan aanzienlijke schade veroorzaken, niet alleen aan het eigen
gewas, maar ook aan dat van andere kwekers. Het stuifvrij houden
van tuinbouwgronden is dan ook wettelijk verplicht. Op gronden die
neiging hebben tot stuiven, moet zo spoedig mogelijk na het verwijderen van het dek gegierd worden. De hoeveelheid gier hangt af van de
omstandigheden. In het algemeen wordt 6 m3 slappe mest per ha
gegeven. Voor een kruiwagen gier gebruikt men2 à 3 scheppen slappe
mest, die met water worden aangelengd. Een kruiwagen gier is voldoende voor 2 à 3 rr2.
Is het gewas reeds zover ontwikkeld dat het gierdek nog slechts voor
korte tijd moet dienen, dan kan men met 1-1V2 schep per kruiwagen
volstaan. Op zeer stuifgevoelige gronden en op windgevoelige plekken
bij gebouwen en rietschelven geeft men wat meer.
Gier blijft langer een gesloten laag vormen, indien per kruiwagen
ongeveer 50 g kopersulfaat wordt toegevoegd.
Indien mogelijk, moet het strooien van kunstmest en het spuiten van
onkruidbestrijdingsmiddelen vóór het gieren gebeuren. Zouden deze
werkzaamheden na het gieren plaatsvinden, dan zou het aangebrachte
laagje stukgelopen worden.
De hulpmiddelen die men gebruiken kan bij het gieren, kunt u vinden
bij de tulp, blz. 64.
Bloemen verwijderen
Hetverwijderen van de bloemen heeft ten doel
- vuuraantasting te voorkomen of te beperken
- zaadvorming te voorkomen.
De bloemen worden verwijderd door ritsen of door snijden. Ritsen
verdient de voorkeur, omdat het kleinere wonden maakt. Van enkele
cultivars, zoals Bismarck, Carnegie, City of Haarlem, Pink Pearl, laten
de nagels zich niet gemakkelijk ritsen. Ook bij planten met zware trossen en met groene koppen gaat het ritsen moeilijk; hetzelfde geldt
van de kleine bloeibare maten en van trossen die nog niet in volle
bloei staan. Wegens deze moeilijkheden gaat men er steeds meer toe
over de bloemen te snijden. Hierbij is echter de kans op infectie door
vuur groter. Men beperkt deze kans door te snijden tijdens droog
weer, zodat de wond snel kan opdrogen. De afgesneden bloemen of
de geritste nagels mogen niet als stuifdek worden gebruikt. Ze zouden
dan een bron van besmetting door het vuur vormen.
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Rooien
De hyacinten worden gerooid zodra de eerste symptomen van afsterven aan het loofblad zichtbaar worden. Door later te rooien vergroot
men de kans op aantasting door virus, witsnot en vethuidigheid.
Hyacinten moeten zo voorzichtig mogelijk worden gerooid. Gekneusde
bollen zullen in de schuur door schimmel worden aangetast. Door een
ruwe behandeling kunnen voorts scheuren in de bodem ontstaan. In
beide gevallen zijn de bollen ongeschikt voor de handel.
Met de hand rooien
De grote maten (15 cm/op), vooral de voor preparatie bestemde, moeten bij voorkeur met de hand worden gerooid. Deze bollen zijn zeer
gevoelig voor beschadiging. Het gebruik van rooimandjes moet ontraden worden. Beter geschikt zijn plastic bakken of schalen. Deze zijn
kleiner dan de mandjes en staan daardoor dichter bij elkaar, zodat er
minder ver met de bollen behoeft te worden gegooid. Bovendien is de
plastic wand glad, waardoor de kans op kneuzen geringer is. Bij het
opslaan in kratten moet het uitzeven van de grond tot het hoogst
nodige worden beperkt. De bollen moeten dan direct naar de schuur
worden getransporteerd en daar snel worden gedroogd. Het is beter
voor de grote maten gaasbakken te gebruiken zonder de grond uit te
zeven en de bollen op het veld te laten drogen. Dit kan gunstig zijn
voor de kwaliteit van de huiden. Natte bollen zijn gevoelig voor witsnot. Daarom moeten de bakken worden gestapeld en afgedekt om
de bollen tegen regen te beschermen.
Machinaal rooien
De laatste jaren wordt steeds meer machinaal gerooid. In het algemeen zal de machine gebruikt worden voor het rooien van kleine
maten (onder 15 cm). Het resultaat is dan wel bevredigend. Als er
moeilijkheden ontstaan, worden die meestal veroorzaakt door het uitzeven van de grond. Daar de hyacinten diep worden geplant, moet de
machine veel zand verwerken. In een droge zomer geeft dit geen
moeilijkheden, maar in een nat rooiseizoen is het dikwijls nodig, dat
men de bollen nogmaals zeeft en wel met behulp van een trilzeef. De
kans op beschadiging tijdens de bewerking op de trilzeef is echter
zeer groot. Worden de hyacinten machinaal in gaasbakken gerooid,
dan kunnen deze ook enkele dagen op het veld worden gedroogd. De
bollen die in kratten worden gerooid, moeten zo vlug mogelijk naarde
bewaarruimte worden gebracht en daar worden gedroogd. Onder gunstige omstandigheden, wanneer geen trilzeef gebruikt behoeft te worden, kan men ook grote maten die rijp moeten worden geoogst, met
de machine rooien.
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Machinaal rooien van hyacinten
foto R.T.C., Lisse
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Drogen
Door op de juiste wijze te drogen, kan men aantasting door witsnot en
vethuidigheid tot een minimum beperken.
Drogen op het veld
Na het rooien kunnen de bollen enkele dagen in gaasbakken op het
veld blijven staan. Ze drogen dan geleidelijk en kunnen goed afharden. Dit laatste is belangrijk, omdat de bollen direct na het rooien
zeer kwetsbaar zijn en het afharden de kwetsbaarheid vermindert. De
snelheid van het droogproces is afhankelijk van de weersgesteldheid
in die periode.
Drogen in de schuur
Bij ongunstig weer kunen de bollen ook direct in de schuur worden
gebracht. De ventilatie in de schuur moet zo gunstig mogelijk zijn; ze
moet zijn ingesteld op 15 maal de ruimte-inhoud per uur. Voor de
luchtcirculatie moeten plafondventilatoren aanwezig zijn. Om een gelijkmatige droging te krijgen, moet men zorgen dat de aangezogen
lucht op alle plaatsen kan komen waar de bollen zijn neergezet.
De eerste dagen na het binnenbrengen mag de temperatuur in de
afdeling slechts iets hoger zijn dan buiten. Na enkele dagen kan de
temperatuur worden opgevoerd.
Bij gebruik van een inrijvloer mogen niet meer dan drie kratten op
elkaar worden gestapeld. Bij hogere stapeling zal in de bovenste bakken condensatie optreden, waardoor de bollen natter worden in plaats
van droog.
Drogen in de schuur bij hoge temperatuur
De bollen kunnen ook in een verwarmde schuurafdeling worden gedroogd. De temperatuur kan dan tot 25V20 worden opgevoerd. Door
bij deze temperatuur sterk te ventileren verkrijgt men een snelle droging. Gebleken is dat bij deze methode later in het seizoen vaak veel
onderhuidse schimmel optreedt. Dit zou zijn toe te schrijven aan het
dichtslaan van de buitenste rokken door een te snelle vochtonttrekking. Het vocht uit de onderliggende rokken zou hierdoor niet snel
kunnen worden afgevoerd.
Daarom wordt de laatste jaren ook geëxperimenteerd met een andere
methode die gericht is op een snelle droging. De bollen worden hierbij direct na het rooien bij 25V20 geplaatst. Gedurende de eerste 12 à
18 uur houdt men door niet te ventileren de relatieve luchtvochtigheid
op 100%. Daarna gaat men bij dezelfde temperatuur drogen door
sterk te ventileren. Op deze wijze beoogt men snel te drogen zonder
dat later onderhuidse schimmel optreedt. De ervaringen met deze me-
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Moderne hyaointenbewaarplaats
foto R.T.C., Lisse
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thode zijn nog te gering om ze met zekerheid te kunnen adviseren.
Sorteren
In verband met de werkverdeling zullen nog veel hyacinten 'nat' worden gesorteerd. Sorteren in droge toestand heeft echter belangrijke
voordelen. De bollen zijn minder kwetsbaar, men krijgt een betere
sortering (natte bollen krimpen nog) en de oude huid valt gemakkelijker af. Het uiterlijk van de bol wordt door droog sorteren dus verbeterd. Om de hinderlijke jeuk tegen te gaan die bij droog sorteren
wordt veroorzaakt door het hyacintestof, is een afzuigsysteem boven
de sorteermachine gewenst. Hiervoor is een ventilator nodig met een
capaciteit van 350 m3 lucht per uur per sorteerplaat. Bij een 6-plaats
sorteermachine is dus een ventilator nodig die 2100 m3 lucht per uur
kan afzuigen.
Belangrijke eisen bij het sorteren zijn dat de bollen voorzichtig worden behandeld en dat de machine juist is afgesteld. Deze eisen
gelden mette meer klem als de bollen 'nat' gesorteerd moeten worden.

