Tips voor de bloembollenkwekers

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

Tweede deel 1969/1970

Tips voor de
bloembollenkwekers

teelt
van
bijgoedgewassen

In de serie 'Tips voor de bloembollenkwekers' zijn eerder verschenen:
1965 deel I (uitverkocht) en deel II: Bloembollenteelt: vervroegen en verlaten - bodem en bemesting - ziekten- en onkruidbestrijding - kassenen schurenbouw - werkmethoden
(Deel I: periode januari tot omstreeks juli)
(Deel II:periode juli t/m januari)
1966 deel I (uitverkocht): Vervroegen van tulpen, hyacinten en narcissen bouwen van trekkassen, rolkassen, koelcellen - inrichten van cellen
voor broei
1966 deel II: Teelt van tulpen, hyacinten en narcissen - onderhoud van
verwarmingsinstallatie - drogen - ploegen - waterschade
1967 deel l/ll: Vervroegen, verlaten en huisbroei van bijgoedgewassen
1969/1970 deel l:Teelt van bijgoedgewassen Acidanthera t/m Gladiolus

Woord vooraf

Dit tweede deel van 'Tips 1969/1970' over de teelt van bijgoedgewassen vormt het sluitstuk van de serie 'Tips voor de bloembollenkwekers'.
Erkentelijkheid voor hun serieuze en gedegen arbeid past allereerst
tegenover de auteurs van dit deel, de heren J. H. M. Eijking, D. Twisk
en P. J.Waagmeester. Hier dient ook de medewerking te worden vermeld van de heren J. Bakker (Consulentschap voor de Tuinbouw te
Hoorn), A. van Leeuwen (Consulentschap Naaldwijk), S. J. Kastelein
(Consulentschap Amsterdam), J. van Gammeren (Philips-Duphar te
's-Graveland) en van de fa. C. G. van Tubergen te Haarlem. Zij boden
bijzonder gewaardeerde hulp bij de hoofdstukken Lilium, Hippeastrum
en Gloriosa. Verder werd medewerking in verschillende vorm ontvangen van diverse kwekers. Ook mag niet onvermeld blijven de hulp die
van verschillende zijde door beschikbaarstelling van foto's of op
andere wijze werd geboden.
Tenslotte mag zeker in dit laatste deel een woord van grote erkentelijkheid niet ontbreken aan het adres van de heer Jac. Eigenbrood,
hoofdassistent bij het Consulentschap Lisse. Naast zijn taak als specialist voor bemesting en grondonderzoek heeft hij zich vanaf de opzet van de serie Tips' met veel toewijding gegeven aan de redactionele verzorging van deze uitgaven. Zijn waardevol aandeel in de totstandkoming van de achtereenvolgende afleveringen van 'Tips' heeft
zeker bijgedragen tot de waardering van de praktijk voor deze publikaties.
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Gloriosa Rothsohildiana
Archief Tubergen, Haarlem

Gloriosa

Het geslacht Gloriosa behoort tot de Liliaceae en is afkomstig uit Afrika en tropisch Azië. De planten hebben een vlezige knolvormige
wortelstok, met jonge knollen waarvan het groeipunt het verst van de
stengel is verwijderd. De vrij slappe stengels van de plant worden
gesteund door bladranken (het is dus een klimplant) en kunnen een
lengte bereiken van 3-5 meter. Ze zijn onderaan onvertakt, maar op
een lengte van IV2-2 meter vertakken ze zich - afhankelijk van de
knolgrootte en de planttijd - in drie of soms meer stengels, die zich
later op meestal steeds kortere afstanden weer splitsen. De middelste
scheut geeft dadelijk bloemen, de overige groeien verder, splitsen zich
later eveneens en bloeien danweer vanuit de middelste scheut.
De teelt kan men in drie perioden van ± 8 weken verdelen, namelijk
8 weken van planten tot bloei, 8 weken oogsten van bloemen en daarna8weken groei van de knollentot hetafsterven.
Sortiment
Van het sortiment gloriosa's is de Gloriosa Rothschildiana zeer geschikt als snijbloem. Van de overige soorten kan de bloem, als ze rijp
is, wel worden gesneden, maar als handelsprodukt heeft deze geringere waarde. Tevens zijn er veel importsoorten; deze zijn echter soms
voor9 0 %virusprodukten en onderhevig aanveel naamsverwarring.
Debelangrijkste soorten zijn:
Gloriosa Rothschildiana- de eerste in Europa bloeiende gloriosa (1903,
Engeland); grote bloemen met licht- tot donkerrode kleur en oranjegeel hart, stevige stengels; kleurencombinatie is afhankelijk van de
selectie; zeer geschikt als snijbloem
Gloriosa superba - iets kleinere bloem dan Rothschildiana, bloemkleur
bij opengaan van de bloem zacht oranje, later iets fletser, iets kortere
stengels; bloembladen vrij sterk gegolfd; kan worden gesneden als de
bloem rijp is; geringe handelswaarde
Gloriosa lutea - in groeiwijze gelijk aan superba; echter zwakkere
groei, bloemkleur zacht geel; knollen moeilijk te bewaren
Gloriosa carsonii - vrij kleine bloemen, geel met bruine en paarse tint;
vrij sterke groeier, bloemen weinig gegolfd
Gloriosa planttii - kleine bloem op stevige stengel, zacht oranje; wei-

nig gegolfde bloembladen; hoogte 80-100 cm; minder geschikt als
snijbloem.
Gebruikswaarde
Snijbloemencultuur: speciaal Gloriosa Rothschildiana
snijbloem
kamerplant.
Vermeerdering
Een goede vermeerdering van Gloriosa is alleen vegetatief te verkrijgen. Weliswaar kan ook uit zaad worden vermeerderd, maar de meeste soorten zijn niet zaadvast, terwijl met zaad tot nu toe geen sortimentsverbetering is bereikt.
Vermeerdering uit zaad
Het bestuiven moet tijdens droog, zonnig weer in het voorjaar of de
zomer gebeuren. Daar zelfbestuiving niet mogelijk is, moet kunstmatig
worden bestoven. Hierbij worden de helmknoppen over de stamper
gestreken.
Het zaad kan, indien bewaard in de vrucht, zelfs enkele jaren de kiemkracht behouden.
Voor het zaaien in het voorjaar moet het zaad eerst gedurende 24 uur
worden voorgeweekt in lauw water, waarna men kan zaaien op bodemwarmte (25° tot 30°). Bij deze temperatuur kan het zaad na + 3 weken
kiemen, waarna de plantjes eenmaal kunnen worden verspeend in
kistjes waarin ze dan de gehele zomer blijven staan. Het verspenen
remt echter de groei sterk. Om het gewas in rusttoestand te brengen,
wordt de grond in de nazomer enigermate droog gehouden. Na het
afsterven van het gewas moet men de kistjes, waarin de knolvormige
wortels zijn ontstaan, droog bewaren bij 17° tot 20° of bewaren in
vermiculite. In het voorjaar worden de wortels voorzichtig uit de kistjes gehaald en in de volle grond op rijen geplant.
Het jaar daarop kan men bloei verwachten. In het 4e en 5e jaar na het
zaaien wordt de maximale produktie bereikt.
Vegetatieve vermeerdering
Goede selecties worden steeds ongeslachtelijk vermeerderd.
De vlezige knolvormige wortelstok is eenjarig, sterft tijdens de groei
af en deelt zich dan in twee, soms drie delen. De ontstane knollen
worden het volgend jaar apart opgezet.
De knol heeft maar één groeipunt; bij beschadiging hiervan is hij verloren. Uiterste voorzichtigheid metde knollen isdaarom geboden.
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Selectie
Bij het uitzoeken van planten met het oog op devolgende teelt zal men
moeten selecteren op lange bloemstengels, een goede bloemkleur en
een goede bloemproduktie. Planten met brede bladeren geven in het
algemeen weinig bloemen, planten met smalle bladeren daarentegen
goede stengels en veel bloemen. De aankoop van zaailingen kan tot
teleurstellingen leiden als men het gewas waarvan ze afkomstig zijn
niet heeft kunnen beoordelen. Ook de aankoop van geïmporteerde
knollen is riskant.

Grondsoort en bemesting
Lichte zavelgronden en de zandgronden zijn voor de teelt van gloriosa
het meest geschikt. Teelt op lichte kleigrond en veen is echter ook
mogelijk. Zwaardere gronden zijn minder geschikt, omdat bij het rooien
van dit tijdens de groei zeer diep wortelend gewas het gevaar bestaat
dat de wortelstokken worden beschadigd. De structuur van deze gronden moet vóór het planten in goede staat zijn gebracht. De grond moet
diep en goed worden ontwaterd. Een grondwaterstand van 60 cm
beneden het maaiveld is op alle grondsoorten vereist. Bij een hogere
waterstand is teelt op verhoogde bedden aan te bevelen.
Bij een pH hoger dan 6,0 kan op zandgrond mangaangebrek optreden.
Het mangaan is dan niet meer opneembaar, terwijl het gebrek niet met
mangaanbespuiting is te compenseren. In dat geval moet in plaats van
stalmest tuinturf worden gebruikt die pH-verlagend werkt zodat het
mangaangebrek wordt opgeheven. Vóór het planten van gloriosa's mag
niet worden bekalkt. Vooral in de tijd dat de knol moet worden gevormd, heeft de plant een flinke bemesting met stikstof en kali nodig.
In korte tijd moet de plant namelijk veel produceren. Naast een goede
bemesting is veel water nodig, hetgeen ook een overbemesting noodzakelijk maakt. Het verdient de voorkeur deze bemesting in kleine hoeveelheden per keer te geven om wortelverbranding te voorkomen. De
wortels liggen bij het planten namelijk vlak onder de oppervlakte.
Als voorraadbemesting wordt per are 1-1V2 m3 goed verteerde stalmest aanbevolen. De aanvullende kunstmestgiften zijn afhankelijk van
de voedingstoestand van de grond en alleen vast te stellen met behulp
van een grondanalyse.

Planten
Het verdient aanbeveling gelijkmatig gekiemde knollen van gelijke
grootte bij elkaar te planten Hierdoor wordt een gelijkmatige opkomst
verkregen. Van goed gekiemde knollen kan men na ± 14 dagen de
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opkomst verwachten. De knollen worden op rijen in de lengterichting
van de bedden geplant.
Plantafstand
De onderlinge afstand van de planten in de rij wordt bepaald door de
lengte-afmeting van de knollen (10-25 cm). De knollen komen op
enkele centimeters van elkaar te liggen. Naarmate men ruimer plant,
oogst men meer bloemen per plant en worden de nieuwe knollen groter. Meestal wordt op dubbele rijen geplant met een onderlinge afstand
tussen de twee rijen van 25 cm en een afstand tussen de dubbele rijen
van 100-150 cm.Deplantdiepte bedraagt 3tot 5cm.
Planttijd
Voor het verkrijgen van een goede oogstspreiding kunnen de gloriosa's
het gehele jaar worden geplant. Het resultaat is echter afhankelijk
van de warmte in de kas en de hoeveelheid licht. Indien tussen half
oktober en begin januari wordt geplant, is kunstlicht tijdens de teelt
noodzakelijk, vooral bij verse knollen daar deze anders verdroogde
bloemen geven.
Vanaf begin januari kan weer worden geplant voor teelt zonder kunstlicht. Men moet dan wel gebruik maken van kassen met veel licht. Men
dient er rekening mee te houden dat de dan geteelde planten 5 0 %
minder bloemen geven dan planten waarvan de knollen vanaf eind
februari worden geplant. De planten afkomstig van knollen die tussen
1 maart en31meiworden geplant, geven de rijkste bloei.
Inniet verwarmde kassen kan pas na1april worden geplant.

Grond- en luchttemperatuur
Voor een goede start van de groei is een hoge bodemtemperatuur aan
te bevelen (25-30°). Daarna kan voor de ontwikkeling van het gewas
de bodemtemperatuur op ± 20° worden gehouden. De luchttemperatuur moet 's nachts op minstens 18° worden gehouden. Bij zonnig
weer mag deze overdag oplopen tot 30°.
Indien wordt geplant tussen half augustus en februari/maart, kunnen
met grondverwarming door middel van warm water goede resultaten
worden bereikt. De buizen moeten echter voldoende diep kunnen worden gelegd. Men kan bijvoorbeeld PVC-slangen op een diepte van 35
tot 40 cm onder het maaiveld aanbrengen. De onderlinge afstand is
afhankelijk van de doorsnede van de slang, namelijk bij een doorsnede
van 72 duim ± 50 cm en bij een 3A duim slang 80 cm. De buitenste
slang moet zodicht mogelijk langs de gevel worden gelegd.
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Teeltzorgen
Veel licht is gunstig voor de ontwikkeling van het gewas; daarom wordt
alleen bij fellezon geschermd.
Het gewas en in het bijzonder de jonge stengels zijn echter vatbaar
voor verbranding, vooral in de periode dat er bloemknoppen worden
gevormd. Daarna is het minder gevoelig. Om verbranding te voorkomen, moet men zorgen voor een hoge en vooral constante luchtvochtigheid. Dit bereikt men door veel te sproeien en de grond regelmatig
nat te houden. Een regenleiding onder het gewas en een volautomatische vernevelingsinstallatie boven in de kas zijn, hoewel kostbaar,
bijzonder doelmatig.
Steunen
De stengels van de gloriosa komen zonder blad en vrij stevig uit de
grond, maar later worden ze slapper. Zodra de eerste knoppen verschijnen, worden de stengels horizontaal gebogen en langs draden
geleid. Hiervoor worden te beginnen bij 40 cm boven de grond op een
onderlinge afstand van 25 cm aan beide zijden van het brede pad draden gespannen.Voor hetvasthechten van destengels kunnen ringetjes
worden gebruikt. Men moet wel oppassen dat de stengels hierdoor
niet worden beschadigd. Waar nog fresia- en chrysantengaas wordt
gebruikt - en dat is nog hoogst zelden het geval - wordt het opgezet
tot een hoogte van 2 meter. Op zichzelf is het een bruikbaar steunmateriaal, maarde oogst vande bloemen wordt erdoor bemoeilijkt.
Bloemen oogsten
Ongeveer 7 à 8 weken na het planten, zodra de stengels zich hebben
vertakt, komen de eerste bloemen in de middentak te voorschijn. Van
nieuw gevormde knollen moeten de stengels eerst een hoogte van
minstens 2 meter hebben bereikt, oude knollen geven eerder bloemen.
De bloemen worden geoogst vlak voordat het stuifmeel aan de meeldraden zichtbaar wordt. De zes bloemblaadjes zijn dan naar achteren
gebogen en de meeldraden van de stamper geweken. De bloemen
kunnen zowel afzonderlijk als per tak worden gesneden. Dit laatste
gebeurt aan het einde van de bloei. Direct na het oogsten worden de
bloemen en takken gesorteerd op steellengte en bloemgrootte. Ze
worden bij voorkeur direct verpakt in gesloten plastic zakken gevuld
met lucht, 5 bloemen of takken per zak. Kan dit niet, dan moeten de
bloemen op water worden gezet, want ze worden gauw slap. Aan de
tak daarentegen blijven de bloemen goed. Slap geworden bloemen
kan men weer stevig maken door ze 10 tot 12 uur onder water te zetten. Op water zijn de afzonderlijk gesneden bloemen 7-10 dagen houdbaar, takken 10-14dagen.
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Per m2 kasoppervlakte kan het gewas per cultuur 100 tot 200 bloemen
leveren. De produktie is echter in hoge mate afhankelijk van de tijd
van planten en de grootte van de geplante knol. Knollen beneden 10
cm geven geen bloemen, bij de grotere maten kan gerekend worden
op gemiddeld één bloem per cm grootte (een knol van 25 cm geeft dus
gemiddeld 25 bloemen).
Deoogstperiode duurt ongeveer 8weken.
Rooien
Om een goede knolproduktie te verkrijgen, moet men het gewas na
de bloei nog twee maanden laten uitgroeien. In het begin van deze
periode moet flink worden bijgemest. De laatste maand wordt minder
water gegeven, zodat het gewas aan het einde van de twee maanden
afgestorven zal zijn. De knollen kunnen dan worden gerooid. Onrijp
gerooide knollen zullen moeilijker uitlopen dan afgerijpte knollen.
Daar de knollen 30 tot 40 cm diep zitten, moet het rooien zeer voorzichtig gebeuren, want niet alleen betekent beschadiging van het
groeipunt verlies van de knol, maar beschadiging elders op de knol
gaat gemakkelijk over in rotting.
Na het rooien wordt de oude (moeder)knol verwijderd.
Drogen,bewaren
Het drogen en bewaren van de knollen vereist grote nauwgezetheid.
Juist in deze fase gaan veel knollen verloren door onjuiste behandeling.
Bij snel drogen is de kans op indrogen van de knollen groot; bij langzaam drogen kan zich op de wonden heel gemakkelijk schimmel ontwikkelen. De knollen mogen niet in de zon worden gedroogd, daar de
huid dan gevaar loopt teverbranden waardoor de knol gaat rotten.
De knollen kunnen in één dag winddroog zijn. Bij de bewaring gaat
het er echter om in de eerste weken een uiterst langzame droging te
verkrijgen. De beste droging verkrijgt men door de knollen voorzichtig
ingaasbakken te leggen enzealsvolgt te behandelen:
Rooien en later breken - bewaren bij 17-20° en een luchtvochtigheid
van 7 0 % met een zwakke luchtcirculatie. Indien men met het breken
wacht tot de planttijd, moeten de wonden eerst drogen alvorens de
knollen mogen worden geplant.
Rooien en direct breken - de wonden na het breken eerst licht laten
drogen en dan dezelfde bewaring geven als de niet gebroken knollen.
Naarmate de periode tussen rooien en planten korter is, moet de bewaartemperatuur hoger zijn. Bij hoge temperaturen verloopt de kieming namelijk sneller. Er moet dan echter voor een hoge luchtvochtig-
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heid worden gezorgd. Bij een korte bewaarperiode moet de temperatuur zo nodig worden opgevoerd tot 30°, met een relatieve vochtigheid
tot 90%.
Op bedrijven waar voorkiemen met een hoge relatieve luchtvochtigheid niet mogelijk is, kunnen de knollen gedurende de gehele bewaarperiode droog worden bewaard bij 17° en een luchtvochtigheid van
70%. Ze lopen dan vanzelf uit en kunnen begin mei worden geplant.
Minder afgerijpte knollen kunnen langer worden bewaard dan afgerijpte knollen.

Ziekten en plagen
Tot dusver komen op dit gewas zo goed als geen ziekten voor. Hier
en daar zal men slechts een door virus aangetaste plant aantreffen.
Verder kunnen tijdens de bewaarperiode de knollen op beschadigdeplekken tot rotting overgaan.
Duizendpoten, springstaarten en slakken kunnen schade aan het gewas veroorzaken.
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Hippeastrum

Sortiment
De Hippeastrum behoort tot de familie van de Amaryllidacae of narcisachtigen. Het gewas is beter bekend onder de naam Amaryllis. In
Amerika gebruikt men uitsluitend deze naam, in Europa geldt de naam
Amaryllis echter alleen voor de Amaryllis belladonna. Bij vergelijking
van de twee geslachten zien we de volgende punten van verschil:
Hippeastrum:
-

inAmerikaAmarillis genoemd
het gewas heeft een holle stengel
de bloem is reukloos en geeft zwarte zaden
de bloemaanleg vindt bij een bloeibare bol plaats telkens na de
vorming van4 bladeren
- de natuurlijke groeiplaatsen zijn tropisch en subtropisch Amerika en
tropisch Afrika.
Amaryllis belladonna:
-

inAmerika Coburgia belladonna genoemd
hetgewas heeft een gevulde stengel
de bloem iswelriekend engeeft groene zaden
de bloemaanleg vindt eenmaal perjaar plaats
de natuurlijke groeiplaats is Zuid-Afrika.

Hetsortiment Hippeastrum wordt onderscheiden in:
a. Hippeastrum hybriden die zijn ontstaan door kruisingen. Deze kunnenworden onderverdeeld in:
- grootbloemigetypen (belangrijkste groep).
- Gracilis (grootbloemige x Hippeastrum rutilum, syn. Striata), een
kleinbloemig type met enigszins trompetvormige bloemen.Desteel
blijft iets korter en is iets fijner dan die van de grootbloemige
typen.
- Christmas Joy (grootbloemige x Gracilis). Deze hybride is groter
dan Hippeastrum Gracilis en geeft een rijke bloei.
- diverse andere hybriden.
b. Hippeastrum species of in het wild voorkomende soorten, waarvan
enkele incultuur zijn.
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Bollen gegroeid uit zaad kunnen niet op naam worden gesteld, tenzij
vermeld wordt dat zij van zaad zijn verkregen; ze worden meestal op
kleur verhandeld.
Bollen verkregen door vegetatieve vermeerdering (verklistering en
hollen of snijden) mogen worden verhandeld onder dezelfde naam als
de moederbol.
Binnenkort bestaat in Nederland de mogelijkheid de naam te laten
registreren. InAmerika isdit al sinds jaren mogelijk.

Gebruikswaarde
1. Snijbloementeelt.
2. Potcultuur.
3. Huisbroei.
Voor al deze teeltvormen geldt:
- Hippeastrum is een tropisch of een subtropisch gewas, dat behoefte
heeft aan lucht- en bodemwarmte met een vrij hoge relatieve luchtvochtigheid en eenvochtige, maar niet nattegrond.
- A l s men zekerheid wil hebben dat de plant op een bepaald tijdstip
bloeit, dient men bollen te planten waarvan de bloemknop op het
planttijdstip zichtbaar is. De bollen kunnen 4-8 weken na het planten
bloeien; bij de geprepareerde zal dit in het algemeen iets langer
duren dan bij de bollen voor de latere bloei. Witte cultivars bloeien
over het algemeen het eerst, dan volgen de bonte en ten slotte de
rode.
Afsnijden van de oude wortels bij het planten moet worden afgeraden, omdat dit de bloei vertraagt. Door een snede in de bol te geven
zodat de bloemknop meer ruimte krijgt, kan men het uitgroeien uit
de bol bespoedigen.
- Men kan de bloei spreiden door tijdens de groeiperiode van de bol
het tijdstip van afsterven te beïnvloeden. Ook door verschuiving van
de rustperiode kan het bloeitijdstip enigszinsworden verschoven.

Snijbloementeelt
Hiervoor worden de grootbloemige hybriden, de Gracilis (bollen vanaf
14 cm) en Christmas Joy gebruikt. De bloemen worden gebruikt als
snijbloem en voor bindwerk. Het type Gracilis leent zich bijzonder voor
bindwerk.
Bollen. Voor Kerstmisbloei moet men gebruik maken van geprepareerde bollen.
Planten. Men kan de bollen zowel op potten als in de volle grond planten. In beide gevallen moet voedzame grond worden gebruikt (zie
grond en bemesting, blz. 33).
Bij teelt in potten graaft men deze meestal in, hetzij in de volle grond

of op tabletten. De bollen komen dan met de neusjuist onder het grondoppervlak. Afhankelijk van de grootte van de bollen plant men 20-30
bollen per m2. Dit geldt zowel voor bollen in potten als voor bollen die
direct indegrond worden geplant.
Temperatuur. De bodemtemperatuur moet men op minimaal 20° houden; alleen in perioden van zware bewolking kan men de luchttemperatuur iets laten zakken, echter nooit lager dan 16°. De luchttemperatuur houdt men doorgaans enkele graden boven de bodemtemperatuur.
Water geven. Zolang de bloemknop binnen de spatha is, kan met de
regeninstallatie water worden gegeven. Zodra de spatha echter open
gaat, moet men stoppen met over de kop te beregenen (zie teeltmaatregelen blz. 34).
Bloemen snijden. De bloem is veilingrijp als de knoppen geheel los
staan, maar nog niet zijn gesprongen. Als op het juiste moment wordt
gesneden, kunnen de stengels 50-70 cm lang zijn. Gracilis blijft ±
10 cm korter. De bloemen worden aan de veiling gebracht in speciale
dozenwaarin ze naast elkaar zijn geschikt.
Houdbaarheid. In afgesneden toestand leent de Hippeastrum-bloem
zich slecht voor bewaring in een koelcel. Nade koeling komen de bloemen namelijk moeilijk geheel open.Als de bloemen eenmaal open zijn,
wordt de houdbaarheid bevorderd als ze 's nachts op een koele plaats
worden gezet.
In het algemeen zijn de bloemen op water niet langer dan 7 dagen
houdbaar.
Gebruik van buitenlandse bollen. Buitenlandse bollen hebben meestal
vóór het planttijdstip een vrij lange periode van koeling meegemaakt.
Als de bollen daarna warmte ontvangen, zullen zij in het algemeen
binnen enkele weken bloeien. De steel blijft voor snijbloemen echter
dikwijls aande korte kant.
Poicultuur
Voor de potcultuur gebruikt men de grootbloemige hybriden. Voor het
welslagen van deze cultuur zijn devolgende puntenvan belang:
- de bollen moeten achtereenvolgens binnen enkele weken 2 stelen
geven metvoldoende kelken (3of 4per steel)
- de planten moeten blad maken tijdens de strekking van de bloemstelen
- de grootte van de pot moet in overeenstemming zijn met de hoogte
vande plant. Eenbloeiende plant is ± 50cmhoog.
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Een van de bonte Hippeastrum-hybriden
Foto L.B.O., Lisse

Bladvorming.