103

IV. De narcis

Selectie
Om de kwaliteit van een partij narcissen op peil te houden, is selectie
noodzakelijk. Men voorkomt ermee dat alle krachtig en snel gegroeide
bollen als leverbaar uit de partij worden verkocht en dat men onvoldoende toppermateriaal overhoudt om ermee verder te werken.
Bij de selectie wordt onderscheid gemaakt tussen stamselectie en
massaselectie.
Stamselectie is voor de meeste kwekers zeer moeilijk uitvoerbaar. Bij
dit systeem worden planten van opvallend goede kwaliteit gemerkt; de
bol van iedere gemerkte plant wordt apart gehouden om later verder
te worden geteeld. Om virusaantasting te voorkomen, moet iedere gemerkte plant worden geïsoleerd.
Massaselectie is voor iedere kweker uitvoerbaar. Hierbij wordt aan
een aantal bedden van verschillende cultivars bijzondere zorg besteed. Op het veld worden van deze bedden alle afwijkende planten,
dus ook die met de geringste afwijking, verwijderd. Bij het rooien
wordt de oogst van de geselecteerde bedden apart gehouden om later
verder te worden geselecteerd.
Selectie op het veld. Bij de selectie te velde dienen de volgende afwijkingen te worden verwijderd:
- viruszieke planten: grijs, mozaiek, bruin en zilver
- minder ontwikkelde planten
- planten mette kleine bloemen
- planten met te sterk verklisterde moerbollen
- alle planten met smalle bladeren.
Selectie in de bollen. Na het rooien is de selectie gericht op:
- moerbollen met een klein aantal grove spanen
- de grootste gesloten dubbelneuzen.
De aldus uitgezochte bollen vormen het plantmateriaal voor het volgend jaar.
Wanneer men op dergelijke wijze ieder jaar selecteert, is het mogelijk
steeds een selectie- en een raappartij te telen, waarbij de selectiepartij raappartij wordt als de raappartij is leegverkocht.
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'Narcissenrennen'
foto R.T.C., Lisse

Behandeling van het leverbaar
De temperatuurbehandelingen van het leverbaar dat bestemd is voor
bepaalde doeleinden, zijn beschreven in Tips, 1e deel 1966.
Als de bestemming nog niet bekend is, is het gewenst de bollen na het
rooien en drogen als volgt te bewaren:
- droog
- los gestort of in grofmazige zakken op geventileerde vloeren of in
gaasbakken (1 zak in 2 gaasbakken)
- bij bewaring in gaasbakken of in kierkisten in een geventileerde
ruimte (8 x de ruimte-inhoud per uur)
- in een ruimte met gedwongen luchtcirculatie (plafondventilatoren)
- tot 1september bij een temperatuur van 20°, daarna 17°.
Als men het leverbaar niet op deze wijze kan bewaren, kan men beter
de bollen zo snel mogelijk afleveren. Voor zover men de bollen toch
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moet bewaren, dient men zo veel mogelijk overeenkomstig de gegeven richtlijnen te handelen.

Behandeling van het plantgoed
Het plantgoed kan het best worden bewaard in 'narcissenboxen'. Nadat de bollen op het veld of in de schuur zijn gedroogd, worden ze in
de box opgeslagen, bij een los gestort produkt ter hoogte van maximaal 2V2 m.
Om de bollen van voldoende lucht te voorzien, wordt onder in de box
een goot aangebracht waarin door een ventilator lucht wordt geblazen. Door een aantal spleten in deze goot komt de lucht bij en tussen
het produkt; op deze wijze wordt goed geventileerd. Hiervoor is een
ventilator nodig met een capaciteit van 375-500 m3 lucht per uur per
m3 bollen. In een partij die op deze wijze wordt bewaard, zal weinig
of geen uitbreiding van bolrot voorkomen.
Een ander veel voorkomend systeem is bewaring in 'narcissenrennen'.
Om hier een goede ventilatie te verkrijgen, zullen de 'rennen' niet te
breed (hoogstens 50 cm) mogen zijn. Verder is het nodig in het midden van de lengterichting van de 'ren' een rij draineerbuizen te leggen.
Zij dienen om broei in de bollen te voorkomen.

Ziektenbestrijding
In het voorjaar
In het voorjaar heeft men bij de narcis met de volgende ziekten te
maken die dan ook in deze periode moeten worden bestreden.
Ziekten

Bestrijding

Bladvlekkenziekte
Bolrot
Grote narcisvlieg
Kwade grond
Narcismijt

spuiten
zieke planten tijdig verwijderen
zieke planten tijdig verwijderen
ernstig zieke planten verwijderen
ernstig zieke planten verwijderen, schuur en
fust ontsmetten
Narcissestengelaaltje zieke planten met grond verwijderen, voorzichtig!
Virusziekten
tijdig selectie toepassen
Vuur-smeul
beschadiging voorkomen, ernstig zieke planten verwijderen, spuiten
Wortelrot
zieke plekken apart rooien
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In de zomer
De ziektenbestrijding in de zomer vindt plaats in de schuur of op het
veld, en wel door ontsmetting van de schuur, het plantgoed of de
grond. Hier volgt een opsomming van de ziekten die in deze periode
moeten worden bestreden.
Ziekten

Bestrijding

Bolrot

beschadiging voorkomen, snel drogen, plantgoed uitzoeken en ontsmetten
Grote narcisvlieg
plantgoed warmwaterbehandeling geven en
dompelen
Kleine narcisvlieg
plantgoed warmwaterbehandeling geven en
dompelen
Kwade grond
grond ontsmetten
Narcismijt
plantgoed warmwaterbehandeling geven,
schuur en fust ontsmetten
Narcissestengelaaltje plantgoed warmwaterbehandeling geven
Vuur
plantgoed ontsmetten
Wortelrot
grond injecteren
Van deze ziekten en de wijze van bestrijding volgt thans een omschrijving.
Bladvlekkenziekte - Stagonospora curtisii
Deze ziekte kan men herkennen aan de roodbruine ruitvormige of
ovale vlekken op de bladeren. Een typisch kenmerk is een gele rand
tussen gezond en ziek weefsel. In de bovengenoemde vlekken op het
blad worden later kleine bruinzwarte stipjes zichtbaar. Het ziektebeeld is gewoonlijk al in april te herkennen. Onder voor de ziekte
gunstige omstandigheden kan de schimmel snel om zich heen grijpen en het gewas vroegtijdig doen afsterven. De ziekte gaat met het
plantgoed over.
Bestrijding: a. Plantgoed ontsmetten met 1/3 % organisch kwik, V2
uur. b. Het gewas bespuiten met een hiervoor geschikt middel, bij
regenachtig weer extra bespuitingen geven.
Bolrot - Fusarium oxysporum
De aantasting begint meestal bij de wortelkrans. Vanuit de wortelkrans of beschadigingen aan de bodem verspreidt de schimmel zich
door de gehele bol. De aangetaste delen zijn chocoladebruin of donkergrijs tot roodbruin gekleurd. Het zieke weefsel voelt spekachtig
aan. Tussen de rokken vinden we vaak wit schimmelpluis. Op den
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Bolrot (fusarium oxysporum) in narcissen
Van de bodem uit omhooggaande, bruine verrotting
foto L.B.O.,Lisse