Het v o r m e n van blad tijdens de strekking van de b l o e m -

stelen v e r l o o p t in de praktijk lang niet altijd naar wens. Men t r a c h t de
b l a d v o r m i n g te stimuleren d o o r een w a r m w a t e r b e h a n d e l i n g of door
o n d e r d o m p e l e n van de b o l b o d e m g e d u r e n d e 5 d a g e n . O o k is in overw e g i n g een t e m p e r a t u u r b e h a n d e l i n g van de bol, w a a r b i j de laatste
weken v o o r het planten w a r m t e en vocht w o r d t t o e g e d i e n d .
S o m m i g e kwekers 'zolen' de bollen (zie hiervoor blz, 27, onder 'snij-
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Een witte Hippeastrum-hybride
Foto L.B.O., Lisse
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den'). Dit heeft echter alleen zin voor die cultivars die blad vormen
tegelijk met het uitlopen van de bloemstelen. Alleen dan heeft men
zekerheid dat het blad direct uitloopt.
Temperatuurbehandeling. Zodra de bollen zijn ontvangen, geeft men
devolgende behandeling:
Geprepareerde bollen:direct planten.
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Niet geprepareerde bollen: bewaren bij 17° tot de bloemknop zichtbaar wordt, dan planten.
Planten. Bij het planten worden de oude wortels niet verwijderd, behalve de beschadigde en de afgestorven delen. Op de bodem van de pot
komt een potscherf. Als grondmengsel moet worden gebruikt: 1/3
bladgrond, 1/3 verteerde stalmest en 1/3 rivierzand of duinzand.
Temperatuur na planten. De bodemtemperatuur wordt na het planten
op 20°-23° gehouden. De luchttemperatuur moet iets boven de bodemtemperatuur liggen. Er wordt zoveel water gegeven dat de grond vochtigwordt, maar niet nat.
Afleveren. Zodra detweede bloemsteel boven de bol is gegroeid, wordt
de plant afgeleverd.
Huisbroei
Voor de cultuurmaatregelen bij het binnenshuis in bloei trekken wordt
verwezen naar potcultuur blz. 19. Hier volgen enkele adviezen voor de
huisbroei:
Bloempot. Omdat de meeste liefhebbers de bollen na de bloei verder
willen kweken, is het raadzaam een bloempot te nemen waarin de bol
ruimte heeft om te groeien. Een ruimte van 2 tot 3 cm tussen de bol
en de rand van de pot is meestal voldoende. Een aarden pot is aan te
bevelen.
Wortels. Accepteer geen bollen zonder wortels, verwijder alleen beschadigde enafgestorven worteldelen.
Planten. Strooi de potgrond tussen de wortels, houd de grond luchtig,
dus niet aandrukken. De Hippeastrum maakt alleen in luchtige grond
nieuwe wortels. Vergeet niet een potscherf op het gat in de bodem te
leggen,zodat dit gat niet verstopt kan raken.
Water geven. De grond moet goed vochtig worden gehouden, maar
mag niet te nat zijn. Direct na het planten wordt weinig water gegeven,
later geleidelijk wat meer. Het water wordt op de pot gegeven,dus niet
op deschotel;overtollig water mag niet op deschotel blijven staan.
Standplaats. In de kamer verlangt de bol een warme plaats en vooral
een warme voet. Bij te weinig warmte zullen groei en bloei mislukken.
Goede plaatsen zijn de schoorsteenmantel en boven een radiator van
de centrale verwarming. Voor het op peil houden van de luchtvochtig-
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heid kan de pot met de schotel in een plastic zak worden gezet. Voor
net toelaten van verse lucht moet de zak om de paar dagen even
open worden gemaakt. Men zorge er voor dat de lucht in de kamer niet
te droog is.
Zodra de bloemknop ruim boven de bol is gegroeid, kan de plastic
zak worden weggenomen en de plant in de vensterbank gezet. De
plant mag ook dan niet koud staan.
Door de plant regelmatig te draaien kan menvoorkomen dat de bloemsteel krom groeit.
Bloei. Onder goede omstandigheden kan men 4-8 weken na het planten bloei verwachten. Als men ook de tweede bloemstengel in bloei
wil hebben, moet men dezelfde zorgen aan de plant blijven besteden.
Een eventuele derde bloem komt pas enkele maanden later. Daar de
bol voor de groei veel reservevoedsel moet afstaan, ontstaat dikwijls
ruimte tussen de aarde en de bol. Deze kan worden aangevuld met
grond dievoorzichtig wordt aangedrukt.
Na de bloei. Het is mogelijk de bol over te houden. De plant moet dan
nade bloei om deveertien dagen worden bijgemest met kamerplantenmest. Er zullen zich dan bladeren ontwikkelen. Tijdens de zomermaanden kan iets meer water worden gegeven. Houd de temperatuur bij
voorkeur boven20°engeef voldoende licht.
In het najaar wordt het water geven gestopt, waarna de plant afsterft.
Zodra het blad is afgestorven, zet men de pot met bol droog weg bij
een temperatuur tussen 15° en 20°. Als in de winter dan weer een
bloemknop zichtbaar wordt, kan de bol in verse grond worden opgeplant. Bij een goede behandeling zal men een bol meerdere jaren
achtereen in bloei kunnen krijgen, hoewel na verloop van tijd de kwaliteit minderwordt.
Vermeerdering
Bij devermeerdering kunnen weonderscheid maken in:
1. generatieve vermeerdering-doorzaad
2. vegetatieve vermeerdering - a. door klisters; b. door hollen of snijden.
De teelt voor het verkrijgen van nieuwe hybriden blijft hier buiten beschouwing.
Generatieve vermeerdering
- Uitgangsmateriaal
Bij de bolproduktie vanaf zaad gaat men uit van gezonde, krachtig
groeiende planten. Door voortdurende selectie heeft men zaaisels ge-
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kregen in rode en witte kleuren, waarvan voor 90-95% dezelfde kleuren als van het uitgangsmateriaal kunnen worden verkregen. Van de
kleuren zalm, oranje en van de meerkleurige soorten is moeilijk een
kleurvast zaaisel te verkrijgen.
- Winnen van zaad
Ouderplanten geen warmwaterbehandeling geven. Ervaren kwekers
menen dat men ouderplanten in de rustperiode die voorafgaat aan het
seizoen van bestuiving, geen warmwaterbehandeling moet geven, omdat hetstuifmeel door deze behandeling te lijden heeft.
Voorzorgsmaatregelen. Ongewenste bestuiving moet worden voorkomen. Plant daarom de kleuren apart. Inhullen van bloemen wordt niet
regelmatig toegepast, hoewel dit voor zeer nauwkeurige selectieve
bestuiving aanbeveling verdient.
Voorbehandeling. De temperatuurbehandeling van de bollen moet gericht zijn op bloei in maart/april. Deze tijd is namelijk gunstig voor het
bestuiven.
Bestuiven. Voor het bestuiven is zonnig weer nodig met een temperatuur boven 20°.Het gebeurt bij voorkeur midden op de dag.Bestuif per
bloemsteel niet meer dan de twee eerstbloeiende kelken en neem de
andere weg. Men past zowel kruisbestuiving als zelfbestuiving toe; in
de meeste gevallen echter zelfbestuiving. De stamper is rijp als deze
volledig in drie delen gespleten, omgekruld en kleverig is. Het stuifmeel is enkele dagen eerder rijp dan de stamper. Men bestuift de rijpe
stempel in het algemeen door deze met een rijpe helmknop uit dezelfde kelk te bestrijken. Bestuiven leidt in het algemeen spoedig tot
bevruchting. Dit kan men waarnemen aan het snel verwelken van de
bloem en hetopzwellen vanhet vruchtbeginsel.
Rijpen van zaad. Het zaad is6-8weken na de bestuiving rijp. Dezaaddozen worden dan geel en tegen het moment dat ze zullen openspringen plukt men de dozen af. Men laat het zaad verder afrijpen op een
droge warme plaats.
Eenzaaddoos kantot 80bruinzwarte vliezige rondezaden bevatten.
Cultuur vanzaad tot leverbaar
Zaaien. Direct na het afrijpen kan het zaad worden gezaaid. Meestal is
dit één à twee weken na het oogsten. De kiemkracht is 70 tot 8 0 % .
Nadrie àvier maanden loopt de kiemkracht snelterug.
Voor het zaaibed gebruikt men gezeefde bladgrond. Men legt de zaden
tegen elkaar aan als men wil verspenen en minder dicht als men niet
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wil verspenen. Het minimale aantal per m2 bedraagt 250 zaden. Op het
zaad komt 1 cm grond, die licht wordt aangedrukt. Zaaien onder dubbel glas voorkomt het uitdrogen van de grond. De grond moet voldoende vochtig worden gehouden. Tegen directe zonbestraling moet worden geschermd. De gewenste grondtemperatuur is 24°. Ongeveer 4
weken nahetzaaien komt hetzaad op.
Verspenen en uitplanten. Als men dicht heeft gezaaid, moet men verspenen. Dit gebeurt in augustus of september. Het uitplanten gebeurt
ongeveer 4 maanden later. Indien dun is gezaaid, verspeent men niet,
maar plant men tussen januari en april uit. Per m2 beteelbare oppervlakteworden 80-100 plantjes uitgeplant.
Rooien na V/2jaar. Men rooit de bollen in oktober en november, dus
T/2 jaar na het uitzaaien; de grootste bollen kunnen dan een maat
van 18cm hebben bereikt.
Warmwaterbehandeling. Het verdient aanbeveling in de periode vanaf
6 weken na het rooien tot vlak voor het planten een warmwaterbehandeling tegeven.
Planten. In het algemeen zal men bij planten in het voorjaar iets kleinere bollen oogsten dan bij planten in het najaar. Slecht gegroeide
bollen kan men beter weggooien.
Rooien na 2V2jaar. De periode van zaaien tot de oogst van leverbare
bollen duurt 2V2jaar, dus in totaal 3 groeiseizoenen. De bollen kunnen
van september tot eind oktober worden gerooid. Na het rooien worden
de bollen gesorteerd, gedroogd en bewaard bij de gewenste temperatuur.
Vegetatieve vermeerdering
Voor vegetatieve vermeerdering kan men in de eerste plaats gebruik
maken van de beschikbare natuurlijke klisters en als men dan nog over
onvoldoende plantgoed beschikt, kan men bovendien nog hollen of
snijden. Heeft men veel klisters, dan plant men bij voorkeur de grotere.
a. Vermeerdering door klisters
In het algemeen vormen de witte cultivars meer klisters dan de zalmkleurige, rose en rode. De bekendste cultivar die vrijwel uitsluitend
vanaf klisters wordt geteeld, is Apple Blossom. Ook de hybride Gracilis wordt uit klisters verder geteeld. Bollen geteeld uit klisters kunnen
op naam worden verhandeld. Om de partij door klisters in stand te
kunnen houden, moet men per bol 5-6 klisters oogsten. Er behoeft dan
niet teworden gehold of gesneden.
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Gestreepte Hippeastrum
Archief Tubergen, Haarlem

Behandeling. Na het rooien en drogen van de bollen breekt men de
klisters van de moederbol. De klisters worden bewaard bij 13-17° en
geplant vanaf januari tot en met april. Men plant de klisters per maat.
De verdere teelt hiervan komt overeen met die van de bollen welke uit
zaad zijn gegroeid.
In de praktijk heeft men opgemerkt dat bij partijen die uit klisters worden vermeerderd, na verloop van een aantal jaren de groeikracht ver-
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mindert. Selecteren op zware klisters kan blijkens de ervaring leiden
tot minder goede bloemvorming. De leeftijd van de bol is namelijk van
groter invloed op de bloemvorming dan de maat van de bol. Men heeft
goede resultaten bereikt door nadat men de verminderde groeikracht
had geconstateerd, de partij één jaar te vermeerderen door snijden
en hierbij uit te gaan van de beste planten. Het verdient aanbeveling
de planten waarvan men later klisters wil nemen uittetekenen.
b. Hollen en snijden
Voor het hollen en snijden kiest men werkbollen die aan de volgende
eisenvoldoen:
- voldoende aantal bloemstelen per bol
- voldoende aantal kelken per bloemsteel (3tot4)
- gave en gezonde bol metvoldoende wortels.
Een strenge selectie is noodzakelijk om goede partijen in stand te
houden. Vooral de controle op virus vraagt bijzondere aandacht, daar
de kans op verspreiding hiervan bij het hollen en snijden veel groter is
dan bij devermeerdering door zaad.
Een werkbol moet hebben gebloeid, omdat zonder bloei een goede
controle moeilijk is. Bollen verkregen na hollen of snijden worden
evenals dievan klisters,op naam verkocht.
Voor het snijden worden meestal bollen genomen van de maten 28-32
cm, soms echter ook 24-28 cm, waarbij de driejarige de voorkeur verdienen. Tot het moment van snijden worden ze bewaard bij 15-17°,
althans indien in januari wordt gesneden. Vóór het snijden mag namelijk de bloemknop niet tot ontwikkeling komen. Snijdt men de bollen
later dan januari dan zal men een temperatuur tussen 5 en 12° moeten
aanhouden om ontwikkeling van bloem enblad tegen tegaan.
Snijden
De hier te beschrijven methode van vermeerdering is ontwikkeld door
deAmerikaan Traub enwordt thansvrij algemeen toegepast.
Voor het snijden worden de bollen 'gezoold'. Hierbij snijdt men de
wortelkrans van de bol af, tegelijk met een schijfje van de bolbodem.
Men moet dit schijfje zo dun houden dat er ook nog een gedeelte van
de bolbodem aan de bol blijft. Als men een te dikke schijf afsnijdt,
komen de buitenste rokken het eerst los te zitten. Hierna wordt iedere
werkbol geheel van de buitenste dode rokken ontdaan en worden de
afgestorven plekjes aan de buitenste levende rokken zorgvuldig verwijderd.
Bij het snijden neemt men de top van de bol weg en snijdt men de
bol verticaal evenwijdig aan de bladeren in twee gelijke delen. Beide
bolhelften worden weer verticaal in een aantal gelijke delen verdeeld,
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en hiermee gaat men door tot men 16partjes van gelijke grootte heeft.
De boldelen in het centrum van de bol, de bloemstengels en de laatst
aangelegde rokken kan men verwijderen, omdat ze voor de vermeerdering onbruikbaar zijn. De stukjes bolschijf van de door verticaal
doorsnijden verkregen partjes worden tussen de rokken door in twee
of drie delen gesneden op een zodanige manier dat aan ieder stukje
bolschijf 2 of 3 partjes van tegen elkaar gelegen bolrokken bijeen
blijven. Hoewel het technisch mogelijk is de bol in een groter aantal
stukken te verdelen, doet men dit in de praktijk meestal niet. Men
heeft namelijk de ervaring dat voor een goede ontwikkeling de stukjes
minstens 1 cm breed moeten zijn. Als men uitgaat van bollen van de
maat 28-30 cm, komt men tot ± 36 stukjes, bij kleinere bollen maakt
men er meestal 24. Naarmate men de stukjes kleiner maakt, zullen de
driejarige bollen hieruit ook kleiner zijn.Afhankelijk van de groeikracht
van de cultivars en de maat bollen die men wil oogsten, snijdt men de
bol in grotere of kleinere stukjes. Hoewel de buitenste rokken niet de
dikste rokken zijn, geven zijtoch de meeste jonge bollen.
Uit onderzoek is gebleken dat Rhizopon de beworteling kan bevorderen, maar in de praktijk wordt het niet toegepast.
Uitplanten van gesneden stukjes. Men plant de stukjes uit op tabletten
op een zandbodem van ± 15 cm (rivierzand). Verschillende kwekers
vervangen de onderste 5 cm scherp zand door potgrond of andere
donkere grond. Men kan de stukjes dicht planten, namelijk 2000-2500
stuks per m2.Gebogen stukjes plant men zodanig dat het gedeelte dat
aan de bolbodem grenst, zoveel mogelijk rechtop staat.
Het gebogen stukje komt met de bolle kant naar boven. Indien men het
onderste gedeelte meer horizontaal legt, kan zich daar water verzamelen dat rotting kan veroorzaken. Ook mag geen weefsel boven de
grond uitsteken, omdat dit zou uitdrogen. De topjes van de rokken
komen net onder het grondoppervlak.
Enkele dagen voor het planten moet men de grondlaag doornat maken.
De grond krijgt dan een betere zetting en na enkele dagen is een
gunstige vochtigheid bereikt die men door regelmatig gieten moet
handhaven.
Een gunstige bodemtemperatuur voor de ontwikkeling van jonge bollen is 23 tot 25°. Als na ± 10 dagen de stukjes niet zijn afgestorven,
kan men vrij zeker zijn dat dit proces geslaagd is. Het hangt van het
ras en van de behandeling af of gedurende de periode dat de stukjes
staan uitgeplant, eengedeelte zal uitvallen.
Ontwikkeling van nieuwe bolletjes. In een tijdsverloop van ± 3 maanden vormen zich de klisters aan de basis tussen twee rokken of op
de rand van de bolschijf. Ongeveer 6 weken na het uitplanten worden
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worteltjes gevormd, aanvankelijk uit de bolschijf, later ook uit de
nieuwe bolletjes. Een volgende ontwikkeling is het uitlopen van de
blaadjes. Ongeveer 3 maanden na het planten van de stukjes, wanneer
de bolletjes blad hebben gemaakt, kunnen ze worden overgeplant.
Meestal laat men ze echter 9 tot 12 maanden op het tablet staan. Afhankelijk van de periode waarin men tijd beschikbaar heeft, snijdt men
in de praktijk van november tot en met april. Voor het overplanten van
de jonge bollen kiest men eveneens een periode waarin men tijd beschikbaar heeft, variërend van 3 tot 12 maanden na het snijden.Gedurende deze periode houdt men de bodemtemperatuur op 23-25°. Men
moet vanaf het begin tot september schermen en er steeds voor blijven waken dat de grondlaag niet droog wordt. Voorts is het gunstig
tezorgen voor een redelijke luchtvochtigheid inde kas.
Men plant de bolletjes die na het snijden zijn ontstaan over met worteltjes en blad. Dit geldt zowel bij het overplanten 3 maanden na het
snijden als een jaar na het snijden. Als ze niet te vast zitten, kan men
de plantjes uitspoelen. Men voorkomt dan wortelbreuk. De plantjes
moeten invoedzame grond worden overgeplant.
Overplanten vanaf ± 3 maanden na het snijden. Men plant dan 260
stuks per m2. Het overgeplante gewas laat men tot ± 1 jaar na het
snijden staan.Daarna plant menweer over, nu80-100stuks per m2.
Overplanten 1jaar na het snijden. Als de plantjes een geheel jaar na
het snijden blijven staan, kan men de plantjes aan het einde van dit
jaar uitspoelen of voorzichtig oprooien en opnieuw uitplanten in een
plantdichtheid van 80-100stuks perm2.
Rooien P/2 tot 2 jaar na het snijden. De plantjes die zijn uitgeplant op
80-100 stuks per m2 kunnen aan het einde van het groeiseizoen, vanaf
september worden gerooid. Een deel van de bollen zal nu de leverbare
maat hebben bereikt. Deze bollen kunnen echter nog niet worden afgeleverd in verband met het risico van een te matige bloei. Ook hier is de
leeftijd de belangrijkste maatstaf en niet de bolmaat. (Zie bij:
leverbaar blz. 36). De bollen die dan nog een seizoen moet worden
geteeld geeft men tijdens de rustperiode een warmwaterbehandeling.
Debollen worden op maat gesorteerd.
Het laatste groeiseizoen. In de winter- of voorjaarsmaanden ± 2 jaar
na het snijden worden de bollen voor het laatste seizoen geplant op afstanden die afhankelijk zijn van de grootte. Aan het einde van dit
seizoen, ± 2'A>jaar nahetsnijden,zijn de bollen leverbaar.
Afwijkende methoden. Naast de beschreven methode van snijden zijn
in de praktijk nog andere methoden van vermeerdering in gebruik.
Voor de beschrijving wordt verwezen naar Plant Life 1965 (New York).
Ook zijn ervarianten op het snijden intoepassing.

29

1. Afsnijden van wortels. 2. Onderzijde bol. Buitenste rokken zijn verwijderd,
nadat de wortels zijn afgesneden. 3. Onderzijde bol, waarop zichtbaar is dat
nog een randje van de wortelkrans is gesloten. 4. Evenwijdig aan de bladeren
wordt een snede gemaakt. De ovale vlek in het midden van de bodem komt
overeen met de bladstand. 5. Op doorsnede is duidelijk zichtbaar dat de snede evenwijdig met de bladeren is gemaakt. 6. Verdelen van de bol in 4 delen.
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7. Op de rechterzijde is een deel van de bloem duidelijk zichtbaar. 8. Verwijderen van het jongste weefsel in het midden van de bol. 9. Verdelen van het
kwart gedeelte van de bol in 3, soms 6 stukjes. 10. Verwijderen van de bladen bloemdelen in de verkregen stukjes. 11. Het boldeel wordt aan de bovenkant zodanig bijgesneden, dat alle rokken even lang zijn.
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12en 13.Het puntige uiteinde van de bolbodem wordt meestal weggenomen.
14. Een stukje boldeel (1/12 of 1/24 deel van de bol) dat kan worden geplant.
15. Het afsnijden van plantklare stukjes. 16. De afgesneden stukjes zijn plantklaar.

Grondontsmetting
De grond kan worden ontsmet door middel van stomen. Waar stoom
voldoende in de grond kan dringen, kan onder een zeil worden gestoomd. Op andere gronden moet men stomen met rekken, die op
30 cm diepte komen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de lichte gronden en
de gronden die snel dichtslaan. Ook onverteerd blad belemmert het
indringen van stoom in de grond. De grond moet op 35 cm diepte een
half uur op 100° blijven. Het is aan te bevelen het water in de buizen
voor de grondverwarming tijdens hetstomen te laten circuleren.
De laatste tijd wordt voor het ontsmetten van de grond Metylbromide
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gebruikt. De resultaten hangen af van de manier van toepassing en
van de mate van indringen in de grond. De grond moet in de gehele
teeltlaag een gelijke samenstelling hebben. De resultaten met Metylbromide zijn minder dan met stomen. Dit middel bestrijdt geen fusarium.
Grond en bemesting
De Hippeastrum vraagt een zeer voedzame, luchtige grond met een
pH tussen 6 en Vli. Indien de pH te laag is, kan men deze opvoeren
door toediening van 1 tot 2 kg koolzure magnesiakalk per rr2.
Rabat. Voor de teelt op een rabat gebruikt men veelal een mengsel van
V4deel bladgrond en V4deel verteerde stalmest. Als aanvulling heeft
men jaarlijks ± 'A deel van de totale inhoud nodig. De dikte van de
teeltlaag is ± 35 cm. Kunstmest wordt niet op alle bedrijven toegediend. Gebeurt dit wel, dan kan men dit doen via de beregeningsinstallatie. Over het gehele seizoen geeft men dan 1-3 kg samengestelde
meststof 6-18-28 of 1kgureum per rr2.
Het is aan te raden bladgrond te gebruiken afkomstig uit beukenbossen. Het percentage eikeblad moet zo laag mogelijk zijn.
Op enkele bedrijven gebruikt men afgewerkte champignonmest, terwijl proeven met slibcompost eveneens goede resultaten gaven. Men
moet deslibcompost mengen met bladgrond.
Volle grond. Indien men Hippeastrum wil telen in een kas die voorheen
voor andere teelten is gebruikt, dient men bij voorkeur zand of lichte
zavel uit te kiezen. Men freest voor het planten ± 1500 kg goed verteerde stalmest per are door de grond. Na het planten wordt een deklaag aangebracht van beukeblad of champignonmest waarvan de dikte
varieertvan2tot4cm.
Een aantal kwekers geeft er de voorkeur aan een deel van de stalmest
(tot50%) tevervangen door beukebladgrond endeze intefrezen.
Indien een kas een aantal jaren voor deze cultuur wordt gebruikt, ontstaat een grond met een hoog organische-stofgehalte, die bijzonder
geschikt isvoor deze teelt.
In een kas waar niet eerder Hippeastrum is geteeld en waar de grond
een laag organische-stofgehalte heeft, kan men het eerste jaar mengmest geven en wel 2-3 m3 per are (mengmest = 5 0 % stalmest, 50%>
tuinturf).
Planten
Planttijdstip. De planttijd ligt zowel voor het leverbaar als voor het
plantgoed tussen november en half mei. Men kan na het rooien direct
weer planten, maar het is beter de bollen tijdens de wintermaanden
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een kortere of langere tijd, afhankelijk van de gewenste planttijd, in de
schuur te bewaren bij 15-17°.
Daar bij droog bewaren de kasperiode later wordt ingezet, betekent dit
tevens een besparing op de stookkosten voor het verwarmen van de
kas met geplante bollen. Bij langdurige bewaring moet men oppassen
dat het produkt niet te veel uitdroogt. Ook moet men voorkomen dat
de bloemknoppen voor het planten uitlopen. Dit kan men bereiken
door tijdig de temperatuur te laten zakken. Als men niet de beschikking heeft over bodemverwarming, zal men niet voor april-mei kunnen
planten. De periode van snijden tot leverbaar zal dan meestal langer
duren danwanneer menvroeger plant.
Het verdient aanbeveling het eerst de grotere maten te planten en
daarna de kleinere.
Planthoeveelheden. De hoeveelheid benodigd plantgoed is afhankelijk
van de grootte van de bollen, maar eveneens van de gewenste oogst.
Wenst men een grote hoeveelheid kleinere leverbare bollen, dan plant
men dichter dan wanneer men zich toelegt op een kleinere hoeveelheid grote maten. De volgende hoeveelheden kunnen als richtlijn dienen:
Overplanten na3maanden:260perm2
8-12 cm:80-100 per m2
16-18 cm:40-60 per m2
2
12-16 cm:60-80 perm
18cm/op:25-40 per m2
Plantwijze. De kleine bolletjes worden elk apart in vooraf gemaakte
gaatjes geplant. In de praktijk worden de kleine plantjes op het stekbed ook wel uit de grond gespoeld en daarna overgeplant. Op deze
manierwordt wortelbreuk voorkomen.
Bolletjes verkregen uit zaad en door snijden worden in het eerste jaar
overgeplant met blad. Meerjarige bollen en klisters plant men stuk
voor stuk zonder blad. Bij het planten blijft de kraag van de bollen
juist boven de grond zichtbaar.
Teeltmaatregelen
Water geven. In het algemeen beregent men via de regeninstallatie. De
grond moet vochtig blijven. Hierbij speelt de doorlatendheid van de
grond een rol. Na het water geven moet men het gewas laten drogen
om schimmelziekten tegen te gaan. Tijdens zeer warm zonnig weer
kan men af en toe beregenen of broezen om te sterke verdamping te
voorkomen.
Kas- enbodemtemperatuur. In het algemeen kunnen bij de cultuur voor
bolproduktie de volgende temperaturen worden aangehouden:
luchttemperatuur
bodemtemperatuur
december t/m april
20-22°
20-22°
meit/m november
22-25°
21-24°
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Een luchttemperatuur van 20-23° gedurende het gehele jaar is het gunstigst. Het is echter geen bezwaar wanneer door zonnig weer de temperatuur hoger oploopt. Tijdens donker weer in de winter moet wel een
luchttemperatuur van 20° worden aangehouden. De bodemtemperatuur dient het gehele jaar op 20-22° te worden gehandhaafd. Schommelingen, vooral van de bodemtemperatuur, tussen overdag en des
nachts moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Lage bodemtemperaturen veroorzaken een slecht wortelgestel.
Luchten en schermen. In de zomermaanden kan de temperatuur zo
hoog oplopen, dat kans ontstaat op bladverbranding. Men kan die kans
beperken door tijdig luchten en schermen. Tegenwoordig is er echter
een tendens niet meer of althans minder te schermen, maar wel de
luchtvochtigheid te verhogen. Met de moderne bevochtigingsinstallaties isdit goed mogelijk.
Gezond houden van het gewas. Voor het gezond houden van het gewas is regelmatige controle noodzakelijk. In de eerste plaats wordt
gecontroleerd op virus- en schimmelziekten (Stagonospora, e.d.),
insektenaantasting (wolluis, bJadluis, tarsonemus) en wortelgebreken
(wortelrot). De bestrijding hiervan is beschreven op blz. 41 onder Ziekten en plagen.
Het is aan te bevelen de gewassen enkele malen per seizoen te ontsmetten door verdampen, roken of spuiten, vooral in het begin van de
groei van het gewas. Verschillende insecticiden kan men toedienen
via de beregeningsinstallatie. Er wordt geëxperimenteerd met insecticiden die door dewortels worden opgenomen.
Bloei
De bloei van in Nederland geteelde bollen valt tussen december en
mei. De spreiding is afhankelijk van de behandeling van de bol voor
het planten en het planttijdstip. Het hoogtepunt van de bloei ligt tussen
februari en april.
Rooien
Rooitijdstip. In de nazomer en in de najaarsmaanden worden de bollen gerooid. De bollen bestemd voor Kerstmisbloei rooit men vanaf
half augustus tot half september, het leverbaar voor latere bloei en
het plantgoed vaneind september toten met december.
Om een rooirijp gewas te krijgen, stopt men met het water geven 3-4
weken vóór het gewenste rooitijdstip. De bol wordt gerooid met de
wortels; men houdt dezezoveel mogelijk ingoede staat.
Door het blad iets boven de neus van de bol af te snijden, kan men het
invuren van de koppen tegengaan.
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Drogen
Bij het drogen is allereerst van belang dat de koppen niet invuren. Dat
vereist dus een snelle droging. Als dat gevaar voorbij is, moet men
voorkomen dat de wortels en de bollen sterk indragen. De beste temperatuur voor het drogen ligt tussen 17 en 23°, bij een sterke luchtbeweging. De ventilatie hangt af van het verschil tussen binnen- en
buitentemperatuur, maar moet in ieder geval zodanig zijn dat de koppen snel kunnen drogen. Als de koppen droog zijn, kan men de ventilatie iets verminderen om het indragen van de wortels en van de bollen
te beperken. Als de bollen droog zijn, is het voldoende zodanig te ventileren dat de atmosfeer koel blijft. Ook de luchtbeweging kan men dan
verminderen.
Sorteren
Men sorteert de bollen in maten die met 2 cm oplopen. Gebruikelijk is
dat de bollen droog worden gesorteerd. Als ze nat zijn, moet men
rekening houden met 2 cm krimp. Vanaf 20 cm droog is leverbaar.
Topmaten zijn 34-36 cm en 36/op. Machinaal sorteren is mogelijk,
namelijk op een appel/tomatensorteerder, maar het gebeurt nog veel
met de hand.
Leverbaar
Of een bol als leverbaar kan worden beschouwd, hangt niet alleen van
de maat af, maar meer nog van de zekerheid of die bol een bloem zal
leveren. Deze zekerheid heeft men in het algemeen alleen bij 3-jarige
droge bollen vanaf de maat 20 cm. Dit is echter niet voor alle cultivars
gelijk. Er zijn cultivars waarvan de 2-jarige knollen van 20 cm wel een
bloem leveren, maar ook cultivars waarvan men bij 2-jarige bollen
zelfs in de maat 24 cm niet altijd een bloem mag verwachten. Als men
leverbaar wil gebruiken van 2-jarige bollen dient mendaarom de eigenschappen van dedesbetreffende cultivar te kennen.
Bewaren
De bollen moeten zodanig worden bewaard dat de wortels niet worden
beschadigd en wortels en bollen niet kunnen uitdrogen. Dit laatste
dient vooral via de ventilatie en de relatieve luchtvochtigheid te worden geregeld. Uitgedroogde bollen, vooral in de kleinere maten, lopen
na het planten traag uit. In het algemeen is (met uitzondering van de
kleinste maten) een rustperiode van 6 weken voor de bollen gewenst.
Debehandeling moet zijn afgestemd op degewenste planttijd.
Bewaartemperaturen leverbaar
Kerstmisbloei. De voor Kerstmisbloei geschikte cultivars moeten vanaf begin november worden geplant. Op dat moment moet de bloem
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zichtbaar zijn. Voordat men met de behandeling begint, dient men te
weten of de bollen aandeze eis voldoen.
Behandeling:4-472 weken 17°
4-7 weken 23°.
Om het uitlopen van de bloemknoppen te bespoedigen geeft men soms
de laatste 2 à 3 weken 25°, waarbij men een luchtvochtigheid aanhoudt van 8 0 % of meer. Bij witte en rose hybriden is de bloem eerder
zichtbaar dan bij bonte en rode. Bij rode hybriden komt de bloem in
het algemeen het laatst.
Latere bloei. Behandeling: 17°. Ook voor latere bloei kan men wachten met planten tot de bloem zichtbaar is. Langdurige bewaring bij
hoge temperaturen kan echter leiden tot bloemverdroging. Als men
van tevoren weet dat de bollen laat in het seizoen moeten worden
geplant, kan men daarom de temperatuur in december laten zakken
tot 12°. Als na verloop van tijd toch nog enkele bloemen zichtbaar
mochten worden, kan mendetemperatuur tot ± 5° verlagen.
Remmen
De laatste jaren worden leverbare bollen geremd om de bloei te spreiden. Deze methode van bewaren is nog in onderzoek.
Uitval ten gevolge van schimmelaantasting kan voorkomen. Ook vindt
menwel bollen met holle bodems.
Behandeling: 2-5°. Voorlopig wordt aangeraden de bollen na het drogen envóór het remmen bij + 12°te bewaren.
Zuidafrikaanse bollen. Behandeling: ongeveer vanaf begin juli remmen
bij ± 5°. De bollen kunnen zowel in het najaar als in het voorjaar worden geplant. Als gestopt wordt met koelen, wordt de bloem spoedig
zichtbaar. De bloemstelen van Zuidafrikaanse bollen blijven in de regel
korter danvande Nederlandse bollen.
Bewaartemperaturen plantgoed
Behandeling: 15-17° tot planten; als laat wordt geplant, kan men de
temperatuur gedurende de bewaarperiode verlagen tot 12°. Tijdens
de bewaarperiode wordt meestal een warmwaterbehandeiing gegeven.
Warmwaterbehandeling
Dewarmwaterbehandeling heeft tot doel:
- ziektebestrijding (Stagonospora,wolluis,tarsonemus, wortelrot)
- stimulering van degroei.
Voor de ziektebestrijding kan worden verwezen naar blz. 40-41, Ziekten en plagen.
Voor de warmwaterbehandeling worden grofmazige zakken gebruikt.
Om de groei te stimuleren kan men een behandeling geven van 2 uur
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40-42°. Deze behandeling is echter onvoldoende om tevens de verschillende ziekten te bestrijden. Het is daarom raadzaam steeds 2 uur
43V20 te geven. Door de behandeling hebben de aanwezige wortels
sterk te lijden, bij toevoeging van Y.»% kwik gaan ze zelfs dood. Dit is
geen bezwaar, omdat de bollen na het planten spoedig nieuwe wortels
maken. Het is echter niet nodig de oude wortels vóór het planten te
verwijderen. De warmwaterbehandeling maakt de bolbodem zacht en
stimuleert de wortelontwikkeling. Een uitzondering hierop maken de
oude leverbare bollen. Het is raadzaam deze bollen na de behandeling
te 'zolen' om de bol gelegenheid te geven nieuwe wortels te vormen.
In de praktijk meent men te hebben waargenomen dat naarmate men
een hogere temperatuur aanhoudt tijdens de warmwaterbehandeling,
de bloei later valt. Het tijdstip van de behandeling heeft geen invloed
op de kwaliteit van het gewas, mits de bloemknop op dat tijdstip niet
zichtbaar is. Is de bloemknop wel zichtbaar, dan moet men zowel bij
2 uur 43V20 als bij 2 uur 46° rekenen op beschadigde bloemen. In het
algemeen geeft men tijdens de bewaring na het tweede groeiseizoen
de bollen in ieder geval een warmwaterbehandeling. Na de behandeling moet men de bollen, als ze niet direct worden geplant, snel laten
afkoelen envoorzichtig terugdrogen.
Ziektenen plagen
Bladluizen - Aphidae
Bladluizen zitten veelal in groepen bijeen en voeden zich bij voorkeur
op jonge, groeiende delen van de plant. Deze delen blijven achter in
de groei en gaan soms verwelken, verkleuren of worden misvormd.
Deluizenveroorzaken ook schade door overbrenging van virus.
Bestrijding:
- Ruimtebehandeling door verdampen van dichloorvos 10-12 ml per
100 m3 kasinhoud of dichloorvos-aerosol, of roken met middelen op
basis van lindaan, nicotine, sulfotep, parathion, diazinon volgens
gebruiksaanwijzing.
- Spuiten met 125 ml demeton, 50 ml demeton-S-methyl, 100 ml fosfamidon, 50 ml mevinfos, 150 ml endosulfan 35%, 100 gr endosulfan
50%, 100 ml dichloorvos, 75 gr poproxur, 100 ml diazinon, 100-150
ml malathion 5 0 % of 100ml nicotine 9 5 % per 100Iwater.
Bij hardnekkige aantasting dichloorvos toepassen.
Mijt - Steneotarsonemus laticeps
Bij een aantasting door mijt hebben de bollen een rode verkleuring op
die plaatsen waar de rokken niet volkomen aaneengesloten zijn, maar
ook op de buitenkant van de bol en onder de droge vliezen. De bloemstengel en debladeren blijven kort en groeien krom.
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Bestrijding:
- Een warmwaterbehandeling van 2 uur 43V20 onder toevoeging van
een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing.
- Spuiten met 150 ml endosulfan 35%, 100gr endosulfan 5 0 % of voorbehoedend 150 ml endrin per 100 I water; bespuiting met tussenruimten van vier weken herhalen.
Trips - Thysanoptera
Langwerpige insekten, in kleuren van geel tot zwart, zuigen aan jonge
plantedelen. Hierdoor ontstaan op de bladeren vlekjes die soms tot
zilverkleurige plekken samenvloeien en later bruin kunnen worden.
Door het zuigen aan de jonge plantedelen kunnen knoppen, bladeren
en bloemen worden misvormd. Tussen de plekjes bevinden zich soms
zwarte puntjes (uitwerpselen). De meeste schade treedt doorgaans op
in de zomer.
Bestrijding:
- Ruimtebehandeling door verdampen van 10-12 ml dichloorvos per
100m3of dichloorvos-aerosol.
- Stuiven met DDT-stuif 5%.
- Spuiten met 100-200 ml DDT-vloeibaar 2 5 % of 100 gr propoxur per
1001water.
Slakken - Deroceras reticulatum
Kleine, 1-4 cm lange, lichtgrijze slakjes vreten aan de planten. Ze
komen vooral op vochtige gronden voor en hebben voorkeur voor bepaalde cultivars.
Bestrijding:
- Tegen zonsopgang gewas afzoeken.
- 'sAvonds spuiten met metaldehyde-spuit om de slakjes te lokken, de
volgende morgen de bespuiting herhalen. Zo nodig behandeling
enkele malen herhalen.
- Uitstrooien van Mesurolkorrels of metaldehydekorrels.
Spint ~ Tetranychidae
Kleine spinachtige diertjes zuigen vooral aan de onderkant van de
bladeren, waardoor witte vlekjes ontstaan. De aangetaste bladeren
vertonen hierdoor een vaal uiterlijk envallen veelal vroegtijdig af. In de
meeste gevallen is spinsel aanwezig. Droogte en warmte bevorderen
de aantasting.
Bestrijding: Spuiten met 100 gr Pentac + 30-40 ml uitvloeier per 100 I
water.
Virus
Mozaïek - Hippeastrum mozaïekvirus. Op de bladeren lichte en don-
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kergroene vlekken, vooral langs de bladrand. In oudere bladeren is
hetvirusbeeld duidelijker dan in jonge.
Mozaïek - Komkommermozaïekvirus. Op het blad grote, gele, in elkaar
lopende lijnen en kringen.
Bestrijding:
- Zieke planten tijdig verwijderen en vernietigen, insekten bestrijden.
- Uitsluitend zaad winnen van gezonde planten.
- Niet telen in directe omgeving van bloemisterij- of groentegewassen.
Vuur- Stagonospora curtisii
Op de bol rode vlekjes en streepjes ter grootte van enkele centimeters,soms grotere plekken die donkerrood en iets natrot zijn. De bloemsteel groeit krom omdat aan één zijde van de stengel rode, soms iets
gezwollen vlekjes voorkomen.Dezezijde isdan meestal gezaagd.
Op de bladeren rode, grillig gevormde vlekken van diverse afmetingen.
Onder vochtig-warme omstandigheden vormen zich op de grens van
grond en lucht grote donkerbruine ingezonken vlekken op de stengel
waarbinnen zwarte puntjes zichtbaar zijn, zgn. sporendoosjes of pykniden. Deplanten rotten later geheelweg.
Bestrijding:
- Bollen vlak voor het planten dompelen in een bad met een kwikhoudende bloembollenontsmetter. Door deze behandeling zullen de
wortels grotendeels worden gedood. Oudere bollen hebben soms
moeilijkheden met de vorming van nieuwe wortels. Door de schijf
van de bol onder de rokken met een scherp mes af te snijden, kan
men dit laatste probleem echter goed ondervangen.
- In de kas het gewas goed droog houden en spuiten met 300gr zineb/
maneb per 100m2.
- Direct nahet rooien de bollen snel drogen.
Wolluis - Trionymus lonusburyi
Trage, rose of oranje, met witte was bepoederde platte insekten, zitten
vaak in groepen bijeen tussen de bladeren of bolschubben. In het blad
veroorzaken zij donkergroene vlekken.
Bestrijding:
- Ruimtebehandeling door verdampen van 10-12 ml dichioorvos op
100m3kasinhoud of met dichloorvos-aerosol.
- Spuiten met 100 gr propoxur of 100 ml mevinfos per 100 I water.
Gewasgoed nat spuiten.
- Warmwaterbehandeling van2 uur bij 43V2° mettoevoeging van V4%
organische kwikvolgens gebruiksaanwijzing.
- Voor het planten dompelen inparathion of propoxur.
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Wortelrot - Pratylenchus scribneri + Pratylenchus
penetrans
Eerstgenoemde aaltjessoort komt alleen in de kas voor. Bij een aantasting stagneert de groei van de plant in de loop van het seizoen. Op
de wortels talloze rose-rode langwerpige streepjes ter grootte van
enkele milimeters, zgn. lesies, vaak vlak onder de bol.Op deze plekjes
rotten de wortels af, de bollen worden daardoor geoogst zonder of met
gebrekkige wortels.
Deaaltjes blijven over in de bolbasis of buitenste rok en worden zo met
debollen versleept.
Bestrijding:
- Voor het planten een warmwaterbehandeling van 2 uur 43V20 met
toevoeging van een kwikhoudende bloembollenontsmetter.
Laatste adviezen: 2 uur 46° zonder voorweken; toepassen voordat
bloem zichtbaar is.
- Grond stomen of behandelen met een aaltjesbestrijdend grondontsmettingsmiddel.
Slechte beworteling
Kanworden veroorzaakt door:
- Aantasting door aaltjes (zie wortelrot).
- Planten inslechte grond (o.a.verkeerde pHof slechte structuur).
- Voedselarmegrond.
- Te koude grond.
Benodigde oppervlakte
Voor het in stand houden van een produktie van 30.000 leverbare bollen moet ± 1500 m2 kasoppervlakte worden aangehouden. Daartoe
gaat men uit van ± 1000 snijbollen:
januari 1971snijden 1000 bollen
30 klisters per bol
25m2
overplanten vanaf 3maanden 5 0 % of 15.000
bolletjes, 260 per m2
50m2
2
januari 197230.000jonge bollen;80-100 per m
350m2
januari 197330.000 bollen;25-60 per m2
700m2
beteelde oppervlakte
Bruto glasoppervlak 4/3x1125 = 1500m2.
Aantal leverbare bollen per m2glasoppervlak 30.000 = 20stuks.

1125m2

1500
Van 1 moederbol kan men in ± 10 jaar tijd een handelspartij opbouwen.
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Iris

Indeling
De irisoorten die voor de bloembollenteelt van belang zijn, kunnen als
volgt worden ingedeeld:
- Hollandse iris
- Engelse iris
- Spaanse iris
- Iris reticulata
In deze volgorde zullen de genoemde groepen hierna worden behandeld.

1. Hollandse iris
Sortiment
Het huidige handelssortiment omvat ongeveer 30 cultivars waarvan de
volgende debelangrijkste zijn:
Cultivar

Bloemkleur

Angel's Wings
Dominator (sport van Wedgwood)
Golden Emperor
Golden Harvest
H.C.van Vliet
Ideal (sport van Wedg wood)
Imperator
Prof. Blaauw
Royal Yellow
Wedgwood
White Excelsior
White Perfection
White Superior
White van Vliet
Yellow Queen

wit met geel
blauw
geel
geel
blauw
blauw
blauw
blauw
geel
blauw
wit
wit
wit
wit
geel

•^ Hollandse irissen - Foto R.T.C., Lisse
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Gebruikswaarde
Snijbloemencultuur: verwarmd en koud glas,buiten.
Tuinbeplanting: borderbeplanting is mogelijk, maar wordt weinig toegepast.

Selectie
Voor het verkrijgen van sterke en zuivere partijen moet men selectiepartijen aanleggen die o.a. op de volgende manier kunnen worden
verkregen.
Uit de geoogste partijen worden de grootste ronde bollen gezocht en
apart geplant. Tijdens de groeiperiode worden alle afwijkende planten
uit een partij verwijderd, zo ook gedurende de bloeitijd de planten met
eenafwijkende kleur.
Vermeerdering
De Hollandse irissen worden uitsluitend ongeslachtelijk vermeerderd.
Alleen nieuwigheden worden uit zaad gewonnen.
Ondergronds vormt de iris een bol die zich vermeerdert door het vormen van klisters. De mate van verklistering is afhankelijk van de cultivar, de grootte van de bol en de bewaartemperatuur.
De maximale maat die een bol kan bereiken, is eveneens afhankelijk
van de cultivar. Zo kunnen bepaalde cultivars bollen geven van 13 cm
en zelfs groter (Wedgwood, Prof. Blaauw), terwijl andere niet groter
worden dan 8 cm (Yellow Queen, Royal Yellow).
Grondsoort en bemesting
De Hollandse iris kan op verschillende gronden met succes worden
geteeld. Het meest geschikt zijn echter zand- en zavelgrond waar geen
droogteverschijnselen zijn te verwachten.Op deze grondsoorten geven
zo goed als alle cultivars goede resultaten. Een uitzondering vormen
de cultivars Wedgwood, Ideal en Dominator die bijna uitsluitend op
humushoudende zavel- en lichte kleigrond worden geteeld. Deze
grondsoorten zijn ook het meest geschikt voor de cultivar Prof.
Blaauw, hoewel deze ook op zandgrond wordt geteeld. Een pH van
7,0of iets daarboven wordt het meest gewenst geacht.
Bemesting zandgrond. Irissen worden meestal na een teelt van tulpen
geplant, zodat een organische bemesting in de regel achterwege kan
blijven. Als overbemesting wordt in de winter IV2 kg samengestelde
meststof 6-18-28 gegeven, de helft in december en de andere helft in
januari. Als aanvulling geeft men in het voorjaar tweemaal 500 gr kalkammonsalpeter, namelijk eind maart en eind april.
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Bemesting zavelgrond. Op zavelgrond geeft men per rr2 VU kg samengestelde meststof 12-10-18, in het voorjaar, na het ontdekken als
het gewas afgehard en droog is, aangevuld met 500 gr kalksalpeter of
kalkammonsalpeter.