duur verrot de gehele bol. De aantasting kan zich vooral bij temperaturen boven 15° snel uitbreiden. Ook een hoge luchtvochtigheid
bevordert bolrot. Op het veld komen de zwaar aangetaste bollen niet
op, de minder aangetaste bollen hebben spichtige bladeren, Bij grote
bollen is vaak de hoofdspruit niet aanwezig, maar alleen de spruit van
de klister.
Bestrijdingsmaatregelen:
- Zieke bollen op het veld zo spoedig mogelijk verwijderen.
- Op tijd rooien.
- Nooit meer afschoffelen dan nog dezelfde dag kan worden gerooid. Hier wordt in de praktijk heel vaak tegen gezondigd, hetgeen
al vele malen tot rampzalige gevolgen heeft geleid.
- Na het rooien de bollen snel drogen; pas gerooide bollen nooit in
zakken of manden laten staan.
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- De bollen, als ze droog zijn, luchtig opslaan bij goede ventilatie.
- Oppassen voor zonnebrand; de pas gerooide bollen dus niet blootstellen aan felle zonneschijn.
- Alle mogelijke maatregelen nemen om beschadiging tot een minimum te beperken.
- Regelmatig de aangetaste bollen verwijderen.
- Geen spanen breken of anders direct na het breken ontsmetten in
een kwikhoudend middel.
- Bij de warmwaterbehandeling een kwikmiddel aan het bad toevoegen; dit is niet toereikend om bolrot in aangetaste partijen te
bestrijden, maar voorkomt uitbreiding in het bad.
- Bij het koken regelmatig het bad verversen.
- De bollen na de warmwaterbehandeling snel afkoelen en drogen.
Pas gekookte bollen nimmer in zakken laten staan.
- Het plantgoed voor het planten nauwkeurig controleren op de aanwezigheid van ziek materiaal.
- Bij het uitzoeken van uw plantgoed bij voorkeur geen mesje gebruiken, omdat hiermee het bolrot kan worden overgebracht.
Grote narcisvlieg (Lampetia equestris)
De hoofdspruit van bollen die door deze vlieg zijn aangetast, groeit in
het voorjaar niet uit, zodat de bollen zich niet tot een plant ontwikkelen; de gezonde klisters ontwikkelen zich normaal.
De vlieg komt vooral op beschutte tuinen voor. Begin mei legt zij bij
elke plant één eitje, in totaal 60 à 100. Uit dit eitje komt een larve,
die zich bij de schijf in de bol vreet. Daar doet ze zich te goed aan
het inwendige van de bol. Ze verlaat de bol in maart-april, verpopt
zich in de grond naast de bol en komt begin mei weer als vlieg boven
de grond.
Bestrijding: Op het veld aangetaste planten verwijderen en de larven
in de bollen doden. Vindt men een aangetaste bol zonder made, dan
dient men de grond rondom de plant te zeven om op die manier de
larve te vinden.
In de schuur wordt een warmwaterbehandeling van 2 uur 43V20
toegepast. Deze behandeling is tevens dodelijk voor de eventueel
aanwezige kleine narcisvlieg. Aan het warmwaterbad moet een goedgekeurd kwikmiddel worden toegevoegd.
Ter voorkoming van een nieuwe aantasting te velde kan men:
- aan het warmwaterbad 400 g dieldrin-spuit 50% of 750 g heptachloor-spuit 25% per 100 Iwater toevoegen, waarbij het water goed
in beweging moet blijven om bezinken van het middel te voorkomen,
of
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- vlak vóór het planten de bollen gedurende 10 minuten dompelen
in één van de volgende koude oplossingen: 750 ml aldrin 2 5 % ,
750 ml dieldrin 2 5 % , 750 ml heptachloor 2 5 % of 400 ml chloordaan per 100 I water.
Kleine narcisvlieg - Eumerus strigatus
De larven van deze vlieg zijn kleiner dan die van de grote narcisvlieg.
Ook leven zij in grotere aantallen bij elkaar.
Bestrijding: Zie onder grote narcisvlieg.
Kwade grond - Sclerotium tuliparum
Voor deze ziekte zijn de narcissen minder gevoelig. Meestal groeien
zij door de aantasting heen. De bladeren hebben bruine bladpunten.
Bestrijding: Besmette plekken grond in de zomer behandelen met
75 g PCNB per m2; het middel goed door de grond werken.
Narcismijt - Taeneotarsonemus laticeps
Deze mijt tast de bol bij de neus aan en verplaatst zich tussen (dus
niet in) de bolrokken naar beneden. Door het aanvreten van de rokken
ontstaan overlangs geelbruine strepen, die vooral duidelijk zijn op
plaatsen waar de rokken iets uiteenwijken. De aantasting op het veld
uit zich in een bruine, gekartelde streep langs de randen van bladeren
en bloemstengels, die bovendien kromgroeien. Deze ziekte breidt zich
uit op het veld en door gebruik van besmet fust.
Bestrijding: Besmette partijen een warmwaterbehandeling geven van
2 uur 43V20. Aan het warmwaterbad een goedgekeurd kwikmiddel
volgens de gebruiksaanwijzing toevoegen. Besmet fust van mijten reinigen door het te dompelen in een 10% formaline-oplossing.
Narcissestengelaaltje - Ditylenchus dipsaci
We onderscheiden op het veld drie ziektebeelden:
- wegblijvers: geen bovengrondse ontwikkeling
- draaiers: wel bovengrondse ontwikkeling, maar zware misvormingen
waardoor de plant gaat draaien
- spikkelplanten: goed ontwikkelde planten waarin kleine lichte, iets
opgezwollen vlekjes worden waargenomen (spikkels).
Wegblijvers en draaiers ontstaan na het planten van ziek plantgoed.
Zodra dergelijke planten hun omstanders infecteren, ontstaan spikkelplanten; dit gebeurt ook, als we gezonde bollen op zieke grond planten. Op dwarsdoorsneden van een licht aangetaste bol zien we geelbruine stippen. Bij zwaardere aantasting zijn dit vlekken, soms zijn
gehele rokken bruin verkleurd. Het aangetaste weefsel is korrelig.
Bestrijding: Als de ziekte zich vertoont in plekken van slechts kleine
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Narcissestengelaaltje (Ditylenchus dipsaci)
Op dwarsdoorsnede bruine, kurkachtige en droge ringen of
stippels
foto L.B.O.,Lisse