Planten
De planttijd van de Hollandse iris ligt tussen eind oktober en eind
november. Vroeger planten is niet aan te bevelen daar het gewas dan
te vroeg boven de grond komt en de kans op vorstschade zeer groot
wordt.
De hoeveelheid plantgoed per rr2 is voor de cultivars Wedgwood en
sports en Prof. Blaauw als volgt:
Plantmaat

aantal b

kg per rr2

7-8 cm
6-7 cm
5-6 cm
4-5 cm
beneden 4 cm

±
±
±
±

10
9
8
7
6

1.000
1.500
2.000
3.500

Voor de cultivars waarbij 6cm/op als leverbaar geldt:
5-6 cm
± 2.000
8
4-5 cm
± 3.500
7
beneden 4cm
6

De plantdiepte is ± 8 cm. Het planten gebeurt meestal machinaal op
de lange regel,maar de laatste jaren ook veel op ruggen.

Dekken en ontdekken
Wegens hun vorstgevoeligheid moeten irissen worden gedekt. Op
zandgrond gebeurt dit met 4 bossen riet of 20 kg stro per rr2. Gebruik
van lang riet of nieuw stro is aan te bevelen omdat dit dek minder
afsluit waardoor het uitgroeiende gewas beter afhardt. Licht en lucht
kunnen dan namelijk beter op het gewas inwerken. Het gebruik van
kort riet (pook) of oud stro moet worden afgeraden, omdat het gewas
gedurende de wintermaanden door deze vaste massa heen groeit, geel
wordt en bij vorst kort na het ontdekken ernstig wordt beschadigd.
Op zavelgrond wordt gedekt met 15 kg stro per rr2 of met een laagje
van ± 3cmturfmolm met hierover een strodek van8kg per rr2.
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Zodra de vorstkansen voorbij zijn, moet het dek worden verwijderd.
De groei van het gewas wordt daardoor wat afgeremd, het gewas
wordt stugger en bij een 'laat wintertje' of nachtvorst minder snel beschadigd. Als op zavelgrond met turfmolm + stro wordt gedekt, wordt
alleen de strolaag verwijderd. Turfmolm werkt structuurverbeterend,
houdt de onkruidgroei tegen en voorkomt snelle uitdroging van de
grond waardoor het rooien gemakkelijker zal gaan.
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Bloei
De bloei valt, afhankelijk van de cultivar, in de periode half mei tot
half juni.
Dwalingen
Tijdens de bloei moet men het gewas steeds nalopen op dwalingen
en zwakke planten, ledere afwijkende plant moet worden verwijderd.
Bij veel dwalingen en afwijkende planten in de partij kan men door het
planten van toppers van ronde bollen weer een nieuwe partij opbouwen dievrij isvan dwalingen en afwijkingen.
Zodra het gewas na het ontdekken is afgehard en groen geworden,
moet 'grijs' worden gezocht.
Infiltratie
Als in de maanden juni enjuli de grond te droog wordt of tijdens perioden van uitzonderlijk warm weer, moet men vroegtijdig beregenen of
bevloeien. De iris heeft in deze periode namelijk voor haar groei veel
vocht nodig. Op een te droge grond sterft het gewas snel af en naarmate dit vroeger gebeurt zal men een slechter gewas rooien. Bollen
van Wedgwood die bestemd zijn voor de vroegbroei, mogen na half
juni niet meer worden beregend.
Rooien,drogen,sorteren
Wanneer de bolhuid een bruine verkleuring vertoont, is het tijdstip van
rooien aangebroken. De loofbladeren zijn dan dikwijls nog groen, maar
de wortels meestal afgestorven. Bollen van de cultivar Wedgwood die
bestemd zijn voor de vroegbroei, moeten vóór 15augustus bij de afnemer zijn en daarom vroeg worden gerooid. De bollen mogen dan zonder bezwaar nog wat aan de onrijpe kant zijn. Om het afrijpingsproces
te bevorderen, moet men de voor vroegbroei bestemde bollen van
Wedgwood na half juni niet meer beregenen. Groeit het gewas desondanks toch nog te lang door, dan kan men het met een daarvoor
geschikt middel doodspuiten. De bollen komen dan eerder op kleur
en kunnen vroeger worden gerooid. Het rooien gebeurt machinaal.
De bollen moeten direct na het rooien worden gedroogd. Indien het
drogen buiten plaats vindt, mag dit nooit in de zon gebeuren. Veel
beter is echter het gebruik van een droogvloer of een goed geventileerde schuurafdeling. Tijdens het drogen mag de temperatuur niet
hoger zijn dan 23°; bij voorkeur houdt men een temperatuur aan die
slechts enkele graden bovende heersende buitentemperatuur ligt.
Dedroge bollen worden gesorteerd indevolgende maten:
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daarom koel worden bewaard, namelijk bij 17". De kleinere maten met
inbegrip van de schijven van Wedgwood en sports van 7-8 cm worden
voor eenoptimale groei bewaard bij20°.
Onkruidbestrijding
Najaar. Vóór het strodekken wordt per are 40-50 ml chloorprofam
(Chloor-IPC) 4 0 % gespoten.
Voorjaar. Voor de chemische onkruidbestrijding in het voorjaar worden op de verschillende grondsoorten de volgende middelen toegepast:
zeer humusarme zandgronden: enkele dagen na het ontdekken 4050ml chloorprofam 40% per are
goed doormeste zandgronden en lichte zavelgronden tot 1 5 % afslibbaar en 1% humus: enkele dagen na het ontdekken 50 gr pyrazon/
chloorbufam per are of40-60 ml chloorprofam 40% per are
lichte zavelgrond met meer dan 1 5 % afslibbaar en Vh'/o humus:
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enkele dagen na het ontdekken 60 gr pyrazon/chloorbufam of 40-60 ml
chloorprofam40 %
zavel- en kleigronden met meer dan 2 0 % afslibbaar en 2 % humus:
enkele dagen na het ontdekken 50 ml chloorprofam 4 0 % , gevolgd
door 30 gr pyrazon 65 % 7-10 dagen later, 50 ml chloorprofam 40 %,
gevolgd door 5-10 gr simazin in de 2e helft van april, of 60 gr pyrazon/
chloorbufam per are, of 40-60 ml chloorprofam 40 % per are.
Ziekten en plagen
Aaltjesziek - Ditylenchus destructor
Zieke bollen komen niet op of geven een zwakkere plant met kleine
bloem. Aangetaste bollen zijn herkenbaar aan een insnoering vlak
onder de rokken en de na het verwijderen van de bruine huid zichtbaar
wordende donkere strepen in de rokken die van de basis uitgaan. Deze
strepen worden breder en bruinachtig groene plekken waaieren uit
over de bol die tenslotte verkurkt. Aaltjes blijven in de grond achter en
tasten veel andere gewassen aan.
Bestrijding:
- na het rooien de bollen snel drogen en bewaren bij 20-30°
- na een bewaring van 1-4 weken een warmwaterbehandeling toepassen van 2V2 uur bij 43V20, onder toevoeging van een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing. Na de
warmwaterbehandeling de bollen snel terugdrogen en verder bewaren bij devereiste temperatuur
- plantgoed in de 'twijfelmaten' (maten die gemakkelijk bloeiers
geven) na een bewaring van 7-10 dagen een warmwaterbehandeling
geven, snel terugdrogen en koel bewaren
- een vruchtwisseling toepassen van hoogstens één teelt in de zes
jaren.
Andere waardplanten van de aaltjes zijn: aardappel, botanische
tulpen, Colchicum, Crocus, Gladiolus nanus, Gladiolus colvillii, Oxalis,Tigridia.
Bladluizen - Sappaphis tulipae en andere soorten
De insekten zijn meestal (niet altijd) groen of geel gekleurd met tamelijk lange poten. Soms, maar lang niet altijd zijn ze gevleugeld. Ze
zitten veelal in groepen bijeen en voeden zich bij voorkeur op jonge,
groeiende plantedelen die dan achterblijven in groei en soms gaan
verwelken, verkleuren of misvormd worden. De luizen scheiden kleverige suiker bevattende uitwerpselen af (honingdauw) waarop zwarte
schimmels (roetdauw) kunnen groeien. Bovendien zijn de bladluizen
berucht als overbrengers vanvirus.
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Bladluizen kunnen zowel buiten, onder glas als in de bewaarschuren
massaal optreden; in de schuur vooral op bollen die hebben gebloeid,
zodat deze regelmatig moeten worden gecontroleerd.
Bestrijding:
Buiten: Spuiten met o.a. 50 ml demeton-S-methyl of 100 ml fosfamidon
op 100 liter water per are.
Onder glas en in de bewaarschuur:
- verdampen van 10-12 ml dichloorvos per 100 m3 ruimte-inhoud of
dichloorvos-aerosol
- spuiten met o.a. 50 ml demeton-S-methyl of 100 ml fosfamidon op
100 liter water per are.
Driebladers
Deze planten hebben meestal drie loofbladeren. Er heeft geen bloemaanleg plaats gevonden. Deze afwijking treedt op na een onvoldoende
warmtebehandeling tijdens de bewaring in de schuur. Ook het gebruik
van te kleine bolmaten kan dit euvel veroorzaken; in dit geval bloeit
het gewas te vroeg.
Bestrijding: Gebruik de juiste bolmaat en bewaar de bollen bij de
voorgeschreven temperatuur.
Verdroogde bloemen
De bloem is wel aangelegd, maar verdroogt tijdens het in bloei trekken. Dit euvel kan de volgende oorzaken hebben; te hoge kastemperatuur, vooral overdag; te weinig licht bij het in bloei trekken; te weinig
water; een onjuiste temperatuurbehandeling van de bollen in de
schuur; gebruik vaneente kleine bolmaat.
Bestrijding:
- bollen na het rooien bewaren bij de voorgeschreven temperatuur
- bollen planten involdoende lichtdoorlatende kassen
- goede kastemperatuur handhaven; vooral in donkere dagen de kastemperatuur laag houden
- voldoende water geven.
Fusarium - Fusarium oxysporum
Bollen vertonen bij het rooien aan de onderkant waterig zachte plekken, waarop tijdens de bewaring wit schimmelpluis ontstaat. Na de
oogst breidt de ziekte zich in de eenmaal aangetaste bol uit, waardoor
het weefsel lichtbruin wordt en verdroogt. De verdroogde bollen verspreiden massaal sporen over gezonde bollen zodat ook deze worden
besmet en bij ongunstige omstandigheden kunnen worden aangetast.
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De kans op besmetting van de bollen met sporen is vooral groot bij
geremde irissen die 's zomers buiten of in de kas worden uitgeplant.
Voor de bestrijding hiervan zie Penicilliumrot.
Op de bollen ontwikkelt zich vaak naast fusarium ook nog Pénicillium
corymbiferum.
Penicilliumrot - Pénicillium corymbiferum
Deze ziekte treedt voornamelijk op als de bollen bij lage temperatuur
(17° of lager) zijn bewaard. Tijdens de bewaring of kort na het planten
worden de bollen aangetast via wondjes die ontstaan door het uitlopen
van de wortelkrans of op stootplekken. Vanuit deze plaatsen wordt het
weefsel groenachtig van kleur; later worden op het zieke weefsel, aanvankelijk eerst aan de binnenzijde van de rok, massaal kopergroene
sporen gevonden. Ziek en gezond weefsel gaan geleidelijk in elkaar
over, waardoor de bollen zacht worden. Zwaar aangetaste bollen komen niet op.
Vlak voor of direct na het planten ontwikkelt zich een korte spruit die
vaak krom groeit. Aangetaste planten kunnen normaal in bloei komen,
maar kunnen ook blind blijven omdat niet alleen de bolrokken maar
ook de bolbodem werd aangetast.
Bestrijding:
- bollen voor het opslaan bij lage temperaturen ontsmetten in 0,2 %
benomyl (Benlate) gedurende 15 minuten.
- beschadiging van de bollen voorkomen. Voorkom tijdens de bewaring het uitlopen van de wortelkrans door gedurende de nabehandeling bij 17° en 9° de relatieve luchtvochtigheid laag te houden en
tussen de bollen een goede luchtcirculatie te waarborgen.
Grijs - Irisgrijsvirus
Dit virus is het best vroegtijdig boven in het blad te herkennen. Het
loof vertoont dan eensterk vlekkerige mozaïektekening.
Aangetaste planten blijven in groei achter (groeiremming) en hebben
dikwijls een verkorte bloemsteel. Bij blauwachtige cultivars is de
bloem miskleurig en gevlekt.
Bestrijding:
- streng selecteren door aangetaste planten direct na het ontdekken
of in elk geval zo vroeg mogelijk te verwijderen
- tijdens de bewaring in de schuur luizen bestrijden. De ziekte wordt
namelijk door luizen overgebracht.
Wortelrot - o.a.Pythium ultimum
Planten sterven pleksgewijs vroegtijdig af, de wortels worden waterig
rottend.
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Bestrijding:
- grond 4-6 weken voor het planten, doch uiterlijk eind september
ontsmetten met metam-natrium, 100 ml per m2 ingieten met een
grote hoeveelheid water volgens gebruiksaanwijzing
- plantgoed ontsmetten in kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing.
Grauwe schimmel (vuur) ~Botrytis spp.
Op het veld treedt de grauwe schimmel vaak op bij regenachtig weer
in een gewas dat door vorst is beschadigd. Op de dode bladpunten
worden dan sporen gevormd die 'pokken' op de bladeren en bloemen
kunnen veroorzaken.
In de kas ontstaan vlekken op bladeren en bloemen.
Bestrijding:
- het gewas vroegtijdig nevelen met 3 kg zink-mangaancarbamaat en
dit regelmatig herhalen
- ruim luchten; niet te dicht planten; het gewas moet droog blijven of
snel kunnen opdrogen.
Kwade grond - Rhizoctonia tuliparum
Bij ernstige aantasting blijven de bollen pleksgewijs weg. De spruit is
dan met mycelium, Sclerotien en aanhangende grond bedekt. In de
rokken komenop dwarsdoorsnede grijsbruine ringen voor.
Bestrijding:
- aangetaste plekken direct na het rooien behandelen met 75 gr quintozeen 20% per m2,goed door de grond gewerkt
- op gronden waar besmetting wordt verwacht de grond voorbehoedend behandelen met 20-30 gr quintozeen 20% per m2.Op besmette gronden, waar infrezen niet mogelijk is, vóór het planten quintozeen stuiven in het uitgeschoten bed of in de opengetrokken regel.
In het laatste geval wordt 1-2 gr quintozeen per strekkende meter
gebruikt. Op zwaardere gronden het plantgoed bovendien bepoederen met 8-10 gr quintozeen of 3-5 gr tecnazeen per kg bollen
- plantgoed afkomstig van besmette percelen goed schoon maken en
daarna ontsmetten in een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing; tevens het plantgoed vóór het planten bepoederen met de hierboven aangegeven middelen. Bollen in de
directe omgeving van een zieke plek apart rooien en vernietigen
- bij het in bloei trekken kisten ontsmetten in een oplossing van 1 0 %
handelsformaline.
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2. Engelse iris
Sortiment
Het sortiment Engelse irissen is klein en bestaat uit de volgende cultivars:
Giant
- blauw
King of the Blues
-donkerblauw
Mansfield
- purper
Mont Blanc
- wit
Queen ofthe Blues - h e l d e r b l a u w
Queen of the Violets- violet
De Engelse iris wordt ook vaak gemengd geteeld.
Gebruikswaarde
Snijbloementeelt: buiten; met proeven onder glas zijn goede resultaten bereikt.
Vermeerdering
De vermeerdering vindt zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk plaats.
De Engelse iris isvrijwel zaadvast. Ook omdat ze zo buitengewoon vatbaar is voor virus, dient de voorkeur te worden gegeven aan de vermeerdering uit zaad. Gemengde partijen moet men uitsluitend uit zaad
vermeerderen. De bestuiving vindt op natuurlijke wijze plaats. Cultivars waarvan men zaad wil winnen, moeten daarom op een afstand van
minstens 100 meter van elkaar worden geplant. Het is dan mogelijk
geheel of nagenoeg geheel soortechte nakomelingen te krijgen.
Het zaad wordt in juli geoogst. De zaaddozen worden geplukt als ze
bruin zijn en worden opgeslagen in een bewaarplaats bij een temperatuur van 20-23° tot ze volkomen droog zijn. De zaden kunnen daarna
met een fijnmazige zeef van de zaaddozen worden gescheiden. Het
geschoonde zaad wordt tot de zaaitijd opgeslagen in een koele droge
afdeling.
Bij eengoede bloei kan men rekenen op2-3 literzaad per rr2.
Grondsoorten bemesting
Voor de Engelse iris is zandgrond met een pH van 7 en 2 - 3 % organische stof het meest geschikt. Zavel- en kleigronden zijn minder geschikt, evenals gronden dievan nature nat zijn.
Bemesting zaad. Het eerste jaar wordt 2-4 weken voor het zaaien een
kruiwagen oude koemest per rr2 door de grond gewerkt. Een overbe-
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Vlak na het rooien is meestal nog weinig van een aantasting te zien.
Naarmate de bewaring vordert, neemt de aantasting toe en worden de
symptomen duidelijker. Ernstig aangetaste bollen verkurken.
Bestrijding:
- gezond plantgoed planten op onbesmette grond
- ruime vruchtwisseling toepassen van hoogstens één teelt in zes
jaar. Andere waardplanten zijn o.a. botanische tulpen, Colchicum,
Crocus, Gladiolus nanus en colvi11M, Oxalis, Tigridia en aardappel
- eenwarmwaterbehandeling toepassen.
Daar Engelse irissen en vooral de bloeiers hiervan de warmwaterbehandeling moeilijk kunnen verdragen, dienen de volgende punten in
acht teworden genomen:
a. rooi op tijd
b. bewaar de bollen vanaf het drogen tot de behandeling gedurende
2weken bij 23°
c. breek geen klisters van de bollen
d. voeg aan het bad een kwikhoudende bloembollenontsmetter toe
e. behandel de bollen 2V2uur bij43V20
f stort de bollen nade behandeling voorzichtig uit
g. droog ze bij eengoede ventilatie en eentemperatuur van 20-23°
h. bewaar debollen daarnatot deplanttijd koel en droog bij 17°.
Virus
In tegenstelling tot de Hollandse iris is het virus bij de Engelse iris niet
te herkennen aan de loofbladeren, maar uitsluitend aan de breking
van de bloemkleur. In de zuiver effen kleuren komen strepen voor van
een donkerder kleur, hetgeen de bloemen een minder mooi aanzien
geeft. Sterk aangetaste planten geven bovendien kleinere bloemen.
De uit klisters gegroeide irissen zijn vrijwel voor 100 % door virus aangetast. Virusvrije irissen krijgt men alleen uit zaad.
Grauwe schimmel (vuur) en Penicilliumrot
Voor deze ziekten wordt verwezen naar Hollandse iris (blz. 54).

3. Iris reticulata
Sortiment
Hetsortiment van Iris reticulata bestaat uit:
Oorspronkelijke vormen
Irisreticulata
- violet
Irisreticulatahistrioides- helder gentiaanblauw
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Cultivars
Cantab
Clairette
Harmony
Hercules
J.S. Dijt
Joyce
Spring Time
Violet Beauty
Wentworth

- lichtblauw
- hemelsblauw en donkerpurper
- blauw
- purperblauw
- purper
- diep hemelsblauw
- blauw
- donkerpurper
- violet
Gebruikswaarde

Bloementeelt:

verwarmde kas, verkoop met bol voor het opmaken
van mandjes en bakjes
Huisbroei:
in bakjes gevuld metgrond of water
Tuinbeplanting: border, rotstuin.
Vermeerdering
Iris reticulata wordt ongeslachtelijk uit klisters vermeerderd.
Grondsoort en bemesting
De teelt van Iris reticulata vindt plaats op zand- en zavelgrond met
een pH van 7,0 of iets daarboven. Zandgrond geniet de voorkeur boven
zavelgrond.
Bemesting zandgrond. In het algemeen wordt aan dit gewas geen
organische bemesting gegeven, maar volstaat men met een overbemesting van IV2 kg samengestelde meststof 6-18-28 4-6 weken na
het planten, in het voorjaar na het ontdekken aangevuld met 500 gr
kalkammonsalpeter tijdens droog weer op een afgehard gewas.
Bemesting zavelgrond. In het najaar wordt 4-6 weken na het planten
IV2 kg samengestelde meststof 12-10-18 per rr2 gegeven, in het voorjaar na het ontdekken aangevuld met 500gr kalkammonsalpeter tijdens
droog weer opeen afgehard gewas.
Planten
De planttijd van Iris reticulata valt in de periode eind oktober-1e helft
november. Per rr2 plant men 6 kg bollen van 4-5 cm en 5 kg bollen en
klisters beneden 4cm.Deplantdiepte moet 5cm zijn.
Dekkenen ontdekken
Op zandgrond wordt gedekt met 3 bos riet of 15 kg stro per rr2 Op
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Iris reticulata
Archief Tubergen, Haarlem
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zavelgrond bedekt men de grond eerst met een laagje turfmolm van
2-3 cm met daar overheen nog8kgstro per rr2.
Zodra in het vroege voorjaar de vorstkans voorbij is, moet het dek
worden verwijderd. De turfmolm daarentegen moet tot het einde van
het groeiseizoen blijven liggen. Na het verwijderen van het dek moet
het gewas 3 dagen kunnen afharden bij open weer. In een zachte winter zal men met het verwijderen van het dek beginnen na 15 februari,
instrengere winters na1maart.

Bloei
De bloei begint ongeveer half maart.
Rooien,drogen, sorteren
Zodra symptomen aanwezig zijn van de gevreesde inktvlekkenziekte
of zodra de bollen enigszins crème beginnen te kleuren, moet men
gaan rooien. Beide aantastingen kan men namelijk tegengaan door
vroeg rooien, meestal tweede helft mei als het gewas nog volkomen
groen is. Vooraf regelmatig toetsen is nodig.
Na het rooien moeten de bollen worden gedroogd bij een temperatuur
die niet meer dan2tot 3° boven de buitentemperatuur ligt.
De klisters mogen niet eerder van de bollen worden gescheiden dan
ongeveer 4 weken na het rooien. Ze zijn dan wel zover bestorven dat
geenwonden meerworden veroorzaakt.
Het leverbaar sorteert men in de maten 6 cm/op en 5-6 cm of alleen
5 cm/op. De hoeveelheid leverbaar die men per rr2 kan rooien, varieert
van 1500tot 2000stuks.
Het plantgoed wordt gesorteerd in de maten 4-5 cm en beneden 4 cm.
Debollen beneden 4cm zijnvoor hetgrootste deel klisters.
Bewaren
Zowel het leverbaar als het plantgoed wordt bewaard bij een temperatuur van20-23°.
Onkruidbestrijding
Voor de onkruidbestrijding kan worden verwezen naar de Hollandse
iris (zie blz. 50).
Ziekten en plagen
Inktvlekkenziekte - Mystrosporium adustum
Op de buitenste droge rok van de bol komen 'inktvlekken' voor, op de
daaronderliggende rok soms bruinzwarte vlekken. Op het veld heeft
de plant een zwarte stengelbasis en ze sterft vroegtijdig af. Bij de

61

Engelse iris komen op blad en stengel donkerbruine oogvlekken voor.
Bestrijding:
- plantgoed uitzoeken, daarna ontsmetten in een kwikhoudende
bloemmollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing
- gewas vroegtijdig rooien en de gerooide bollen zo snel mogelijk
drogen.
Voor de overige ziekten kan worden verwezen naar de beschrijving bij
Hollandse iris (zie blz. 51-54). Onder meer komen vuur, kwade grond,
fusarium envirus voor.

4. Iris danfordiae
Sortiment
Deze kleine iriswordt gerekend tot degroep reticulata.
Debloemkleur is geel.
Gebruikswaarde
Bloementeelt:

verwarmde kas, verkoop met bol voor het opmaken
van mandjes en bakjes
Huisbroei:
in bakjes gevuld met water of grond
Tuinbeplanting: border, rotstuin.
Vermeerdering
Devermeerdering vindt ongeslachtelijk plaats uit klisters en kralen.
Grondsoort enbemesting
Het meest geschikt zijn de zand- en zavelgronden met een pH van 7,0
of iets hoger.
Bemesting zandgrond. In het najaar wordt 4-6 weken na het planten
IV2 kg samengestelde meststof 6-18-28 per rr2 gestrooid, in het voorjaar aangevuld met 500 gr kalkammonsalpeter, te strooien na het ontdekken bij droog weer op een afgehard gewas.
Bemesting zavelgrond: 4-6 weken na het planten IV2 kg samengestelde meststof 12-10-18 en in het voorjaar 500 gr kalkammonsalpeter,
toe te dienen na het ontdekken bij droog weer op een afgehard gewas.
Planten
Iris danfordiae wordt geplant in de periode eind oktober-le helft
november.
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Als norm kunnen per rr2 de volgende planthoeveelheden worden aangehouden:
kralen
2 liter
klisters
4kg
ronde bolletjes 4-4V2cm
6kg
beneden 4cm
5kg
Deplantdiepte bedraagt 5cm.
Dekken en ontdekken
Op zandgrond wordt gedekt met 3 bos riet of 15 kg stro per rr2. Zavelgrond wordt bedekt met een laagje van 2-3 cm turfmolm met daaroverheen 8kgstro per rr2.
Zodra in het vroege voorjaar de kans op vorst voorbij is, moet het dek
worden verwijderd. De turfmolm moet blijven liggen tot het einde van
het groeiseizoen. Na het verwijderen van het dek moet het gewas 3
dagen kunnen afharden bij open weer. In een zachte winter zal men
met het verwijderen van het dek beginnen na 15februari, in koude winters na1maart.
Bloei
Debloei begint ongeveer half maart.
Rooien,drogen,sorteren
Men moet Iris danfordiae rooien als het gewas begint af te sterven, in
het algemeen in de tweede helft van mei. Omdat de kralen dan nog
aan de bol vastzitten, rooit men deze mee.
Na het grondvrij maken van de bollen, dat voorzichtig moet gebeuren,
worden ze vlug gedroogd en wel bij een temperatuur van 23° en een
ventilatie van 10-12maal de ruimte-inhoud per uur.
De bollen worden gesorteerd in de leverbare maten 5 cm/op en 4V25 cm of 4V2 cm/op en in de plantgoedmaten 4-4V2 cm en onder 4 cm.
Per rr2 kan men 1700-2000stuks leverbaar rapen.
De kralen worden niet gesorteerd.
Bewaren
Het leverbaar en het plantgoed worden bewaard bij een temperatuur
van20-23°.
Onkruidbestrijding - ziekten en plagen
Zie hiervoor bij Hollandse iris en Iris reticulata (blz. 50-54 en 62).

63

Ixia's in gemengde kleuren
Archief Tubergen, Haarlem
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Ixia

Sortiment
Het sortiment Ixia's
volgende belangrijk
Afterglow
Amazone
Appleblossom
Blue Bird
Bridesmaid
Castor

Giant
Goliath
Hogarth
Holland's Glorie
Hubert
Keukenhof*
Marquette
Nelson*
Radio
Rose Emperor*
Rose Queen*
Spotlight*
Titia
Uranus *
Venus
Viridiflora *
Vulcan *
Wonder*

bestaat uit een groot aantal cultivars, waarvan de
zijn:
bruinrood
rood
wit met rose
wit met violet
wit met rose
lichtrood
wit metpurper aande top
magenta rose
crème
lichtgeel met zachtrode streep
magenta rose
geel met purper streep
lichtgeel met purper
crème met rode streep
bronskleurig met brede karmijnrode streep
zacht rose
zacht rose
wit met rode streep
roserood
geel
paarsrood
groen
rood
rose, dubbele bloemen

= vatbaar voorfusarium.
Gebruikswaarde
Snijbloemencultuur
Tuinbeplanting:

65

onder verwarmd en niet verwarmd glas, buiten
indevolle grond.
border.

Vermeerdering
De vermeerdering vindt uitsluitend plaats door verklistering van de
knol en de vorming van kralen. Per knol kan men 3 of meer leverbare
knollen oogsten. Een leverbare knol levert 10-20 kralen. De hoeveelheid kralen per knol is afhankelijk van de cultivar en de grootte van de
geplante knol. Vermeerdering uit zaad wordt alleen toegepast voor het
winnen van nieuwe cultivars.
Grondsoort en bemesting
Voor deze teelt zijn de humusarme zand- en zavelgronden geschikt.
Humusrijke gronden blijven te lang nat en koud met als gevolg een
slechtere groei en meer ziekten.
Een organische bemesting met stalmest e.d.moet alleen worden gegeven op gronden die zeer arm zijn aan organische stof en voedingsstoffen (verse spuittuin, e.d.). Een hoeveelheid van 3U kruiwagen zeer
oude stalmest per rr2 is voldoende.
Na deze bemesting en op zandgronden die het jaar daarvoor stalmest
hebben gekregen, geeft men per rr2 een aanvullende bemesting van
1-1V2 kg samengestelde meststof 6-18-28 in het najaar vlak voor het
dekken en vervolgens in het voorjaar 1 à 2 weken na het ontdekken,
als het gewas droog en afgehard is,400g kalkammonsalpeter.
Op zavelgrond geeft men eenzelfde bemesting, met dien verstande
echter dat als samengestelde meststof 1 kg 12-10-18 wordt gestrooid
in plaats van 6-18-28.
Planten
De knollen worden geplant in de eerste helft van december. Men plant
zo laat om te voorkomen dat het gewas in het voorjaar te vroeg opkomt. Vroeg opkomen betekent namelijk vroeg ontdekken en grote
kans op beschadiging door vorst. De hoeveelheid plantgoed voor de
verschillende knolmaten bedraagt per rr2:
Maat

kgper rr2

5 cm/op
4-5 cm
2-4 cm
kralen

11
g
7
4

Voor goed bewaard plantgoed is de plantdiepte 5 cm. Is het plant-
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goed echter te koel bewaard, dan moet het enkele cm's dieper worden geplant daar het gewas anders te vroeg boven de grond komt.
Het voordeel van ondieper planten is, dat de groei beter en daardoor
de opbrengst hoger is.
Na een speciale plantgoedbehandeling van 23° vanaf het rooien kan
men het planten verschuiven naar het voorjaar.
Proeven op de Proeftuin voor de Bloembollencultuur te Lisse hebben
uitgewezen dat in maart geplante knollen niet minder groeien dan de
indecember geplante.
Dekken en ontdekken
Het gewas Ixia is zeer vorstgevoelig, zodat een dik vorstdek noodzakelijk is. Direct na het planten wordt de grond bedekt met een laagje
'pook' van ± 6cm metdaaroverheen per rr25bos lang riet.
Zodra het gewas zich bovengronds ontwikkelt, moet worden 'verdekt',
waarbij het pook wordt verwijderd en het lange riet weer wordt aangebracht
Als de meeste kans op vorst voorbij is, meestal eerste helft maart,
moet ook het lange riet worden verwijderd. Het gewas is dan al gedeeltelijk afgehard en de kans op nachtvorstschade is hierdoor tot een
minimum beperkt. Als het gewas laat in het voorjaar boven de grond
komt, kan het dek in één keer worden verwijderd en is 'verdekken' niet
nodig.
Ziektebestrijding
Om aantasting door vuur te voorkomen, moet, zodra het gewas is afgehard, worden geneveld met één van de bekende vuurbestrijdingsmiddelen in de aangegeven sterkte. Hierbij hebben de 'witte' middelen zoals zink- en zinkmangaancarbamaten de voorkeur, daar het
lichtgekleurde residu op de loofbladeren niet zo hinderlijk is voor de
verkoop van de snijbloemen als dat van de andere middelen. Het
nevelen moet om de 2 à 3 weken worden herhaald tot even voor de
bloei.

Bloei
Het gewas bloeit in de maand juni. Tijdens de bloei moeten alle herkenbare dwalingen worden verwijderd. Hierbij moeten niet alleen de
knollen, maar ook de kralen worden meegenomen.
Rooien,drogen,sorteren
Zodra het gewas begint af te sterven, meestal twee tot vier weken na
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de bloei, moet het worden gerooid. Vroeg rooien betekent minder
kans op aantasting door fusarium, dus gezondere knollen. Het verdient daarom aanbeveling de voor fusarium vatbare cultivars het eerst
te rooien. Tevens is het noodzakelijk de knollen direct na het rooien
te drogen in een goed geventileerde ruimte bij een temperatuur die
twee graden hoger ligt dan de buitentemperatuur. Te snel drogen,
dus bij te hoge temperaturen, veroorzaakt op de knollen brandplekken
die later verkalken.
Zodra de knollen droog zijn, worden ze gesorteerd in de leverbare
maten 5cm/op en 4-5 cm ende plantgoedmaat 2-4 cm.
Bij alle handelingen moet vermenging van de cultivars worden voorkomen. Dit geldt speciaal voor de kralen.
Bewaren
De leverbare knollen worden tot een maand voor het planten bewaard
bij 23°,daarna tot het planten bij 17°.
De knollen beneden 4 cm die in december worden geplant, krijgen
een temperatuur van 20-23°. Als in het voorjaar moet worden geplant,
moeten de knollen vanaf het rooien tot een maand voor het planten
worden bewaard bij 23°en daarna tot het planten bij 17°.
Onkruidbestrijding
Vóór, bij of kort na opkomst van het gewas spuiten met 40 ml chloorprofam (Chloor-IPC) 4 0 % per are op 10 liter water. Na opkomst mag
alleen op eenafgehard gewas worden gespoten.
Ziekten en plagen
Verwelkingsziekte - Fusarium oxysporum
De planten worden geel en sterven vroegtijdig af. Het onderste deel
van de stengel is in dit geval rose-rood gekleurd. Op de knollen komen
roodgekleurde vlekken voor.
Bestrijding: Plantgoed uitzoeken en vlak voor het planten ontsmetten
in een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing. Planten op onbesmette grond.
Mozaiek-virus
Het blad vertoont een mozaiekachtige tekening. De bloemen worden
gestreept of vlekkerig. Bij ernstige aantasting knijpen de bloemen.
Degroei van het gewas stagneert.
Bestrijding: Selectie.
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Ixiolirion

Sortiment
Hetsortiment Ixiolirion is beperkt tot devolgende twee soorten:
Ixiolirion montanum syn. pallisii: violette bloemen met lichtere strepen
Ixiolirion ledebourii: helder violette bloemen, bladeren en bloemen
kleiner dan dievan montanum.
Van deze beide soorten wordt montanum het meest geteeld.
Gebruikswaarde
Snijbloemencultuur: buiten.
Tuinbeplanting: border.
Vermeerdering
De vermeerdering vindt plaats uit zaad. Het zaad is in juli rijp; de
zaaddozen worden dan geplukt en op papier in gaasbakken gedroogd
op een luchtige plaats. Het is ook mogelijk de zaaddozen met stengel
te plukken en deze in bosjes te bundelen. De bosjes worden rechtop in
een kistgezet enop deze manier gedroogd.
Zodra de zaaddozen goed droog zijn, wordt het zaad uit de dozen
gewreven of geslagen. Het wordt tot de zaaitijd droog bewaard in een
onverwarmde koele afdeling van de schuur. De gunstigste temperatuur hiervoor is15-18°.
Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van Ixiolirion zijn de zand- en lichte zavelgronden geschikt. Voor bemesting kunnen de volgende normen worden aangehouden:
Zaad. Het eerste jaar wordt voor het zaaien een kruiwagen oude koemest per rr2 goed door de grond gewerkt. Het tweede jaar wordt per
rr2 een overbemesting gegeven van 1 kg samengestelde meststof
6-18-28 inhet najaar + 200g kalkammonsalpeter in het voorjaar.
Bollen. Bij de bolletjes wordt alleen een overbemesting gegeven,
namelijk 1 kg 6-18-28 pr rr2 in het najaar (4-6 weken na het planten)
+ 200-300 gr kalkammonsalpeter in het voorjaar.
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Ixiolirion montanum
Archief Tubergen, Haarlem
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Deze normen gelden speciaal voor de zandgronden. Op zavelgronden
strooit men direct na het planten 1 kg 12-10-18 in plaats van de gift
6-18-28. In het voorjaar wordt nog 250 gr kalkammonsalpeter gegeven.
Zaaienen planten
Zaad. In de eerste helft van september wordt gezaaid. Zaaien op een
later tijdstip geeft kans op slapers. Per rr2 gebruikt men ± 3Uliter zaad,
dat in het algemeen breedwerpig wordt uitgezaaid in een uitgeschoten
bed van 1-3 cm diepte. Na het zaaien blijft het gewas een jaar overstaan.
Bollen. De bolletjes, plantmaat onder 3 cm, worden in oktober geplant
in een hoeveelheid van ± 4 liter per rr2.
Dekken en ontdekken
Zowel het zaad als de bolletjes worden gedekt met 2-3 bos riet of
10-15 kg stro per rr2. In het voorjaar moet dit dek zo spoedig mogelijk
naopkomst worden verwijderd.

Bloei
Ixiolirion montanum bloeit in de tweede helft van mei, Ixiolirion ledebourii iets eerder.
Rooien,drogen,sorteren
De rooitijd valt meestal in juli, soms eerder. Een voorwaarde is dat de
bollen lichtbruin van kleur zijn. Wacht men te lang, dan rooit men bollen met eendonkere huid en isde kansop 'doven' groot.
De van zaad gegroeide bolletjes worden met grond opgeschept, waarna de grond met de trilzeef wordt uitgezeefd. De geplante bolletjes
worden metde hand of machinaal gerooid.
Totdat de bollen winddroog zijn, blijven ze in gaasbakken op het land
staan. Daarna worden ze gesorteerd in de leverbare maten 3V2 cm/op
en 3-3V2 cm en de plantgoedmaat onder 3 cm. Na een teelt van drie
jaar vanaf zaad is een gedeelte leverbaar; na 4 jaar moet vrijwel alles
de leverbare grootte hebben bereikt.
Bewaren
Na het drogen wordt het plantgoed bewaard bij 17°, het leverbaar bij
20°.
Onkruidbestrijding
Zaad. Bij aanwezigheid van onkruid wordt voor opkomst gespoten
met 30-50 ml paraquat per are.
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De meeste knolbegonia's worden geteeld in België, in de omgeving
van Gent. In Nederland wordt de teelt voornamelijk in West-Friesland
beoefend. De teelt is zeer arbeidsintensief met arbeidspieken in het
vroege voorjaar, juni en eind oktober-november.
Sortiment
Begonia tuberhybride
Grootbloemige soorten
- simplex type (enkelbloemig)
- duplex type (half gevuldbloemig)
- grandiflora of pleno type (gevuld of dubbelbloemig)
Kleinbloemige soorten
- multifloratype (veelbloemig)
- multiflora maxima type (groter)
- pendula type (met hangende bloempjes).
De grootbloemige worden naar de vorm van de bloem- en kroonblaadjeso.a. onderscheiden in devolgende typen:
camélia
- cameliabloemig
crispa
- gekroesde rand
cristata
- hanekamvormige uitgroeiingen opde kroonblaadjes
fimbriata - ingesneden,gefranjerde rand
marmorata - gestreepte rand, meestal met gemarmerde vlekken, vaak
licht rose met rode randen.
De grootbloemige worden veel in acht kleuren verkocht, namelijk geel,
koperkleurig,oranje,rood, rose,scharlaken,wit enzalmkleurig.
Van het multiflora type kennen we de volgende rassen:
Frau Hélène Harms
- dubbelbloemig, geel
Flamboyant
- enkelbloemig, vermiljoenrood
Ami Jean Bart
- oranje-zalmkleurig
Wilhelm Eysser
- oranjerood
Madame Richard Galle - vuurrood.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: perk, border, bloembakken, potten.
Vermeerdering
Bij de grootbloemige, de pendula en de multiflora maxima typen
vindt de vermeerdering plaats uit zaad. De multiflora typen werden
tot voor kort uitsluitend door stekken vermeerderd. Toch gaat men
ook bij dit type ondanks de slechte zaadproduktie, meer over tot de
vermeerdering uit zaad, omdat men dan zekerder is van gezonde planten. Grote knollen kan men ook in stukken snijden, mits elk stukje knol
eenoog bevat.
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Vermeerdering uit zaad
Zaadwinning. De zaadwinning voor vermeerdering van knolbegonia's
vindt nog hoofdzakelijk plaats op hiervoor gespecialiseerde bedrijven
in België. Men kan echter ook zelf zaad winnen.
Nauwkeurig geselecteerde planten worden in potten in de kas geplant. Hierbij moeten de kleuren gescheiden van elkaar worden gezet.
Het bestuiven gebeurt kunstmatig. Om hoge luchtvochtigheid te voorkomen, moet de kasveelworden gelucht.
Het rijpe zaad moet regelmatig worden geplukt en op een droge, koele
plaatsworden bewaard.
Zaaien. De beste zaaitijd is de tweede helft van januari en februari.
Voor een goede werkverdeling kan het best met een tussenpoos van
1-2 weken worden gezaaid. Dit gebeurt in ontsmette kistjes ( 5 % formaline of stomen) gevuld met luchtige, gesteriliseerde bladgrond.
Men gebruikt hiervoor ook wel sparrenaaldengrond met een weinig
eikebladgrond. Over het grondmengsel strooit men een dun laagje
fijn gezeefde turfmolm, waarna het licht wordt aangedrukt en vochtig
gemaakt. Per kistje van 35x45 cm zaait men 0,1 gr zaad op de turfmolm; het zaad wordt iets aangedrukt met een glasplaatje. Te dicht
zaaien veroorzaakt vaak smeul. Het zaad is zeer fijn; per gram 20.000
tot 40.000 stuks. De kistjes worden na het zaaien afgedekt met een
glasplaat die per dag enkele keren wordt gedraaid omdat condensdruppels smeul kunnen veroorzaken. Bij zonnig weer worden de glasplaten met papier bedekt. Voor het kiemen van het zaad is een temperatuur van 23° nodig. De grond mag echter niet uitdrogen, zodat regelmatig bevochtigen noodzakelijk is. Men kan ook de kistjes water laten
opzuigen ineen niette diepe bak.
Ongeveer 14dagen na het zaaien kan men verspenen in dezelfde bladgrond of hetzelfde grondmengsel. Hierbij moet men alleen de goede
kiemplantjes verspenen, ± 900 plantjes per kistje van 35x45 cm.
Voor het verspenen gebruikt men een verspeenhoutje of een pen. De
verspeende plantjes moeten eveneens goed vochtig worden gehouden.
Na ± 3 weken wordt voor de tweede maal verspeend, ditmaal in de
volle grond van een kas in vochtige humusrijke grond. Indien noodzakelijk brengt men een laagje van 5 cm bladgrond op de gefreesde
kasgrond. De plantjes komen op een afstand van 4 x 4 cm, hetgeen
neerkomt op 625 plantjes per m2 beteelbare oppervlakte. Water geven,
luchten enzo nodig schermen vragen steeds de aandacht.
Begin mei worden de plantjes buiten uitgeplant op 'wachtbedden' om
af te harden. Over de wachtbedden brengt men latwerk of bogen aan
om bij zonnig weer te kunnen schermen met jute of rietmatten. Ook bij
slecht weer en bij kans op nachtvorst moet men kunnen schermen.
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Begoniapendula
Archief N.V. L.Stassen jr.

Vooral de eerste twee weken na het uitplanten zijn de plantjes zeer
gevoelig. De plantafstand op de 'wachtbedden' isVI2 bij 5cm.
Stekken. De multiflora typen, die weinig zaad geven, worden daarom
meestal gestekt. Omdat men echter uit zaad een gezonder en beter
Produkt verkrijgt, gaat men ook deze typen steeds meer uit zaad vermeerderen. Begonia bertinii wordt dikwijls door stekken vermeerderd,
waarvoor stekken met een hieltje worden gesneden. Ook de andere
typen zouden kunnen worden gestekt, maar omdat deze voldoende
zaad leveren,worden ze inde regel uitzaad vermeerderd.
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Voor de stekproduktie kiest men moerknollen die geselecteerd zijn op
gezondheid en op bloeirijkheid en die afkomstig zijn van het eerste
stek. Deze knollen worden half februari opgelegd in bladaarde of potgrond op een tablet in een kas (op dezelfde wijze dus als dahlia's).
De temperatuur in de kas moet ± 20° zijn. Ongeveer 4 weken na het
opleggen kunnen de eerste stekken worden gesneden. Deze worden
in gesteriliseerde grond in ontsmette kistjes geplant op een onderlinge
afstand van 5 x 5 cm. Direct na het planten wordt de grond aangegoten. De eerste weken worden de stekken afgedekt met doorschijnend
plastic folie, waaronder de grond goed vochtig wordt gehouden. Om
smeul te voorkomen moet verwelkt blad steeds worden verwijderd. Na
de eerste stekken vormen zich regelmatig nieuwe stekken die eveneens kunnen worden gesneden en geplant. Men kan tot begin mei stek
snijden.
Eind mei kan men beginnen buiten te planten. De bewortelde stekken
moeten dan voldoende zijn afgehard. Dit houdt in dat de eerst genomen stekken zodra ze zijn beworteld, zoveel mogelijk moeten worden
overgebracht in eenonverwarmde afdeling van de kas.
De moerknollen kan men buiten planten; het worden grote planten met
veel stengels die grote,onregelmatig gevormde knollen leveren.
Delen. Vermeerdering door delen is eveneens mogelijk. Men gebruikt
daarvoor veelal oude en grote knollen die in de kas worden opgelegd.
Zodra de spruiten goed zichtbaar zijn, worden de knollen in stukken
gesneden, zodanig dat op ieder stuk minstens één oog zit. Voor elk
knoldeel dat men snijdt, dient het mesje te worden ontsmet, omdat het
gevaar bestaat dat bacterieziekte wordt overgebracht. Voor het kweken van mooie knollen is deze methode niet geschikt. Ze geeft knollen
die zeer onregelmatig van vorm zijn. Voor tuinbeplanting is dit echter
geen bezwaar.
Grondsoort enbemesting
Lichte, humusrijke opdrachtige gronden zijn voor de teelt van knolbegonia's het meest geschikt. Tijdens de groei heeft de begonia namelijk veelwater nodig.
Aan de vruchtwisseling worden weinig eisen gesteld. Men teelt vaak
jaren achtereen op hetzelfde perceel zonder dat moeilijkheden optreden. In het algemeen wordt per rr2 een bemesting gegeven van 1 kruiwagen oude stalmest, ongeveer een week voor het planten aangevuld
met1 kgsamengestelde meststof 6-18-28of 5-10-25.