omvang, deze plekken zorgvuldig uitgraven en opruimen. Grote plekken laat men zitten. Indien mogelijk direct na het rooien zorgvuldig
diepdelven en de grond ontsmetten met een aaltjesdodend middel
(DD).
Aangetaste partijen na het rooien 1-3 weken bewaren bij 35-30°. Na
24 uur voorweken een warmwaterbehandeling geven van 4 uur bij
45°. Aan het warmwaterbad een kwikmiddel toevoegen, om uitbreiding van het bolrot tegen te gaan. Het voorweken dient om het aaltjesdodend effect van de warmwaterbehandeling te vergroten.
Virusziekten
Grijs komt het meest voor en is tevens het gevaarlijkst. De ziekte is
vroeg in het voorjaar te herkennen aan lichtgekleurde vlekken en strepen in de lengterichting van de bladeren. Het blad heeft een ruw
oppervlak. Planten die aangetast zijn door grijs, vertonen een minder
goede stand, het blad krult vaak om. Soms treedt het grijs alleen aan
de toppen van de bladeren op (topgrijs).
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Bruin komt later in het seizoen voor en veroorzaakt langgerekte bruine
vlekken. De grootte van deze vlekken is bij de diverse cultivars zeer
verschillend.
Zilver treedt ook later in het seizoen op. De plant krijgt zilvergrijze
strepen op blad en bloemstengel. Bij sterke aantasting gaan de bladeren krullen.
Mozaïek is het minst gevaarlijke virus. Onderaan de bladeren komen
kleine lichte vlekjes in de lengterichting van het blad voor, die soms
slechts weinig verschillen van kleur met het groene gedeelte.
Ratel wordt door een grondvirus veroorzaakt. Op de bladeren vormen
zich gele of grijze ruitvormige plekken, die echter, anders dan bij aantasting door het grijs, glad zijn.
Bestrijding: Alle virusziekten worden bestreden door de partijen vanaf
het begin tot aan de rooitijd streng te selecteren. Alle verdachte planten moeten vroegtijdig worden verwijderd.
Vuur - Smeul - Botrytis narcissicola
De aantasting begint aan de toppen van de bladeren, die later bruin
worden. Aangetaste bollen geven in het voorjaar smeulplanten die
wel bovengronds komen, maar sterk achterblijven in groei. Van gezonde bollen,geplant op eenzieke grond, krijgen de loofbladeren vaak
een bruine plek op de scheiding van grond en lucht. De bladeren
groeien hierdoor krom. Op de droge bollen komen veel platte zwarte
Sclerotien voor. Om deze te zien moet men soms enige vliezige schubben verwijderen. Soms beperkt het vuur (smeul) zich tot de bolneus,
men spreekt dan van 'koprot'.
Bestrijding: Op het veld aangetaste planten zo spoedig mogelijk verwijderen. Daarnaast is het aan te bevelen de partij zeer vroeg en
regelmatig te spuiten met een van de goedgekeurde vuurbestrijdingsmiddelen. De bollen na het rooien snel drogen en luchtig bewaren.
Tijdens de bewaring in de schuur de bollen 3 uur dompelen in water
van 42°. Aan het bad een kwikmiddel volgens gebruiksaanwijzing toevoegen. Steeds alle aangetaste bollen verwijderen en vernietigen.
Wortelrot - Van de wortel gaan - Vrijlevende aaltjes en
Cylindrocarpon radicicola
Deze ziekte, die zich gedurende het groeiseizoen op het veld openbaart door een pleksgewijze lage stand en geelverkleuring, moet in de
zomer worden bestreden.
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Vuur (Botrytis narcissicola) in narcissen
Aantasting aan de bladpunten door de vuurschimmel
foto R.T.C., Lisse

114

Vuur (Botrytis narcissicola) in narcissen
Op de buitenste huid platte, zwarte Sclerotien. Soms moet
men eerst een van de vliezige huiden verwijderen om deze
Sclerotien te zien
foto L.B.O.,Lisse

Op tuinen waar men in het najaar narcissen wil planten en waar men
een aantasting door het wortelrot verwacht, moet men in juli of augustus de grond injecteren met een aaltjesdodend middel (DD). Afhankelijk van de weersgesteldheid moet men bij dit middel een wachttijd van
6-8 weken in acht nemen. In natte zomers kan zelfs een wachttijd van
langer dan 8 weken nodig zijn. In dat geval is het aan te bevelen na ±
6 weken de grond los te maken. Het middel verdwijnt dan sneller
waardoor de wachttijd wordt verkort.

Grondbewerking
Narcissen worden over het algemeen als laatste gewas in een teeltopvolging geplant. Na de oogst van dit gewas wordt de grond geploegd of gespit. Grondbewerking vóór het planten blijft dan ook
meestal achterwege, zeker wanneer de bollen worden ingeploegd.
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Bemesting
Stalmest en compost
Omdat narcissen meestal worden geplant op grond waar het vorige
seizoen tulpen of hyacinten hebben gestaan, krijgen ze over het algemeen geen organische mest. De nawerking van de organische bemesting van het vorige gewas is in de regel voldoende. Alleen op nieuwe
tuinen is een organische mestgift aan te bevelen, omdat het gehalte
aan organische stof zeer laag is. Gezien de resultaten in proeven verdient stalmest de voorkeur boven compost. Mogelijk speelt het kalkgehaltevan de compost hierin een rol. De te gebruiken hoeveelheid is
80 kg stalmest per rr2.
De organische mest wordt ingewerkt in juli/augustus, liefst zo spoedig
mogelijk na het rooien van de tulpen of hyacinten. In elk geval verdient het aanbeveling de mest enige tijd voor het planten in te werken.
Kalk
Op onze duinzandgronden moet bij een pH lager dan 6,5 een kalkbemesting worden gegeven. De grootte van de gift is afhankelijk van
de pH, die alleen door grondonderzoek kan worden vastgesteld. De
kalkmeststoffen worden voor het planten fijn en regelmatig door de
grond gewerkt.
Fosfaat
Bij narcissen kan met een normale fosfaatbemesting worden volstaan,
ook al is het fosfaatgehalte van de grond laag. Op kalkarme gronden
met een lage pH kan Thomasslakkenmeel in plaats van superfosfaat
worden gebruikt. Ook fosfaatmeststoffen worden vóór het planten
door de grond gewerkt.
Overbemesting
Evenals bij de tulp en de hyacint geeft men de overbemesting gedeeltelijk in het najaar en gedeeltelijk in het voorjaar. Hierdoor wordt het
risico van uitspoeling zoveel mogelijk gespreid. Door het sterke wortelstelsel en de diepe beworteling zal bij dit gewas niet gauw wortelverbranding optreden. Bovendien maakt de vroege plantdatum het
mogelijk de najaarsbemesting tijdig toe te dienen.
Najaarsbemesting
Samengestelde meststoffen. In het najaar worden meestal samengestelde meststoffen voor overbemesting gebruikt. Door het geven van
drie voedingsstoffen (stikstof, fosfaat en kali) tegelijk wordt een wel-
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kome arbeidsbesparing bereikt. De grootte van de najaarsgift is afhankelijk van de grondsoort en de voedingsreserve van de grond. Onder
normale omstandigheden geeft men per rr2 (1 are = 7 rr2):
op zandgronden: T/2 kg 6-18-28,
opzandgronden meteen hoog gehalte aan fosfaat en kali:1kg9-10-23,
op donkere gronden: 1kg 6-18-28.
De samengestelde meststoffen kunnen begin december over het riet
worden gestrooid. De gift van IV2 kg 6-18-28 en 1 kg 9-10-23 kan
over twee giften van resp. 3A en V2 kg worden verdeeld. Dit is vooral
voor nieuwe tuinen aan te bevelen. De strooitijden zijn dan begin
december en 3-4 weken later.
Enkelvoudige meststoffen. Vanzelfsprekend kunnen ook enkelvoudige
meststoffen worden gebruikt. Een gift van IV2 kg 6-18-28 komt overeen met V2 kg zwavelzure ammoniak, IV2 kg superfosfaat of Thomasslakkenmeel en T/2 kg patentkali. De strooitijd van de stikstof en kali
is gelijk aan die van de samengestelde meststoffen. Fosfaat dient vóór
het planten door de grond te worden gewerkt.
Magnesium. Over het algemeen hebben narcissen geen behoefte aan
magnesium. Op gronden met een laag magnesiumgehalte kunnen bv.
bij de bekalking magnesiumhoudende kalkmeststoffen of in het voorjaar magnesamon worden gebruikt.
Voorjaarsbemesting
Welke meststoffen. Uit proeven is gebleken dat narcissen zeer weinig
reageren op een fosfaat- en kalibemesting. Daarom kan bij de voorjaarsbemesting met een stikstofgift (kalkammonsalpeter) worden volstaan en behoeven geen samengestelde meststoffen te worden gegeven. De grootte van de voorjaarsgift is mede afhankelijk van de geteelde cultivars. De gebruikelijke hoeveelheid is twee giften van 300 g
kalkammonsalpeter per rr2.
Een welige groei maakt de planten extra gevoelig voor bolrot. Daarom
kan men bij cultivars die vatbaar zijn voor bolrot beter de laatste gift
achterwege laten en volstaan met één gift van 300 g kalkammonsalpeter. De diktegroei is dan misschien iets minder, maar dit is minder
nadelig dan een hoog percentage uitval.
Wanneer strooien. Na de vorst en zodra de hal uit de grond is, kan de
eerste voorjaarsbemesting worden toegepast. De mest kan over het
riet worden gestrooid. Wanneer het gewas zover gegroeid is dat het
gevaar voor stuiven voorbij is,verwijdert men het riet. Daarna kan de
tweede voorjaarsgift worden toegediend. Het is geen bezwaar dat dit
gebeurt als de spruiten reeds boven de grond staan. Bij narcissen valt
de kunstmestkorrel namelijk langs het kruid op de grond, waardoor de
kans op bladverbranding zeer gering is.
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Als de eerste voorjaarsgift vlak voor het ontdekken zou worden gestrooid, zou een gedeelte van de meststoffen met het riet meegaan
naar de schelf.
Planten
'Inrooien'
Bij deze methode kan het werk door één persoon worden uitgevoerd.
Een bezwaar van 'inrooien' kan zijn dat de bollen meestal ook met de
hand moeten worden gerooid, omdat ze te diep zitten voor machinaal
rooien.
Inploegen
Voordelen van deze methode zijn dat men in kortere tijd vrij veel kan
planten en dat bij het oogsten de bollen kunnen worden uitgeploegd.
Vooral op humusrijke gronden ontstaat bij het inploegen echter gemakkelijk een zool in de grond, hetzij door het ploegen zelf hetzij door
slip van de trekkerwielen. Deze zool kan de waterafvoer belemmeren.
Alleen voor bedrijven met vrij veel arbeidskrachten (10 of meer) is het
verantwoord het inploegen door een loonwerker te doen uitvoeren.
Machinaal planten
Kleine maten (spanen en ronde bollen) kunnen ook machinaal worden
geplant. Meestal gebeurt dit op lange regels, omdat men dan later de
bollen zowel kan uitploegen als direct machinaal rooien.
Plantmachines waarmede vooraf een vrij brede plantsleuf wordt gemaakt en waarbij de aanvoer van plantmateriaal wordt geregeld door
een vlakke transportband of een trilgoot, zijn hiervoor het meest ge
schikt.
Een voordeel van machinaal planten op regels is dat men de bollen
later meestal zowel kan uitploegen als direct machinaal rooien.
Plantdichtheid
De gemiddelde planthoeveelheden per rr2 zijn afhankelijk van de
cultivar.
Cultivars met grote bollen