Planten
Het opkweken van eigen stek, indien dit enigszins mogelijk is, ver-

77

client aanbeveling. De kwaliteit van gekochte stekken (veelal geïmporteerde) is niet altijd goed, en bovendien is eigen stek in het algemeen
goedkoper. Bij het kopen van stekken dient aandacht aan de kwaliteit
teworden besteed.
De afgeharde stekken worden injuni buiten geplant. Ze worden met de
hand op bedden van 1 meter breed geplant, waarbij een regelafstand
van 17 cm en een padbreedte van 40 cm worden aangehouden. Per
regel van 1 meter plant men meestal 5, soms 6 planten, hetgeen neerkomt op respectievelijk 325 stuks en 400 stuks per rr2. Daar de begonia's fel zonlicht moeilijk kunnen verdragen, dient bij voorkeur bij
bedekte lucht te worden geplant. Vooral de eerste weken na het planten kunnen ze gemakkelijk verbranden. Tevens is het aan te bevelen
te planten op beschutte plaatsen of te werken met schermmateriaal.
Multiflora typen kunnen de volle zon beter verdragen dan de grootbloemige typen. De grootbloemige moeten dan ook niet te ver van
elkaar geplant worden,zodat de kans op verbranding geringer is en de
grond vochtiger blijft.
Verdere cultuurzorgen
Vooreen goede groei is een vochtige grond vereist. Geregeld sproeien
is daarom vaak noodzakelijk. Daarbij moet men echter zorgen dat de
grond niet dichtslaat, daar wateroverlast het rotten van de knol in de
hand werkt. Door de grond los te maken kan men dichtslaan voorkomen. Daar begonia's zoutgevoelig zijn, mag het gietwater niet te
veel zout bevatten.
Bloei
Bloei kan men reeds verwachten vanaf half juli; deze kan doorgaan
tot de eerste nachtvorst. Vanaf begin september moeten de bloemen
worden verwijderd (koppen). Hierdoor wordt de kans op smeul (Botrytis) verminderd en de knolgroei bevorderd. Twee tot drie maal koppen is noodzakelijk.
Rooien,drogen,sorteren
Met het rooien kan men eind oktober beginnen. Wegens de vorstgevoeligheid van de begoniaknollen moeten ze beslist worden gerooid
zodra het gewas door een nachtvorst is afgevroren. Langer wachten
kan uitval door het rotten van de knollen tot gevolg hebben. Het rooien
gebeurt nog hoofdzakelijk met de hand, maar op beperkte schaal
wordt ook reeds machinaal gerooid.
Na het rooien worden de knollen direct gespoeld, waarna ze onmiddellijk doch niet te snel moeten worden gedroogd. Buiten drogen in
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gaasbakken is niet aan te raden en riskant in verband met kans op
nachtvorst. In de cel worden de knollen gedroogd bij een temperatuur
van enkele graden boven de buitentemperatuur en een ruime ventilatie
ter voorkoming van botrytis. Het drogen duurt dan meestal hoogstens
1 week, waarna de knollen verder worden bewaard bij 3° tot 6° en een
hoge luchtvochtigheid. Als gevaar voor uitdrogen bestaat, is bewaring
inturfmolm aante bevelen.
Men sorteert in doorsneematen van 5 cm/op, 4-5 cm, 3-4 cm en 2V23 cm. De minimum-exportmaten zijn: grootbloemige 3-4 cm, multiflora typen 2V2-3 cm. Van de grootbloemige knolbegonia's kan een
normale oogst alsvolgt zijn samengesteld:
40% inde maat 5cm/op,
40% in de maat4-5 cm
10% inde maat 3-4 cm
10% inde maat 2V2-3cm.
Grootbloemige geven ronde, afgeplatte knollen, de multiflora typen
een klauwachtige knol.
Onkruidbestrijding
De enige manier van onkruidbestrijding is nog wieden. De begonia is
een teer gewas, zodat alle werkzaamheden voorzichtig moeten gebeuren.
Ziektenen plagen
Botrytis (smeul)
Op het blad komen witte vlekjes voor, waarna de plant gaat wegrotten.
Bestrijding: Voorkomen of beperken door tijdig wegnemen van de
bloemen.Vernevelen vanzineb volgens gebruiksaanwijzing.
Meeldauw
Aan de bovenkant van het blad witte vlekken; groeiremming. Vooral
dewitbloeiende soorten zijn gevoelig.
Bestrijding: Voorbehoedend nevelen met spuitzwavel, 350-500 gr op
15 liter water of Karathane, 50 gr op 10 liter water. Beide middelen
kunnen verbranding geven, dus niet nevelen bij zonnig weer. Bij voorkeur 's morgens vroeg of laat inde namiddag nevelen.
Bacterieziek - Xanthomonas begoniae
Lichte, bruingele, waterige vlekjes met doorschijnende stippen (als
vetvlekjes) op het blad. Deze nemen snel in aantal toe. Aangetast blad
wordt bruin, stengels en bladstelen worden donker en slap. Uit de
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Planten en zaaien
Zaad. De zaaitijd valt in de eerste helft van april. Later zaaien is wel
mogelijk, maar vroeg zaaien geeft in het algemeen een betere groei.
Per rr2 is 1/3-1/2 liter zaad nodig. Er wordt op de lange regel gezaaid
met een regelafstand van25cm en op een diepte van 2cm.
Knolletjes. De knolletjes worden bij voorkeur in de eerste helft van
april geplant. Per rr2 plant men 2 liter knolletjes, op een diepte van
3-5 cm.
Dekken
Direct na het planten of zaaien moet de grond zo nodig stuifvrij worden gemaakt door een dek van stro of riet. Het dek moet een paar
weken na opkomst van het gewas worden verwijderd. Achtergebleven riet- of strorestjes moet men echter laten liggen om stuifschade
aanjonge plantjes zoveel mogelijk te voorkomen.
Bloei
Debloei valt in de maanden augustus-september. Het eerste jaar geeft
het uit zaad geteelde gewas nog geen bloei, het tweede jaar bloeit
vrijwel alles.
Rooien,drogen,sorteren
De uit zaad gegroeide knolletjes worden in oktober van het jaar van
zaaien geoogst. Zodra het gewas tekenen van afsterven gaat vertonen,
moet men met het rooien beginnen. De nog jonge knolletjes hebben
dan nog gave wortels en zitten aan elkaar, waardoor ze nog gemakkelijk met de hand kunnen worden gerooid. De knolletjes van het éénjarige plantgoed rooit men eveneens in oktober, en wel nadat eerst de
planten met opengesprongen zaaddozen zijn opgetrokken.
Daar de knolletjes nog aan de onrijpe kant zijn als ze worden gerooid,
dient dit voorzichtig te gebeuren. Daarom verdient rooien met de hand
de voorkeur en is ook bij het zeven voorzichtigheid geboden, ledere
beschadiging isoorzaak dat de knol versteent enverloren gaat.
De gerooide knolletjes worden gedroogd bij 17-20° met een ventilatie
van 8-10 maal de ruimte-inhoud per uur. Na het drogen kan worden
gesorteerd in de volgende maten: leverbaar 3 cm/op en plantgoed
beneden 3cm.
Het eerste jaar kan reeds een gedeelte de leverbare maat halen, het
tweede jaar kan alles leverbaar zijn. Knolletjes die na twee jaar nog
niet de leverbare maat hebben bereikt, kan men beter niet meer planten.
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Opbrengsten
Na een teelt van twee jaar kunnen per rr2 8.000 tot 10.000 leverbare
knolletjes worden geoogst.
Bewaren
Zowel het leverbaar als het plantgoed wordt bewaard bij 10°.
Onkruidbestrijding
Als er onkruid aanwezig is, moeten zaaibedden ruim vóór opkomst
worden gespoten met 30-50 ml paraquat 2 0 % opgelost in 10 liter
water per are.
Ziekten en plagen
Botrytis
Het gewas kan vooral in natte zomers worden aangetast door botrytis.
De loofbladeren en bloemstengelsvertonen dan bruine vlekken.
Bestrijding: Vanaf opkomst iedere week nevelen met zink- of mangaancarbamaat in de aangegeven sterkte.
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Liatris callilepis
Archief Tubergen, Haarlem

84

Liatris

Sortiment
Het Liatris-sortiment bestaat voornamelijk uit de volgende soorten:
Liatris spicata:
bloemkleur paarsblauw, hoogte ± 60 cm;
de meest geteelde soort
Liatris spicata 'Kobold': bloemkleur donkerpaars, hoogte ± 40cm
Liatris callilepis:
bloemkleur paarsrood,hoogte ± 100cm.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border.
Snijbloementeelt: voornamelijk buiten of alleen gedurende de bloeitijd
onder glas. Bij teelt geheel onder glas worden de planten te fijn, krijgen smal blad en lichte, enigszins slappe stengels. Bij teelt voor de
bloem kan mende knollen desgewenst 1 of2jaar laten overstaan.
Vermeerdering
Liatris spicata. Deze soort wordt vermeerderd uit zaad, dat meestal
door de kweker zelf wordt gewonnen. Voor dit doel laat men een
gedeelte van de grootste planten in bloei komen,welk gedeelte tijdens
de bloei wordt geselecteerd op de juiste bloemkleur en vorm van de
plant. Alle bloemen met een afwijkende kleur en bloemen van planten
met een afwijkende vorm moeten worden afgesneden.
De bestuiving vindt op natuurlijke wijze plaats. Als het zaad rijp is, kan
het worden geoogst, waarbij de bloemstengels met het rijpe zaad
worden afgesneden en vervolgens zo nodig enige tijd gedroogd bij20°.
Het droge zaad kan gemakkelijk van de stengel worden gewreven,
waarna het droog en koel wordt bewaard tot het zaaien. Meestal wordt
het zaad niet geschoond.
Liatris spicata 'Kobold'. Desoort Kobold is niet zaadvast en moet daarom worden vermeerderd door scheuren of door delen van de oude
knollen. Op elk deel van de knol moet een neus (groeipunt) zitten.
Liatris callilepis. Ook bij deze soort is men voor de vermeerdering aangewezen op scheuren of delen van de oude knol. De werkwijze hiervoor isgelijk aan die bij de soort Kobold.
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Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van liatris zijn de humusrijke vochthoudende gronden
het meest geschikt. Over de bemesting is nog weinig bekend. Op
humusrijke gronden wordt na een bepaalde voorteelt meestal geen
bemesting gegeven. Op wat lichtere gronden geeft men 1 kruiwagen
stalmest per rr2 of volstaat men met een gift van 1-1V2 kg samengestelde meststof 6-18-28. Bij de knollen wordt een gift van IV2 kg na
het planten gegeven. Bij de teelt uit zaad volstaat men met een gift
van 3A kg,te geven als het gewas boven de grond staat, of een gift van
V2 kg voor het zaaien + V2 kg zodra het gewas boven de grond staat.
Indien na opkomst wordt gestrooid, moet dit bij droog weer gebeuren
op een droog gewas.
Zaaien en planten
Begin april kan worden gezaaid indien en zodra de weersomstandigheden dit toelaten. Er wordt direct ter plaatse gezaaid, meestal op de
lange regel en op een diepte van 2 cm. Met 1 kg geschoond zaad
bezaait men ± 20 rr2, met 1 kg ongeschoond zaad 6-7 rr2. Daar men
in het algemeen niet te zware knollen wil rooien, wordt vrij dicht gezaaid. Men gaat uit van een dichtheid van ± 3000 plantjes per rr2. Hierbij houdt men er rekening mee dat men ook bij het onkruidvrij maken
(wieden) van het gewas nog een aantal plantjes verspeelt. Na ± 3
weken komt het zaad op. Dichtslaan van de grond na het zaaien moet
worden voorkomen,daar anders het zaad niet zal kiemen.
De éénjarige knollen plant men gedurende de tweede helft van maart;
van de plantmaat 4-6 cm ± 700stuks per rr2, van6-8 cm 350-400 stuks.
Meestal wordt op lange regels geplant, op een diepte van5cm.
Bloei
De bloeitijd valt in de maanden juli en augustus. Beginnend vanaf de
top komen de vele bloemknoppen langs de bloemstengel geleidelijk
in bloei. Men laat het gewas echter alleen in bloei komen als de bloemen bestemd zijn voor zaad- of bloemproduktie. Als dit niet het geval
is, worden de bloemstengels voor de bloei afgemaaid, hetgeen de
knolproduktie ten goede komt. De uit zaad gegroeide planten bloeien
inhet eerste jaar niet of slechts weinig.
Rooien,sorteren,bewaren
Als het gewas gaat afsterven, meestal eind oktober, kan men rooien.
Indien de weersomstandigheden het toelaten, kan echter gedurende
de gehele winter worden gerooid. Dit gebeurt, nadat de restanten blad
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zijn afgemaaid, bij de uit zaad gegroeide knolletjes door uitploegen.
Hoewel dit ook mogelijk is bij de tweejarige knollen, rooit men deze
nog veel met de hand. Men trekt de knollen dan op en verwijdert direct
de stengelresten. Als men de tweejarige knollen zou afmaaien en uitploegen, zouden er stukjes stengel blijven zitten die later bij het
schoonmaken en sorteren moeilijk zouden zijn te verwijderen en veel
extra werk zouden geven. Het schoonmaken van de knollen en het sorteren zijn zeer arbeidsintensieve werkzaamheden.
Om zoveel mogelijk het uitdrogen van de knollen te voorkomen, wordt
bij het rooien een kleine hoeveelheid grond mede in de kisten gedaan.
Uit zaad rooit men 2000 tot 3000 knolletjes per rr2. Naarmate het aantal
per rr2 groter is, is ook het aantal in de kleine maten groter, afhankelijk van de plantdichtheid. De knollen worden gesorteerd in de maten
4-6 cm, 6-8 cm, 8-10 cm, 10-12 cm en 12 cm/op. Van de maat 6-8 cm
heeft men in het algemeen degrootste hoeveelheid.
De éénjarige uit zaad gegroeide knollen zijn goed bloeibaar en worden dan ook verhandeld. De maat 4-6 cm en een gedeelte van de
maat 6-8 cm wordt weer als plantgoed gebruikt.
De tweejarige knollen worden verhandeld in hoeveelheid per mand,
variërend van 250 tot 600 stuks per mand al naar gelang de afnemer
wenst.
De knollen moeten zo koel mogelijk worden bewaard;2° is een goede
bewaartemperatuur. Men bewaart de knollen gedurende de winter ook
wel buiten b.v. in kisten of op hopen op de grond. De knollen zijn
namelijk niet of althans zeer weinig vorstgevoelig. Wel moet men zorgen dat ze tijdens de bewaring buiten niet uitdrogen door te strenge
vorst oftedroge wind.
Onkruidbestrijding
Het onkruid wordt nog veel door wieden bestreden. Het is echter mogelijk bij aanwezig onkruid voor opkomst te spuiten met paraquat en
naopkomst met chloorprofam (Chloor-IPC).
Ziekten en plagen
Kroonrot - Sclerotium delphinii
Tegen de bloei verwelkt de plant plotseling en vindt men aan de stengelvoet en de wortels lichtbruine Sclerotien. Deze zijn ook in de grond
rondom de plant aanwezig.
Bestrijding: Op de zieke plekken preventief vóór het planten per m2
40 gr pentachloornitrobenzeen (quintozeen) door de grond mengen in
de laag waar de planten wortelen. Bij deze behandeling bestaat kans
op groeiremming.
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Sclerotiënrot - Sclerotinia sclerotiorum
De plantedelen boven de aantasting verwelken; er ontwikkelt zich dik,
wit schimmelpluis. In dit pluis en in de aangetaste delen komen grote,
eerst witte, later zwart wordende Sclerotien voor.
Bestrijding: Aangetaste planten met omringende grond zorgvuldig
verwijderen. Verder ter voorkoming de volgende maatregelen nemen:
- ruim planten
- grote vochtigheid vermijden
- een goede vruchtwisseling toepassen. Geen voorteelt van liatris,
dahlia, violieren, chrysanten, boon, anjer, witlof, komkommer, tomaat,sla, andijvie
- grondbehandeling toepassen alsvoor kroonrot is aangegeven
- indien mogelijk degrond stomen.
Verwelkingsziekte - Verticilium- en fusariumsoorten
Vooral tijdens warme dagen verwelkt de gehele plant. Het blad vertoont gele verkleuringen; stengel soms ten dele bruin op doorsnede.
Bij voetrot isde stengel onderaan bovendien verrot.
Bestrijding:
- indien mogelijk grond stomen
- grond ontsmetten met formaline
- goede vruchtwisseling toepassen (zie sclerotiënrot)
- zieke planten verwijderen
- op opdrachtige grond verhoogde plantbedden aanleggen
- oude zaaibakken ontsmetten o.a. met kopervitriool 5 % , naspuiten
met kalk 1%.
Stengelaaltjes - Ditylenchus-soorten
Bij een aaltjesaantasting krijgt de plant een gedrongen groei, de stengels en bladeren een abnormale vergroeiing.
Bestrijding:
- gezond plantgoed gebruiken
- goede vruchtwisseling toepassen (zie sclerotiënrot)
- zorgen voor goede afwatering en een goede grondstructuur
- zo mogelijk zaaien,dus niet scheuren.
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Lilium

LiliumWilmottiae
Archief Tubergen, Haarlem

Algemeen
Sortiment en oppervlakte
Binnen het geslacht Lilium komt een grote hoeveelheid soorten en
cultivars voor, onderscheiden naar bloemkleur, bloemvorm, hoogte,
bolvorm, e.d. De in Nederland geteelde soorten en cultivars, verdeeld
over een 10-tal groepen, zijn vermeld op de hiernavolgende bladzijde.
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De teelt van lelies heeft zich de laatste jaren sterk uitgebreid. De
beplante oppervlakten waren:
Jaar
1960 '61
Opp. in ha 102 106

'62
96

'63
90

'64
81

'65 '66 '67 '68 '69 '70
94 114 132 156 183 227

Gebruikswaarde
Snijbloementeelt: in een koude of verwarmde kas, afhankelijk van
soort of ras en gewenst bloeitijdstip. De teelt van lelies voor de snijbloem in de open grond is riskant en vergt veel zorgen. Het gewas is
namelijk gevoelig voor wind en ruw weer. Daarom moet men voor deze
teelt bij voorkeur beschutte plaatsen kiezen. Om beschadiging te voorkomen, brengt men in het knopstadium glas of latwerk boven het gewas aan.
Ook bij de teelt van lelies voor de bol worden soms bloemen van het
veld gesneden.
Potplantenteelt: Sinds enkele jaren is het mogelijk enige cultivars als
potplanten te telen, voornamelijk de Mid-Century hybriden Cinnabar,
Enchantment en Harmony. De lelies worden aangevoerd als de bloemknoppen juist gaan kleuren.
Voor het verkrijgen van een gunstige stengellengte ten opzichte van
de bloempot wordt een behandeling met cycocel (CCC) toegepast.
Tuinbeplanting: Door het uitgebreide sortiment en het verschil in afmeting kunnen lelies op elke plaats in de tuin worden geplant. Afhankelijk van de hoogte komen ze voorin of meer achterin de border. Verschillende soorten lenen zich bovendien voor aanplanting vóór heestergroepen of in een rotstuin. De meeste lelies kunnen een groot aantal jaren vast blijven staan. Sommige soorten verlangen een plaats in
de half-schaduw.
Vermeerdering
De vermeerdering van lelies vindt afhankelijk van de soort, op verschillende wijzen plaats, namelijk uit:
- zaad
- stengelbollen
- stengelkralen
- schubben.
•Bij de vermeerdering spreekt men van een hybride als deze is ontstaan
uit een kruising (van species); voorbeeld: Aurelian hybride = o.a.
Lilium sargentiae x Lilium henryi.
Indien men voor een kruising steeds dezelfde vader- en moederplanten gebruikt, waaruit dan een vrij uniform zaaisel ontstaat, noemt men
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de nakomelingschap een strain, b.v. 'Golden Clarion' strain. De ouderplanten dienen vegetatief voortgeplant te worden (klonen).
Als vegetatief wordt vermeerderd (b.v. uit schubben) en men is uitgegaan van één bol, dan is de hieruit gegroeide partij een kloon, b.v.
'Limelight'.
Het grote aantal hybriden dat door onderlinge kruisingen is ontstaan,
maakt het vaak moeilijk een hybride bij een bepaalde groep in te delen
omdat ze meestal kenmerken van verschillende groepen in zich verenigd heeft.
Vermeerdering uit zaad
Men moet van geen enkele afwijkende plant zaad winnen; voortdurende selectie op de ouderplanten is dus noodzakelijk. In eerste instantie worden de planten een jaar vooraf op het veld uitgetekend. Deze
planten worden apart gerooid en weer apart opgeplant voor de zaadwinning. Dan vindt de tweede selectie plaats en van de planten die de
tweede selectie hebben doorstaan wordt uiteindelijk zaad gewonnen.
Men moet selecteren op:
- de bladstand:
- de bloemvorm:
- de bloemkleur:
- ziekten:

een juiste verdeling van het blad langs de stengel
een goede bladvorm op een rechte sterke stengel
de bloem moet voldoende groot zijn
de bloem moet het juiste model hebben
deze moet voor de cultivar de juiste zijn
alle aangetaste planten moeten worden verwijderd.

Als men de zaadouders goed selecteert, wordt van Lilium henryi, longiflorum, pumilum en regale gemakkelijker zaad gewonnen dan van
de overige genoemde. Voor het verkrijgen van een goed resultaat moet
de zaadwinning onder glas gebeuren.
Het voordeel van de vermeerdering uit zaad is dat de bij de lelie bekende virusziekten niet mee overgaan. Deze methode van vermeerdering is echter alleen met goed resultaat mogelijk bij de in het schema
onder 'sortiment' op bladzijde 1 genoemde soorten. Het spreekt vanzelf dat men bij het winnen van nieuwigheden uit moet gaan van door
kruising verkregen zaad.
Het is erg moeilijk om van strains goed zaad te winnen. Meestal zijn de
zaaisels veel te heterogeen van samenstelling. Alleen als men de
ouders kent, mag men op een soortechte nakomelingschap rekenen.
Het winnen van zaad dat aan de eis van soortechtheid voldoet, vraagt
echter veel vakmanschap en tijd. Men moet terdege weten waar men
zaad van wint.
Een goede keuze en selectie van de zaadouders is ook van belang
omdat lelies kruisbestuivers zijn. Zelfbestuivng geeft vaak degeneratie.

92

Bij de zaadwinning is de hoeveelheid die men wint niet alleen bepalend, ook aan de kwaliteit moet men de hoogste eisen stellen. Om het
best mogelijke zaad te verkrijgen moet men als volgt te werk gaan:
Van een bepaalde soort of strain neemt men een aantal planten die als
zaadouders aan de hoogste eisen voldoen. De bollen hiervan worden
op kleine schaal vegetatief vermeerderd, b.v. tot 5 stuks per bol. Als
men aanvankelijk 6 planten als zaadouders heeft geselecteerd, kan
men deze planten onderling gemakkelijk kruisen, ledere ouderplant
heeft 5 nakomelingen, waardoor in totaal dus 6 x 5 = 30 planten of 15
ouderparen ontstaan. Door iedere plant eenmaal als moederplant en
eenmaal als vaderplant te gebruiken, krijgt men 30 kruisingen. Als
men dit precies aanhoudt, krijgt men het volgende schema:
Ouderpl anten

Ouderplanten uit vegetatieve
vermeerdering

Kruisingsprodukten

a
b
c
d
e
f

5x a
5x b
5x c
5xd
5xe
5xf

ax b, a x c, axd, axe, a x t
b xa, bxc, b xd, bxe, bx f
c x a,o x b, c xd, cx e,c x f
dxa, dxb, dxc, dxe, d x f
exa,ex b, exc, ex d, ex f
f x a,f x b,f x c, f x d,f x e

In het voorgaande schema duidt de eerste letter altijd de moederplant
aan, de laatste de vaderplant. Het zaad van elke kruising wordt gescheiden uitgezaaid (30 veldjes) en opgekweekt tot bloeiende planten
(na 2 à3 jaar). Per kruising worden de planten beoordeeld op alle gewenste eigenschappen en op de homogeniteit van deze eigenschappen.Tot de uiteindelijke beoordeling, na2à3jaar.moet men de ouderplanten in stand houden. Wanneer een stel ouderplanten goede nakomelingen geeft die aan de gestelde eisen voldoen, kan men de
kruising herhalen. Van deze kruising zijn de nakomelingen bekend
en men kan lelies aanbieden van constante kwaliteit, zo nodig
jaren achtereen; op deze manier verkrijgt men een strain. Wanneer
men de ouderplanten èn als vader èn als moeder kan gebruiken, is dit
zeer gunstig. In het algemeen zal men echter aan een bepaalde vaderplant en aan een bepaalde moederplant gebonden zijn. Voor het jaarlijks herhalen van de kruising moeten de ouderplanten vegetatief worden vermeerderd; de vaderplant steeds in een zodanig aantal dat er
voldoende stuifmeel is om het grotere aantal moederplanten te kunnen
Destuiven. Om ongewenste kruisingen te voorkomen, moet de kas vrij
worden gehouden van insekten. Zelfbestuiving kan men voorkomen
door de helmknoppen van de meeldraden weg te nemen zodra de
bloemknop gaat openspringen. Na de bestuiving kan men de stamper
inhullen.Aan iedere bloemstengel wordt een labeltje bevestigd waarop
de uitgevoerde kruising met de datum van kruising vermeld is. Tijdens
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de zaadzetting moeten de planten vrij worden gehouden van ziekten
en andere aantastingen. Geregeld spuiten tegen vuur (botrytis) en luizen is noodzakelijk. Verwelkte bloemblaadjes moeten worden weggenomen. Tijdens de periode van bevruchting en vruchtzetting mag de
kastemperatuur niet lager zijn dan 18° en niet hoger dan 23°. Bij deze
temperatuur wordt de grootste hoeveelheid zaad geoogst.
Vlak voor de zaaddozen gaan springen, worden ze geplukt en bij
voorkeur gedroogd bij 20-23° en daarna tot het zaaien op een droge
koele plaats bewaard ( ± 10°).
Uit het bovenstaande blijkt wel dat zaad winnen veel arbeid en vakkennis vraagt en dus vooral werk voor gespecialiseerde bedrijven is.
Bij het kopen van zaad moet men zoveel mogelijk zekerheid zien te
krijgen dat aan de zaadwinning de nodige zorg is besteed.
Uitzaaien. Volgens de voorschriften van de Bloembollenkeuringsdienst
mag alleen zaad worden gebruikt dat een warmwaterbehandeling heeft
ondergaan, bestaande uit 48 uur voorweken + 3 uur 45°. Deze behandeling wordt meestal kort voor het zaaien gegeven. Is het niet mogelijk direct na de behandeling te zaaien, dan moet het zaad in een dunne laag worden uitgespreid en in het donker worden bewaard bij een
temperatuur tussen 5° en 10°.
Leliezaad kiemt het snelst bij veel licht en een bodemtemperatuur van
14°. Het verdient daarom aanbeveling te zaaien in de verwarmde kas
vanaf half maart, in een koude kas of bak vanaf begin april en buiten
vanaf half april. Wanneer eerder wordt gezaaid, blijft het zaad in de
grond te lang in rust en kan dan gemakkelijk worden aangetast door
bodemschimmels.
Zaaien onder glas heeft veel voordelen, namelijk:
- de grotendeels beheerste klimatologische omstandigheden
- men kan een betere ziektebestrijding toepassen
- men bekort de totale teeltduur.
De grond van het zaaibed moet goed los, maar niet te fijn worden
gemaakt. Het bed moet zo nodig ruim van te voren worden klaargemaakt zodat de onkruidzaden kunnen kiemen en worden gedood
vóór het zaaien van het leliezaad. Het verdient aanbeveling met behulp
jan een kiemproef het percentage kiemkrachtig zaad te bepalen. Hieruit kan men dan berekenen hoeveel zaad nodig is om het gewenste
aantal planten per m2 te verkrijgen. Dit aantal is als volgt:
Soort lelie

Hoeveelh«;id planten per m 2

Aantal zaden per kg

Trompetlelies
Davidii-typen
Lilium pumilum
Lilium henryi-typen
'White Queen'

300-400
400-500
500-600
250-350
250-350

±
±
±
±
±
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120.000
150.000
200.000
100.000
100.000

Degrond waarin men zaait moet vochtig zijn en vooral ontsmet. Zaaien
in niet ontsmette grond leidt tot mislukking. Het zaaien gebeurt breedwerpig op bedden van 1 m breedte met paden van 25-30 cm. Voor het
behoud van een goede structuur verdient het aanbeveling bij het zaaien
planken in de paden te leggen. Na het zaaien dekt men de grond af
met een laagje van 1 cm turfmolm of bladaarde, eventueel gemengd
met wat zand; de grond wordt hierna licht aangedrukt. De grond waarmee men afdekt moet ook ontsmet zijn! Om aantasting door 'kiemschimmels' te voorkomen, bespuit men de grond na het afdekken met
zineb of TMTD spuitpoeder, V2 liter per rr2 van een oplossing van
VJ kg op 100 liter water. Nieuwere middelen zijn Benlate en Aaterra.
Na het zaaien moet de grond regelmatig vochtig worden gehouden.
Het zaad komt ongeveer 14 dagen na het zaaien op.
Voor het behoud van een gelijkmatige temperatuur moet men de kas
schermen en voldoende luchten.
In de kasworden de van zaad gegroeide bolletjes in de herfst gerooid.
Buiten moet men zaaien op een weinig slempgevoelige, voldoende
vochthoudende grond met een goede ontwatering. Men zaait dan
meestal op regels, hetzij met de hand of machinaal. De onderlinge
regelafstand is 20 cm, terwijl om de 5 of 6 regels een pad wordt aangehouden van 50 cm.
Per rr2 is ± 25 gr kiemkrachtig zaad nodig. Afhankelijk van de groei
rooit men nog hetzelfde jaar in de herfst of laat men het gewas een jaar
overstaan. Een windscherm kan voor tere plantjes buiten een gunstiger
klimaat scheppen. Hiervoor kunnen plastic gaas, rietmatten of latten
worden gebruikt.
Daar men zaad gebruikt dat vrij is van virus en bladaaltjes, moet men
dit afgezonderd van andere partijen uitzaaien. Geregeld spuiten tegen
botrytis en luis en een goede chemische onkruidbestrijding is een
absolute noodzaak.
Vermeerdering uit bolschubben
Wanneer men van één bol of een gering aantal bollen (b.v. ouderparen
voor zaadwinning) binnen een korte tijd veel nakomelingen wil hebben,
kan men de bolschubbencultuur toepassen. Deze wijze van vermeerdering kan bij alle soorten en cultivars worden toegepast. Alleen gezonde en goed geselecteerde bollen komen hiervoor in aanmerking.
Grote bollen hebben het grootste aantal schubben. De temperatuurbehandeling van de schubben duurt 22 weken. Met het afschubben
moet men dus 22weken voor het gewenste planttijdstip (op zavelgrond
meestal eind april-begin mei), dat wil zeggen eind november, beginnen. Op zandgrond kan men vroeger planten, omdat deze grond eerder
goed te bewerken is.
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wel op klei-, op zavel- als op zandgrond. Lilium speciosum en hybriden
geven de voorkeur aan zandgrond met een pH van 4,5-6,5.
De bemesting hangt voor het grootste deel af van de grondsoort en de
voedingstoestand van de grond. Op zavel- en kleigrond geeft men in
het algemeen de volgende bemesting per rr2:
bij planten in het najaar: 1—IV2kg 6-18-28 of 5-10-25 in februari
bij planten in het voorjaar: 1-1V2 kg 12-10-18 bij het planten.
Als aanvullende bemesting geeft men omstreeks de bloei 'A kg geprilde kalksalpeter per rrz.
Op zandgrond is bemesting met een kruiwagen stalmest per rr2 aan te
bevelen. Deze bemesting wordt in het algemeen aangevuld met 1 kg
samengestelde meststof 6-18-28 vóór opkomst van het gewas + 300500 gr geprilde kalksalpeter rond de bloei.
Over de vruchtwisseling is weinig bekend. In de praktijk komt men
meestal na 4-5 jaar op lelieland terug. Indien grondontsmetting wordt
toegepast, is op zandgrond een nauwere vruchtwisseling mogelijk, b.v.
om het jaar. Het ene jaar kan dan worden ontsmet en het andere jaar
geteeld. De in de praktijk toegepaste jaar-op-jaar-teelt moet worden
afgeraden. Bij een voorteelt van tulpen en irissen bestaat gevaar voor
botrytis en kwade grond.
Als vermoed wordt dat kwade grond in het perceel aanwezig is, moet
vóór het planten 300-500 gr PCNB per rr2 door de grond worden gewerkt.
Op gronden waar ritnaalden voorkomen, moet men aldrin volgens gebruiksaanwijzing gebruiken. Indien geïnjecteerd moet worden tegen
wortelaaltjes, de veroorzakers van wortelrot, moet terdege rekening
worden gehouden met de voorgeschreven wachttijd.
Planten
Bij het planten moet men rekening houden met de gezondheid van de
partijen. Het aanleggen en bijhouden van een plantschema is daarom
voor het slagen van de cultuur noodzakelijk. Met virus besmette partijen moeten bij elkaar en op een afstand van minstens 100 meter van
de andere partijen worden geplant. Partijen waarvan zaad moet worden gewonnen, komen zo ver mogelijk van elkaar om ongewenste
kruisbestuiving te voorkomen. Uitzaaien onder glas verdient de voorkeur (zie blz.94).Het iseveneens van belang dat de verschillende jaargangen steeds apart worden opgeplant en niet worden vermengd met
de rest van de partij.
Op klei- en zavelgrond is men vrijwel overal van de rijenteelt overgestapt op de ruggenteelt, vooral omdat dan het rooien veel gemakkelijker is. De afstand tussen de ruggen bedraagt, afhankelijk van de te
gebruiken machines, 70-75 cm van hart tot hart. Een goede structuur
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van de grond bij het planten is noodzakelijk, maar ook het behoud
hiervan. Droogte na het planten kan voor de teelt funest zijn.
De planttijd loopt van eind september tot half december, afhankelijk
van de weersgesteldheid en de soort. Planten in het najaar verdient
voor verschillende soorten de voorkeur boven planten in het voorjaar.
Naarmate de groeiperiode langer is, zal de opbrengst beter zijn. Men
moet zorgen dat de planten met goede wortels de winter ingaan. Lilium
speciosum en hybriden worden in het voorjaar geplant, omdat anders
bij deze vroeg opkomende soorten de kans op vorstschade te groot is.
Plantgoed dat niet in één jaar tot leverbaar groeit, laat men een winter
overstaan. Men kan dan een betere groei en een grotere opbrengst
verwachten, althans indien het gewas gezond is. Is dit niet het geval,
dan is het aan te raden de bollen te rooien, zodat ze kunnen worden
uitgezocht en ontsmet alvorens weer te worden geplant.
Als de bollen een winter moeten blijven overstaan, worden van de
soorten die grove bollen produceren op ruggen 20-25 stuks per strekkende meter geplant en van de overige soorten 25-35 stuks. Als nog
hetzelfde jaar wordt geoogst, plant men 30-40 stuks per strekkende
meter.
Op lichtere gronden plant men in hoofdzaak op lange regels, hetzij
door inploegen of door voren trekken. Bij voren trekken moet men
erop letten dat de bollen voldoende diep komen. De afstand tussen
de regels bedraagt dan 25-30 cm,waarbij men om de 5of 6 regels een
pad van 50 cm aanhoudt. De afstand in de regel is afhankelijk van de
soort en bolmaat.
Teelt op bedden is met het oog op de moeilijkheden bij het rooien niet
aan te bevelen.
Omdat de meeste leliebollen stengelbollen vormen, moeten ze voldoende diep worden geplant; afhankelijk van de plantmaat varieert de
plantdiepte van 5 tot 10 cm.
Lilium regale, Lilium candidum, Lilium henryi en de Aurelian hybriden
worden wegens hun vorstgevoeligheid in het algemeen gedekt. Overigens behoeven de bollen die in het najaar zijn geplant niet tegen vorst
te worden gedekt; zo nodig wel tegen structuurbederf van de grond.
Gedurende de groeiperiode moet grote aandacht worden besteed aan
selectie en ziektebestrijding.
Onkruidbestrijding
De voor de leliecultuur goedgekeurde onkruidbestrijdingsmiddelen
zijn diquat, paraquat en chloorprofam.
Vóór opkomst van de lelies kan bij aanwezigheid van onkruid worden
gespoten met paraquat. Indien naast grasachtige onkruiden ook
breedbladige onkruiden voorkomen, verdient het aanbeveling te spui-
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ten met een mengsel van 2 liter paraquat + 2 liter diquat per ha. Van
een gewas dat het vorige seizoen is geplant en is blijven overstaan,
moeten eerst de dode stengels worden verwijderd alvorens men gaat
spuiten. Bij veel onkruid kan men het best spuiten met een mengsel
van 3 liter paraquat + 2 liter diquat per ha. Wil men tegelijkertijd de
kiemende onkruiden bestrijden, dan kan aan het mengsel 4-5 liter
chloorprofam (Chloor-IPC) 40 % worden toegevoegd. Voor een goede
bestrijding van deze onkruiden is half december een geschikt tijdstip
om te spuiten.
Voor in het najaar geplante lelies is 3 liter paraquat (bij aanwezigheid
van onkruid) + 4 liter chloorprofam 40% het meest geschikt.
Indien met stro wordt gedekt, moet de onkruidbestrijding vóór het dekken worden uitgevoerd.
De chloorprofam moet ruim vóór opkomst worden gespoten, daar dit
middel moet zijn uitgewerkt voordat de stengelwortels worden gevormd.
Bloemen verwijderen
Voor het verkrijgen van een goede boigroei is het wegnemen van
bloemknoppen noodzakelijk. De knoppen worden weggenomen zodra
ze op een steeltje staan. Hierbij verdient het één voor één wegnemen
van de knoppen de voorkeur boven het wegsnijden van de gehele
bloeiwijze (afhankelijk van de soort). De eerste methode vergt wel
meer tijd, maar bij het wegsnijden van de gehele bloeiwijze verliest
men te veel blad, hetgeen ten koste gaat van de groei. Met het oog op
mogelijke aantasting door ziekten is het gewenst de verwijderde knoppen niet tussen het gewas te laten liggen.
Rooien,drogen,sorteren
Zodra het gewas is afgestorven, kan men rooien. Het tijdstip van rooien
is minder belangrijk, mits men maar een afgestorven gewas rooit. Bollen van niet afgestorven planten kunnen namelijk slechte resultaten
geven bij het in bloei trekken. De beste tijd voor het rooien is oktober
en november; enkele vroege soorten als 'Fire King', Pumilum en MidCentury hybriden kunnen reeds eind september worden gerooid.
Het rooitijdstip wordt mede bepaald door de bestemming die men aan
de bollen wil geven. Zo zullen bollen voor de vroegste bloei op een
dusdanig tijdstip moeten worden gerooid dat ze nog een behandeling
van 6 weken 2° kunnen ondergaan voordat ze in de kas worden ge
plant.
Als men ook de stengelbollen wil rooien, moet het loof worden afgemaaid of afgekapt. Men rooit daarna tegelijk met de bol het stukje
ondergrondse stengel met de stengelbollen mee. Er gaan dan weinig
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stengelbollen verloren en als het gewas goed is afgerijpt, kan het
stukje stengel gemakkelijk zonder beschadiging uit de bol worden verwijderd.
Bij op lange regels en/of op ruggen geplante bollen is uitploegen
meestal mogelijk. Droge kluiten kunnen de bollen ernstig beschadigen.
Als bij het rooien de grond erg droog is (vooral op klei), kan daarom
vooraf beregenen van de grond wenselijk zijn. In veel gevallen wacht
men echter met rooien tot er regen is gevallen.
Bij het rooien moet men er voor zorgen dat er ongeveer 10 cm lange
wortels aan de bollen blijven zitten; dit bevordert de hergroei.
Direct na het rooien moeten de bollen koel worden bewaard, bij voorkeur bij 2° met een relatieve luchtvochtigheid van minimaal 90 %. De
bollen mogen in geen geval uitdrogen, want ook de geringste uitdroging heeft bloeivertraging, vermindering van het aantal aangelegde
bloemknoppen en een kortere stengelgroei tot gevolg.
Indien men niet over koelruimte of een andere geschikte bewaarruimte
beschikt, kan men de bollen tijdelijk opkuilen. In de praktijk wordt
plantgoed en ook bollen van Lilium speciosum wel in de kuil bewaard.
De bollen worden bewaard in droge houtmot of droge turfmolm. Als
bewaarfust kan men het best dichte kisten gebruiken. In gaasbakken
en pootbakken drogen de bollen uit, tenzij men ze van plastic voorziet.
Met kwade grond besmette bollen moeten worden bepoederd met 3-4
gr PCNB per kg bollen, vooral omdat in gekoelde ruimten de kwadegrondschimmel zich snel uitbreidt.
Het sorteren van lelies kan alleen met de hand gebeuren. Bij het rooien
kan men reeds een voorsortering toepassen door de dikste bollen
apart te houden. De leverbare maten verschillen per soort. Het plantgoed wordt in het algemeen in twee maten gesorteerd.
Zodra ze gemakkelijk loslaten, worden de stengelbollen één voor één
afgebroken. Men laat echter ook wel de stengelbollen als een geheel
aan het stukje stengel zitten dat men uit de bol trekt.
Het sorteren van lelies in een verwarmde ruimte moet tot een minimum
worden beperkt. Om uitdrogen tegen te gaan worden ook de gesorteerde bollen in houtmot of droge turfmolm in kisten verpakt. Voor het
verzenden van lelies zijn manden absoluut ondeugdelijk, hiervoor zijn
kisten het enige bruikbare fust.
Bij deverwerking issteeds uiterste voorzichtigheid geboden, daar elke
beschadiging kwaliteitsverlies veroorzaakt.

Ziekten en plagen
Colletotrichum - Colletotrichum lilii
Op de schubben, voornamelijk op de buitenste schubben, maar ook
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aan de toppen van de meer naar binnen gelegen schubben, grillig gevormde, grijsachtig-bruine, bruinrose plekken. Tot nu toe is deze ziekte alleen waargenomen bij bollen van Lilium longiflorum die uit Japan
zijn geïmporteerd.
Fusarium - Fusarium oxysporum
Op het ondergrondse stengeldeel ontstaan oppervlakkige, oranje tot
donkerbruine, vaak langgerekte vlekken. De hierop aangehechte stengelwortels zijn eveneens aangetast en bruin gekleurd. De aantasting
kan zich uitbreiden over het gehele stengeloppervlak en ook dieper
doordringen in de stengel. De stengel verteert en verschrompelt dan.
De plant sterft vroegtijdig af. De bolwortels worden bruin en rot, de
schubben verteren vanuit de bolbodem (bolrot). Op het zieke weefsel
treft men vaak witachtig schimmelpluis en bollenmijten aan.
Tot dusver is geen verband gevonden tussen een aantasting van de
stengel en die van de bolschubben.
Bestrijding:
- kasgrond ontsmetten door stomen of injecteren met chloorpicrine
- plantgoed in de herfst of in het voorjaar vóór het planten ontsmetten
in een suspensie van benomyl. Direct na toepassing van een warmwaterbehandeling eveneens een dergelijke ontsmetting uitvoeren.
- een zo ruim mogelijke vruchtwisseling toepassen.
Kwade grond - Rhizoctonia tuliparum
De lelies komen in het voorjaar pleksgewijs niet op of met zwaar beschadigde spruiten. In de grond verrot de spruit van buiten naar binnen, zodat de topblaadjes bij een plotseling inzettende strekking van
de plant nog gezond kunnen zijn. Bij ernstige aantastingen wordt de
spruit in de grond geheel vernietigd en ontstaan op de rokken zachte,
bruine plekken.Tussen de schubben vindt men vaak grijswit mycelium
en kenmerkende Sclerotien.
Bestrijding: Aangetaste plekken direct na het rooien behandelen met
75gr quintozeen 20% per m2.Goed door de grond werken.
Op grond waar besmetting wordt verwacht, de grond voorbehoedend
behandelen met 20-30 gr quintozeen 20 % per m2. De hoeveelheid is
afhankelijk van de grondsoort. Zo mogelijk het middel door de grond
werken, waar dit niet mogelijk is moet de quintozeen voor het planten
in de open regel of het open bed worden gestoven.Opzwaardere gronden het plantgoed bovendien bepoederen met 8-10 gr quintozeen of
5-6 gr tecnazeen per kg bollen.
Aangetaste bollen ontsmetten met een bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing of bepoederen met eerdergenoemde middelen.
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Penicilliumrot - Pénicillium species
Tijdens de bewaring ontstaan op de schubben kleine, bruine, droge,
rotte plekjes die zich gedurende de bewaring in de koelcel steeds verder uitbreiden, zelfs bij lage temperaturen (0-2°). Het rotte weefsel
van de grotere plekken blijft bruin en droog.
Geleidelijk ontstaat op het aangetaste weefsel witachtig mycelium
waarop een blauwachtige en in een later stadium een groene sporenmassa wordt gevormd. Zodra de schub geheel verrot is, kan de aantasting in de bolbodem doordringen en van daaruit in andere schubben penetreren.
Bestrijding:
- Tijdens de oogst, bewaring en verwerking beschadiging van de bollen vermijden
- bollen bewaren in fust met veel droog houtmot of droge turfmolm
- bollen ontsmetten in een suspensie van benomyl voordat zij worden
opgeslagen bij lage temperatuur.
Voetrot - Phytophtora en Pythium species
Planten verwelken plotseling.Vanuit de grond wordt de stengel meestal donkerbruinviolet, terwijl de bladeren van beneden af geel worden.
De aantasting zet zich tot boven de stengel voort. De plantedelen die
het eerst zijn aangetast, verschrompelen, waarna tenslotte de stengel
knakt. De stengelholte blijkt dan te zijn gevuld met witte schimmeldraden. Soms komt de aantasting het eerst tot uiting in het bovenste deel
van de plant; de stengel knakt dan ongeveer in het midden. De aantasting blijft dan beperkt tot de stengel; de bol is gezond en kan het
volgend seizoen weer normaal uitgroeien.
Bestrijding: Over de bestrijding is nog niets bekend. Algemeen wordt
aangenomen dat infectie in de regel wordt veroorzaakt door reeds bij
het planten in de grond aanwezige sporen of mycelium.
Gezonde grond en gezond plantmateriaal zijn daarom noodzakelijk.
Zo nodig de grond ontsmetten door stomen.
Vuur - Botrytis species
Op de bladeren grauwbruine tot oranje, min of meer ovale vlekjes.
Deze groeien onder vochtige omstandigheden uit tot grotere, ronde of
ovale plekken waarin het bladweefsel tenslotte doodgaat enverschrompelt. Deduidelijk omlijnde zieke weefseldelen zijn donkerbruin tot licht
geelbruin, de randen oranjebruin of donkergroen. De uitbreiding vindt
soms duidelijk schoksgewijs plaats, waardoor grillige, ongeveer concentrisch lopende ribbels ontstaan die de gedeelten van de vlek welke
in de opeenvolgende perioden zijn gevormd, van elkaar scheiden. De
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Kringvlekkenvirus
Op de bladeren van Lilium tigrinum talrijke, in eikaars verlengde liggende, necrotische stipjes en fijne streepjes, parallel lopend met de
nerven. In een later stadium krijgen de bladeren gele tot bruingele
verkleuringen; de planten sterven vroegtijdig af. Op de bolschubben
van de aangetaste planten bevinden zich ronde, witte vlekken met een
geelbruine zone en enkele witte, kringvormige figuren.
Bestrijding:
- tijdens de bewaring en ook bij de teelt in kassen bladluizen bestrijden
- op het veld planten met mozaïek- of necrotische verschijnselen of
afwijkingen van andere aard zorgvuldig verwijderen
- bij vegetatieve vermeerdering uitsluitend bollen gebruiken van uiterlijk gezonde planten
- omdat veel leliecultivars smetstofdragers zijn van lelielatentvirus dat
in combinatie met gebroken-tulpevirus ernstige ziekteverschijnselen
kan teweegbrengen, dient de teelt van lelies in de nabijheid van tulpen te worden vermeden.