kglrr2

Cultivars met kleine bollen

kglrr7

Moerbollen
Dubbelneuzen
Rond I
Grote spanen
Kleine spanen

50
45
40
25
20

Ronde en dubbelneuzen
Grote spanen
Poëticus
Dubbelneuzen
Rond
Leggers

20
15
20
15
15

Bij tweejarige cultuur moet men 2/3 deel van deze hoeveelheden
planten.
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Inrooien van narcissen
Methode die sedert jaren wordt toegepast (foto 1922)
foto R.T.C., Lisse
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In de praktijk vindt men een grote variatie in de plantdiepte van narcissen. Naarmate men ondieper plant, is de kans op oogstderving
groter. Daarom moet wel aandacht aan de plantdiepte worden besteed. Als richtlijn kan een plantdiepte van 15 cm worden aangehouden, hetgeen betekent dat bij rechtop gezette bollen ca. 10 cm grond
op de bol komt en bij 'leggers' meestal iets meer.
Op donkere, zeer humusrijke en vochtige gronden kan men wel iets
ondieper planten.
Dekken
Het dekken van narcissen dient ter voorkoming van stuiven en vorstschade. Enkele soorten, zoals de poetaz-narcissen, zijn vorstgevoelig en moeten daarom dikker worden gedekt dan andere. Over het
algemeen gebruikt men voor narcissen oud riet. Gebruik van te kort
riet moet worden afgeraden wegens het ontstaan van gele bladpunten, die zeer vorstgevoelig zijn.
De hoeveelheid is afhankelijk van de grondsoort en de cultivars; ge-

119

middeld geeft men 3-4 bossen per rr2 en van kort riet een hiermede
overeenkomende hoeveelheid. Gronden die de neiging hebben dicht
te slaan, moeten direct na het planten worden gedekt.
Het is voorlopig nog niet aan te raden riet door stadsvuilcompost te
vervangen. In de proeven was de opbrengst van met compost gedekte
percelen lager dan van die welke met riet waren gedekt.
Onkruidbestrijding
In het najaar
In het najaar dient zo laat mogelijk (november), doch in ieder geval
vóór opkomst gespoten te worden met de combinatie 3-5 liter paraquat (Gramoxone) + 4 liter Chloor-IPC in 1000 liter water per ha.
In het voorjaar
In het voorjaar heeft men keus uit drie mogelijkheden, nl.:
1. spuiten met 4-5 liter Chloor-IPC in 300-500 liter water per ha; na
4 weken kan men deze bespuiting zonder bezwaar herhalen;
2 als het gewas een lengte heeft van 10-15 cm spuiten met 5-6 kg
van de combinatie pyrazon + BiPC (Alicep);
3. kort na de bloei tussen de regels spuiten met 1-1V2kg linuron per
ha (1 kg op de spuittuinen).
Bij het spuiten kort na de bloei moet zo weinig mogelijk loofblad worden geraakt. Men moet dus veel water (1000 liter per ha), lage spuitdruk, grove spuitdop en afschermkap gebruiken.
Ontdekken
Omdat de narcis zich gedurende de wintermaanden of op een nog
vroeger tijdstip boven de grond ontwikkelt, moet men bij dit gewas
al op een zeer vroeg tijdstip maatregelen nemen om het ontstaan van
spruiten te voorkomen.
Men houdt hiermede al rekening in het najaar door met niet te kort
riet of stro te dekken. Tijdens een zachte winter is het dikwijls in
februari al nodig het dekmateriaal op te schudden zodat het los over
het groeiend gewas komt te liggen. De groeiende spruiten krijgen dan
meer licht en gaan daardoor gemakkelijk groen kleuren. Het ontstaan
van gele spruiten die meestal gedeeltelijk niet meer groen kunnen
kleuren( gele banden), wordt dan voorkomen. Ook harden de spruiten
in het losse dekmateriaal gemakkelijker af.
Een goed afgehard gewas zal, als er kort na het ontdekken nog vriezend weer komt, niet of nauwelijks door de vorst worden beschadigd.
Een niet afgehard gewas (gele spruiten) kan al bij enkele graden vorst
ernstige schade lijden.
Het zal duidelijk zijn dat opgeschud dekmateriaal moet worden ver-
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wijderd zodra het gewas zover is uitgegroeid dat tot ontdekken kan
worden overgegaan en de weersomstandigheden dit toelaten.
Bloemen verwijderen
Evenals bij de tulp en de hyacint is het verwijderen van de bloemen
bij de narcis noodzakelijk:
- om een vuuraantasting tegen te gaan
- om zaadvorming te voorkomen.
Bij het koppen worden de bloemen van de plant getrokken; daarbij
moet ook het vruchtbeginsel worden verwijderd.
Gekopte bloemen moeten naar de porriehoop worden gebracht en
mogen nooit gebruikt worden als meststof of om het stuiven tegen te
gaan. Ze zouden dan een bron van besmetting door het vuur worden.
Rooien
De narcis wordt diep geplant en heeft een sterk wortelgestel. Het
rooien vraagt daardoor over het algemeen vrij veel energie. De mechanisatie heeft dit werk aanmerkelijk vergemakkelijkt en versneld.
Als een afgeschoffeld gewas enige dagen in de grond blijft zitten, zal
vooral bij ongunstig weer kans bestaan op ernstige besmetting met
kop- en bolrot. Daarom mag per dag niet meer loof worden afgeschoffeld dan er die dag bollen (kunnen) worden gerooid.
Uitploegen met een motorploeg
Het voordeel van uitploegen is dat men onkruidvrij land overhoudt.
Vooral op poldergrond is dit van groot belang. Er zal altijd naar
worden gestreefd dat de bollen bij het uitploegen met de wortelkrans
boven komen te liggen. Of dit lukt, is sterk afhankelijk van de man
achter de ploeg en van de grond. Als een grond niet 'schiet', moeten enkele mensen achter de ploeger de bollen met behulp van een
vork boven de grond brengen. De bollen behoeven dan niet meer te
worden gezocht tijdens het 'afspanen' te velde.
Door middel van een beddenrooimachine kan men de uitgeploegde
bollen, al of niet afgespaand, opscheppen en in manden of kratten
verzamelen. Een nadeel van het gebruik van de beddenrooimachine
voor dit doel is dat men met de machine over het geploegde land
moet rijden, waardoor extra egalisatiewerk nodig is. Uitploegen op
zandgrond heeft het bezwaar dat het land daarna weer stuifvrij gemaakt moet worden. Dit brengt veel kosten mee.
Uitploegen met een kabelploeg
Voor het rooien op slempgevoelige gronden wordt steeds meer een
lichte kabelploeg gebruikt, die zeer gemakkelijk te hanteren is. Men
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Koppen van narcissen
foto R.T.C., Lisse

122

Machinaal rapen van gerooide narcissebollen
foto R.T.C., Lisse
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heeft dan geen slip van de wielen en daardoor minder structuurbederf.
De werkwijze komt overeen met die welke voor de motorploeg is aangegeven. De arbeidskosten zijn bij deze rooimethode nogal hoog
omdat meerdere personen nodig zijn voor de bediening van de trekkers en de ploeg.
Rooien met een bedden- of regelrooimachine
Het gebruik van de bedden- of regelrooimachine voor het rooien van
de narcisbollen betekent een belangrijke verbetering, daar de bollen
hiermede direct boven de grond worden gebracht. Het rapen wordt
hierdoor gemakkelijker. Een voordeel in vergelijking met de motorploeg is dat direct in gaasbakken of in kratten kan worden gerooid.
Het vlas, dat dient om stuiven te voorkomen, kan intact worden gelaten. Hierdoor is stro steken in veel gevallen niet nodig. De rooicapaciteit van een bedden- of regelrooimachine ligt lager dan van
de motorploeg, maar het voordeel van gemakkelijk rapen dient niet
te worden onderschat.
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Gerooide narcissen op het veld
Deze niet bedekte narcissen hebben grote kans op beschadiging door zonnebrand
foto R.T.C., Lisse
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Drogen
Bij goed weer kunnen de bollen op het veld worden gedroogd. Er
moet echter worden voorkomen dat ze door zonnebrand worden beschadigd. Men vermijdt elk risico door de bollen na het rooien direct
in gaasbakken of kratten te verzamelen.
In een nat rooiseizoen verdient het de voorkeur de bollen direct in de
schuur te drogen. Hierbij is een sterke ventilatie en een goede luchtcirculatie nodig.
Afklisteren
Voordat de droge bollen worden gesorteerd en bij het plantgoed de
warmwaterbehandeling wordt toegepast, dient men vrijwel los zittende
klisters van de hoofdbol te splitsen. Dit moet voorzichtig gebeuren,
zodat de bodem niet wordt beschadigd.
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A. J. van Heusden, Takhoofd Bloembollenteelt,
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W. Beukers, Bedrijfsvoorlichter rayon IV
J. H. de Boer jr., Bedrijfsvoorlichter rayon II
Jac. Eigenbrood, Bemesting en Grondonderzoek
J. H. M. Eijking, Bijgoedteelt
K. de Groot, Bloementeelt
H. J. Langeveld, Schuren- en kassenbouw, Verwarming
H. Meyers, Bedrijfsvoorlichter rayon III,
Mechanisatie
E. Rijnders, Ziekten- en onkruidbestrijding
J. C. Smit, Werkmethoden
P. J. Waagmeester, Bedrijfsvoorlichter rayon I
H. H. J. M. Fennes, Administrateur

Tel. 0 1711-
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Tel. 02530-
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Proeftuin

Tel.02530-45 48*

Lisse:

De proeftuin is gelegen achter de Tuinbouwschool en het
kantoor van het Consulentschap.
J. A. Barendtszen, Onderzoeker.
Th. C. Duivenvoorde, Chef Proeftuin.

Proeftuin

Tel.01718-30 31

Rijnsburg:

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

Rijnsburg
e.o.:

De heer K. de Groot is op de veiling 'Flora' te bereiken
iedere woensdag- en vrijdagmorgen van 8 tot 10 uur.

Beurs
Haarlem:

Medewerkers van het consulentschap houden op maandagmiddag zitting van 2-4 uur.
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Heereweg 343, Lisse, tel. 02530-45 48

Grondmonsters consulentschap Lisse
Voorde
plaatsen:

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

aanvragen
bij:

C. Franken, van Ostadestraat 6, Hazerswoude (dorp),
tel. 01728-3 33

l'oor de
plaatsen:

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

aanvragen
bij:

B. A. M. Dijkzeul, Bilderdijklaan 9, Uithoorn,
tel. 02975-12 53
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