Aaltjesziek - Aphelenchoides species
Komt vaak pleksgewijs voor, verspreidt zich snel en kan gemakkelijk
worden verward met 'vuur'.
Planten waarvan de bol is aangetast, blijven achter in groei; zij bloeien
meestal niet en hebben misvormde loofbladeren.
Vooral de topblaadjes kunnen vervormd en verdikt zijn; zij staan soms
onregelmatig en dicht bijeen op de stengel ingeplant.
In de loop van het groeiseizoen ontstaan bij leliesoorten met grove
bladnerven als speciosum, hansonii, e.a. gele, later bruine banen in
het blad, begrensd door de nerven. Bij andere soorten worden de
blaadjes bronskleurig tot vaalbruin, verdorren en vallen af.
Bestrijding:
- afwijkende planten vroegtijdig verwijderen; goede onkruidbestrijding toepassen, omdat veel onkruiden als kruiskruid, muur, nachtschade, e.a. waardplanten van deze aaltjes zijn
- zaad voor uitzaaien 48uur voorweken en een warmwaterbehandeling
geven van 3 uur bij 45°
- bollen van 'witvlezige' soorten kan tot 15 november een warmwaterbehandeling worden gegeven van 2 uur bij 41°
- aaltjeszieke partijen van Lilium regale, henrii en speciosum die be-
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waard zijn bij 2°, kan men vanaf 8-10 weken na het rooien een warmwaterbehandeling geven van 2 uur bij 39°
- van partijen waarin fusarium voorkomt, de bollen na de warmwaterbehandeling gedurende V2uur dompelen in een 3A % oplossing van
een voor dit doel goedgekeurd fenolderivaat
- verschillende jaargangen alsook gezonde en verdachte partijen gescheiden, dus niet naast elkaar planten.
Schub- en wortelrot - Pratylenchus penetrans en Rotylenchus uniformus
Komt vooral voor bij Lilium speciosum rubrum en Lilium tigrinum op
lichte gronden. Op de bolwortels aanvankelijk bruine, langwerpige
streepjes die later overgaan in donkerbruine rottende plekken. De
wortels verliezen tenslotte hun 'inhoud' zodat het 'leeggezogen' vliezige omhulsel overblijft. Bolschubben kunnen vanaf de basis tot rotting
overgaan en op de buitenste schubben komen vaak ingezonken lichtbruine plekken voor.
Bestrijding:
- grond ontsmetten met mengsel van dichloorpropeen en dichloorpropeen met metamnatrium
- zwaar aangetaste bollen verwijderen en plantgoed voor het bewaren
of opkuilen bepoederen met captan volgens gebruiksaanwijzing
- bollen voor het planten ontsmetten met benomyl volgens gebruiksaanwijzing.
Bloemknopverdroging en bloemknopafstoting
Bij verdroging van de bloemknop treedt een verkleuring en lichte verschrompeling op; kleine verdroogde bloemknoppen zijn lichtgroen en
reeds gekleurde bloemknoppen hebben een fletse kleur.
Ook bij bloemafstoting ziet men aanvankelijk een ontkleuring van de
bloemdelen. Gelijktijdig ontstaat op de plaats waar de bloemknop aan
het bloemsteeltje is gehecht, een insnoering tengevolge waarvan de
niet uitgegroeide knop afvalt. De onderste bloemknoppen worden het
eerst afgestoten en daarna successievelijk de hoger geplaatste. Het
verschijnsel gaat gepaard met 'lekken' van de helmknoppen waarbij
oranje vocht uittreedt. Reeds gekleurde bloemknoppen kunnen nog
verdrogen en afvallen. Bij bloemknopverdroging wordt de stamper niet
afgestoten, bij bloemknopafstoting wel.
Bestrijding: Bloemknopafstoting bij de cultivar 'Enchantment' kan gedurende de wintermaanden worden voorkomen door een bijbelichting
van 14uur per dag met HLRG-lampen,400watt/1V2m2. Deze bijbelich-
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ting is waarschijnlijk uitsluitend nodig gedurende 3 tot 4 weken voor
de bloei.
Leliehaantje - Crioceris lilii
De helderrode larve van deze kever vreet tijdens het groeiseizoen gedeelten van dejonge spruit en bij volgroeide planten gedeelten van het
blad af. Ze komt ook voor in Allium en Fritillaria. In het westen van
Nederland is het leliehaantje bij de leliecultuur nog niet waargenomen.
Bestrijding: stuiven of spuiten met DDT of lindaan.
Bladluizen
Het zuigen van bladluizen kan ernstige schade aan lelieplanten veroorzaken. Verscholen in het binnenste jongste deel van de spruit blijven
ze lange tijd onzichtbaar. De onderste loofbladeren groeien aanvankelijk normaal uit. De bovenste bladeren krullen in een jong stadium om,
worden misvormd en zijn soms verdikt, waardoor ze aan een ziekte
doen denken.
De luizen komen voornamelijk op de onderzijde van de loofbladeren
voor en tasten dan het eerst het jonge blad aan. Door afgescheiden
honingdauw worden de bladeren en knoppen ernstig beschadigd
waardoor de bloemen later misvormd en vooral bij de witte soorten,
ten dele groen zijn. Soms blijft bloei geheel achterwege.
Bestrijding:
In de kas of bewaarruimte:
- dichloorvos verdampen of toepassen in de vorm van aerosol
- bestrijden met rookmiddelen op basis van lindaan, nicotine, sulfotep
of diazinon
- spuiten met demeton, demeton-S-methyl of fosfamidon.
Op het veld:
- spuiten met demeton-S-methyl, fosfamidon of thiometon.
Trips - Liothrips vaneeckei
Tijdens de bewaring zijn op de schubben zeer kleine, bruine of roestkleurige, enigszins ingezonken plekjes te zien die het gevolg zijn van
tripsvraat. Ernstig aangetaste bollen kunnen sterk uitdrogen. Op het
veld kan het aantal schubben van een bol door het aanvreten van de
insekten tijdens het groeiseizoen vrij ernstig worden gereduceerd.
Indien de bol alleen door trips en niet ook nog door andere organismen wordt aangetast, zullen hiervan meestal vrij normale planten ontstaan.
Bestrijding: bollen dompelen in een oplossing van parathion.
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1. Lilium speciosum
Sortiment
Van het sortiment Lilium speciosum is de soort rubrum de belangrijkste die in Nederland wordt geteeld.De bloemdekbladeren zijn rose met
witte ondergrond en bezet met rose tot purperrode spikkels (papillen).
De lengtegroei wordt bepaald door bolmaat en planttijdstip; onder
normale omstandigheden is de lengte 1 m of hoger. De bloemen hangen enigszins en hebben sterk teruggeslagen bloemdekbladen (tulbandvorm). De bol is geelachtig tot oranjebruin. Lilium speciosum
album is een soort met witte bloemen en bruine meeldraden. Deze
cultivar wordt niet veel meer geteeld, omdat de cultuur nogal moeilijk
is.
Enkele belangrijke cultivars zijn:
Lucie Wilson - bloemkleur rose. De snelst groeiende cultivar die
echter het vatbaarst is voor schubrot
Marvellous

- bloemkleur rose, iets korter dan de andere uit de
speciosum-groep

Uchida

- bloemkleur licht rood, bloeit iets later dan rubrum.
Afkomstig uit Japan.
Naast deze cultivars komen nog veel typen en selecties voor van
Lilium speciosum rubrum. De onderlinge verschillen zijn vaak te gering om deze te laten registreren; ze worden aangeduid met een bepaalde toevoeging aan de naam, b.v. Lilium speciosum rubrum type
'Brabander', licht rose en iets vroeger bloeiend dan rubrum, Lilium
speciosum rubrum type B.A., licht rose.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: opkomende spruit is vorstgevoelig.
Snijbloementeelt: voornaamste bestemming. Elke cultivar heeft haar
eigen mogelijkheden en moeilijkheden bij het in bloei trekken onder
glas.
Vermeerdering
Voor de vermeerdering van Lilium speciosum worden in hoofdzaak
stengeibollen gebruikt. Vermeerdering uit zaad is wel mogelijk, maar
wordt alleen toegepast voor het winnen van nieuwigheden. Het winnen
van zaad moet onder glas gebeuren. De groei van zaad tot bloeibare
plant duurt ongeveer 5 jaar. Vermeerdering door schubben wordt
alleen toegepast bij geselecteerde of zeer waardevolle planten waarvan men een snelle uitbreiding wenst.
Het aantal stengelbollen per plant en de grootte van de bollen is afhan-

109

Lilium speciosum
Archief N.V. L. Stassen jr.
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keiijk van de cultivar en de bolmaat. De soort rubrum maakt gemiddeld
3-4 stengelbollen, Lucie Wilson 4-5 waarvan de maat varieert van 5 tot
9 cm.Als uitsluitend leverbaar boven 20 cm wordt geraapt en aflopend
wordt geplant, kan men bij de vermeerdering van stengelbollen over
voldoende plantgoed beschikken om steeds dezelfde oppervlakte of
iets meer te beplanten. Hoewel het nog weinig wordt gedaan, is het
toch aan te raden een aantal van de grootste, goed gesloten bollen te
planten als een zogenaamde kweekpartij voor stengelbollen. Op deze
wijze kan de kwaliteit van de partij worden opgevoerd. Slecht gegroeide bollen moet men weggooien.
Grondsoort en bemesting
De eisen waaraan de grond moet voldoen om met succes Lilium speciosum te kunnen telen, zijn moeilijk aan te geven. In de praktijk blijkt
dat dit gewas slechts op bepaalde gronden goed groeit. De teelt wordt
in hoofdzaak in enkele centra uitgeoefend. In Heemskerk, Beverwijk,
Akersloot en De Zijpe teelt men deze bollen op een humusarme, kalkloze, fijne zandgrond met een pH van 4,5 tot 6,5. In Assendelft worden
ze geteeld op humusrijke kleigrond met ± 30 % organische stof en
een pH van 4,5 tot 5. Ook op enkele plaatsen in Noord-Brabant worden
ze geteeld.
In het algemeen wordt per rr2 1 kruiwagen oude stalmest vóór het
planten door de grond gewerkt, vóór opkomst aangevuld met een overbemesting van 1 kg samengestelde meststof 6-18-28. Soms wordt later
neg een bemesting van 300 gr kalkammonsalpeter gegeven, maar
meestal is deze niet nodig, zelfs niet aan te bevelen.
Vooraf moet de grond worden geïnjecteerd met een aaltjesbestrijdend
middel, vooral wanneer geen of een krappe vruchtwisseling wordt toegepast.
Planten
De grond waarin wordt geplant moet vooraf goed worden losgemaakt
en ingemest en voldoende zijn ontwaterd. Een goede structuur is namelijk voorwaarde voor een optimale groei. In verband met de vorstgevoeligheid van het opkomend gewas wordt deze lelie als de bollen
niet te veel zijn uitgelopen in het voorjaar (maart-april) geplant. De
spruiten zijn namelijk vorstgevoelig en mogen dus pas opkomen als de
nachtvorsten voorbij zijn. Uitgelopen bollen moet men in het najaar
planten. Men moet dan wel het risico nemen van nachtvorstschade
door vroeger opkomen.
Omdat Lilium speciosum bijna uitsluitend op lichtere gronden wordt
geteeld, wordt in het algemeen volvelds op lange regels geplant. Hier-
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Van dit sortiment is Enchantment de belangrijkste en de meest g e t e e l de. Deze cultivar groeit het snelst. De hoogte van de soorten varieert
van 50 tot 70 cm. Destiny, Enchantment en Joan Evans zijn de hoogste.
Prosperity heeft in tegenstelling tot de andere cultivars geen o p s t a a n de k e l k e n .
De bloei valt voor alle soorten in de t w e e d e helft j u n i - b e g i n j u l i . Door
de rechtopstaande kelken zijn de b l o e m e n g e m a k k e l i j k te v e r p a k k e n
en te verzenden. De groei van Harmony en Destiny is iets minder dan
van de andere soorten. Prosperity groeit in N e d e r l a n d zelfs slecht.
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Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border (kunnen vast blijven staan).
Snijbloemencultuur: zowel buiten als onder verwarmd en koud glas;
hieraan ontleent deze groep haar grote waarde.
Potcultuur: Cinnabar, Enchantment, Harmony, Valencia, Prosperity.
Vermeerdering
De vermeerdering van deze hybriden vindt in hoofdzaak plaats door
stengelbollen, waardoor men een bestaand areaal ruim in stand kan
houden. Een snellere vermeerdering wordt verkregen door het gebruik van schubben. Bij sommige soorten die gemakkelijk door bruinkringerigheid worden aangetast, is vermeerdering uit schubben zelfs
de aangewezen methode. Men moet dan vanzelfsprekend uitgaan van
volkomen witte en gezonde bollen.
Bij de meeste soorten is de teelt vanaf stengelbollen tweejarig; een
uitzondering is o.a. Enchantment, waarvan men uit opgeplante stengelbollen het eerste jaar reeds leverbaar raapt. De schubbenteelt is bij
alle soorten tweejarig.
Grondsoort en bemesting
Voor deze groep lelies zijn zand-,zavel- en lichte kleigronden met een
goede structuur en waterhuishouding geschikt. In de praktijk bestaat
de indruk dat op dezavelgrond doorgaans een betere groei en een iets
hogere opbrengst wordt verkregen.
Voor bemesting zie onder 'Algemeen' (blz. 97).
Planten
Men kan zowel in het najaar als in het voorjaar planten, hoewel planten
in het najaar in het algemeen de voorkeur geniet. De groeiperiode is
dan langer en de kans op een betere oogst hierdoor groter. Bollen die
hetzelfde seizoen weer moeten worden gerooid, moeten in ieder geval
in het najaar worden geplant.
Direct na het rooien kan men met het planten beginnen. De meest geschikte tijd hiervoor is oktober, omdat de bollen dan voor het invallen
van de vorst goede wortels hebben gemaakt. Bollen die een jaar moeten blijven overstaan, dus de kleinere maten plantgoed, plant men
vooral op de zwaardere gronden vaak in het voorjaar. Hierbij heeft de
teelt op ruggen de voorkeur boven de teelt op de lange regel.
De planthoeveelheden per rr2 zijn:
Eenjarige teelt 8-10cm 550 stuks
6 - 8cm 700 stuks
4 - 6cm 850 stuks
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tweejarige teelt onder 6 cm 500 stuks.
De bollen worden geplant met 8 cm grond op de bol.
Dekken
De Mid-Century hybriden zijn niet vorstgevoelig. Toch kan ter voorkoming van structuurbederf van de grond een strodek noodzakelijk zijn.
Bloei
De bloei van de verschillende soorten begint in de periode half juni—
begin juli. De bloemknoppen moeten vroegtijdig worden verwijderd
(zie blz. 100). Hierbij mag niet de gehele bloeiwijze worden verwijderd,
omdat dit nadelig kan zijn voor de groei van de bol.

Selecteren
Gedurende het gehele groeiseizoen is ziekzoeken en selecteren in het
gewas een vereiste. Het voorkómen en het tegengaan van een uitbreiding van bruinkringerigheid vereist vooral in de voor deze ziekte gevoelige soorten (o.a. Enchantment) zeer veel naloopwerk.
Rooien,drogen,sorteren
Zodra het loof is afgestorven kan men rooien, meestal eind september-begin oktober. Wanneer men de stengelbollen wil behouden, wordt
het loof afgemaaid, afgeschoffeld of met een loofklapper verwijderd.
Op lichtere gronden is machinaal rooien mogelijk, mits dit voorzichtig
gebeurt. Op zwaardere gronden moet men uitploegen.
Zo snel mogelijk na het rooien moeten de bollen koel worden opgeslagen, bij voorkeur bij 2°.
De bollen worden met de hand gesorteerd in de leverbare maten vanaf 10cm,sommige soorten vanaf 8 cm. Destiny en Joan Evans vormen
vaak dubbelneuzen; de bloei van dergelijke bollen begint later dan
normaal. Na enkele weken bewaren laten de stengelbollen gemakkelijk
los en kunnen ze worden afgenomen. Plantgoed beneden 4 cm wordt
vaak weggegooid.
Ziektenen plagen
Veel voorkomende ziekten bij deze groep lelies zijn:
- bruinkringerigheid (bij alle soorten behalve Tabasco)
- schubrot, vooral op zandgrond
- komkommermozaïekvirus, vooral bij Tabasco,
(zie Algemeen blz. 105-106).
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3. Lilium hollandicum en hybriden
Sortiment
Lilium hollandicum is de verzamelnaam van een groep lelies die uit
kruisingen is ontstaan. De hoofdkleur is oranjerood, de bloemdekbladeren zijn donker gespikkeld en de kelken staan rechtop. Het gewas kan 50tot 80 cm hoog worden.
Enkele belangrijke soorten zijn:
Soort

Bloemkleur

Brandywine
Fire King
Hollandicum (umbellatum)
Orange Triumph

oranje
oranjerood
oranjerood
diep oranje

Brandywine en Fire King hebben afstaande kelken. Beide soorten vormen veel dubbelneuzen.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border (kunnen vast blijven staan).
Snijbloemencultuur: voornaamste bestemming.
Vermeerdering enverdere teeltzorgen
De teelt van deze soorten komt vrijwel geheel overeen met die van
de Mid-Century hybriden. Deteelt is voor alle soorten echter tweejarig.
Als leverbaar gelden de maten 16 cm en groter. Als planthoeveelheid
kan het volgende worden aangehouden:
Plantmaat

aantal kg
per rr2

14-16 cm
12-14 cm
10-12 cm
beneden 10cm

15
17
15
15

aantal stuks
per rr2
350
500
600
—

Ziekten en plagen
Een veelvoorkomende ziekte bij Orange Triumph is bruinkringerigheid
(zie blz. 106).
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4. Lilium tigrinum
Sortiment
Van Lilium tigrinum komen de volgende soorten voor:
- Lilium tigrinum splendens, de meest geteelde uit deze groep ( ±
11,5 ha). Deze soort behoort virusvrij te worden geteeld. De bloemkleur is oranjerood met donkerbruine-stippen. De planten kunnen
1 m hoog worden.
- Lilium tigrinum Fortunei giganteum. De bloemstengels hiervan zijn
1,20 m hoog. De bollen zijn iets minder groot dan van splendens. Er
komt veel virus in voor.
Daar van deze lelie nog geen virusvrije partijen worden geteeld,
moet ze altijd gescheiden van andere soorten en partijen worden
geteeld. Ook van deze soort is de bloemkleur oranjerood met donderbruine stippen.
- Lilium tigrinum flaviforum. De bloemstengel is iets minder stevig en
kan 80 cm lang worden. Deze soort heeft gele bloemen met donkerpaars gekleurde stippen.
Lilium tigrinum heeft hangende bloemen, waarvan de bloemdekblaadjes zijn teruggeslagen, ledere bloemstengel heeft 6-10 kelken. De
bloemstengels zijn donker purperrood en behaard.
Door hybridisatie tracht men (en men is er reeds ten dele in geslaagd)
meer kleurenvariatie in deze leliegroep te brengen. De bloeitijd valt in
de maand augustus. Ze wordt vooral veel geteeld op Texel en in Kennemerland.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border.
Snijbloementeelt: koud en verwarmd glas; zowel verlaten als vervroegen wordt toegepast.
Lilium tigrinum flaviforum is door haar minder stevige stengel wat minder geschikt voor eenverlate bloei (oktober-november) onder glas dan
de overige soorten.
Vermeerdering
Lilium tigrinum wordt vermeerderd uit stengelbollen, stengelkralen en
eventueel uit schubben. Als plantgoed gebruikt men allereerst de stengelbollen. Bij een tekort aan plantgoed kan men gebruik maken van
de stengelkralen die zich in de bladoksels vormen ( ± 50 stuks per
plant). Voor het verzamelen van de stengelkralen moeten planten worden geselecteerd die beslist vrij zijn van ziekten.
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Tegen het einde van het groeiseizoen, als de donkerpaarse stengelkralen zijn volgroeid, vallen ze bij Lilium tigrinum splendens af en kunnen ze dus worden opgeraapt. Bij Lilium tigrinum Fortunei moeten ze
worden afgeschud.
Door tijdig de bloemknoppen te verwijderen, krijgt men een betere
groei van de stengelkralen. Men kan het best de grootste kralen
(boven 3 cm) uitplanten.
Grondsoort en bemesting
Lilium tigrinum kan op de meeste gronden met een goede waterhuishouding worden geteeld. De grond moet voldoende vochthoudend zijn,
maar overtollig water moet gemakkelijk afgevoerd kunnen worden.
Vooral in de maanden juli en augustus, als de groei het sterkst is, moet
het gewas over voldoende vocht kunnen beschikken. Een pH tussen
6,0 en 7,0 is gunstig.
De bemesting isafhankelijk van de grondsoort en de minerale toestand
van de grond. In het algemeen geeft men per rr2 1 à 2 kruiwagens verteerde stalmest; op zandgrond enkele weken na het planten aangevuld
met 1-1VJ kg samengestelde meststof 6-18-28 en op zavelgrond vlak
voor het planten met 1-172 kg samengestelde meststof 12-10-18. Indien nodig geeft men kort voor de bloei nog een overbemesting van
200-300 gr geprilde kalksalpeter per rr2.
Planten
De stengelkralen kan men het best in het najaar planten (septemberoktober). Het verdient aanbeveling zo spoedig mogelijk na het rooien
de kralen weer te planten opdat ze vóór de winter wortelvast staan.
Uitzaaien onder glas is ook mogelijk. Men kan de kralen een jaar laten
overstaan; per rr2 worden dan 600 kralen gezaaid. Indien ze niet blijven overstaan, worden per rr2 ± 1500 kralen gezaaid.
De zaaidiepte is 2-3 cm.
De bollen worden in het algemeen op de lange regel geplant, vaak
door inploegen.
De plantdiepte is 10cm boven de bol.
De volgende planthoeveelheden per rr2 worden aangehouden:
Plantmaat

aantal stuks
per rr2

aantal kg
per rr2

12-14 cm
10-12 cm
onder 10cm

450
700

17
17
12

—
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Golden Splendour

- stram, goudgele bloemen, licht tot donkerbruinrood aan de buitenkant, hoogte
90 cm, trompetvorm

Pink Perfection

- strain, buitenkant van de bloem donkerpurper, naar binnen overgaand tot lilarose, hoogte 100 cm, trompetvorm

Sentinal (Olympic)

- strain, bloemkleur wit, hoogte 100 cm,
trompetvorm

Royal Gold

- strain, gele trompet, bloemknoppen donker bruinrood, hoogte 100 cm
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Bright Star

- kloon, stervormige b'.oemen, bloemkleur
wit met zacht oranje hart, hoogte 100 cm.
Praktisch alle partijen van deze cultivar
zijn geheel met virus besmet; op voorschrift van de keuringsdienst moet deze
lelie dan ook op minstens 25 m van de
overige lelies worden geteeld.
Gebruikswaarde

Tuinbeplanting: border.
Snijbloementeelt: zeer geschikt voor teelt onder koud en verwarmd
glas; buiten wel mogelijk, maar geen teelt speciaal voor de bloem.

b. Liliumregale
Sortiment
De bloem van Lilium regale is aan de buitenkant rose-purper gestreept
en wit, de binnenkant iswit met gele keel (trompetvorm). De hoogte is
125 cm. De schubben van de bol zijn paars-rood. Een zuiver witte vorm
is Lilium regale 'Album'.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border.
Snijbloementeelt: koud en verwarmd glas; soms buiten, echter geen
speciale teelt. De bloemen hebben een sterke geur.

c. Liliumhenryi
Sortiment
Deze lelie heeft omgekrulde kelkbladen die oranje gekleurd zijn met
zwarte vlekjes. De bollen zijn kogelrond en opgebouwd uit dikke roodbruine schubben. De hoogte is ± 2 m.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: voornaamste bestemming.
Snijbloementeelt: alleen buiten, geen stevige stengel, onder glas
bloemstengel te slap.
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d. Lilium longiflorum
Sortiment
In Nederland teelt men verschillende typen longiflorum zoals 'White
Queen', 'Mount Everest' en 'White Superior'. White Queen is de meest
geteelde en de enige soort die buiten wordt geteeld. De bloemkleur
van alle typen is wit.
Naast deze typen worden verschillende andere ingevoerd vanuit Japan
en Amerika zoals 'Erabu', 'Hakesima', 'Croft', 'Ace', 'Georgia' en 'Arai'.

Gebruikswaarde
Snijbloementeelt:zowel onder koud alsverwarmd glas (White Superior
en Mount Everest ook als zaadplantjes).

Teelt van soorten groep 5
Vermeerdering
Al de lelies genoemd op blz. 121t/m 124 worden uit zaad of schubben
vermeerderd. Vermeerdering door stengelbollen moet worden afgeraden, behalve voor de normale Lilium longiflorumsoorten. Strains teelt
men uit zaad; indien mogelijk moet men ook zelf de kruisingsouders
telen, wil men de beschikking hebben over soortecht en zaadvast zaad.
Vermeerdering uit schubben wordt toegepast bij de teelt van een kloon.
Bij alle soorten is het van het grootste belang dat de kruisingsouders
vooraf worden geselecteerd. Het ouderpaar van Lilium regale moet fris
groen zijn en mag niet te grof blad hebben. De bloemtros moet pyramidevormig zijn en bestaan uit grote bloemen. Planten met fijn blad
hebben vaak ook kleine bloemen.
Bij Lilium regale 'Album' mag alleen zaad worden gewonnen van planten waarvan de bloemsteeltjes volkomen groen zijn.
Bij Lilium henryi moet men bij de selectie vooral letten op de bladvorm; deze moet langwerpig zijn en enigszins puntig uitlopen. De
bloemdekblaadjes van de geopende bloem moeten breed zijn, volledig
teruggeslagen en oranje gekleurd.
Indien men bij de strains van Aurelian hybriden niet over de kruisingsouders beschikt, moet men bij het selecteren van de zaadouders vooral
letten op de bloemkleur; een geringe afwijking in de bloemkleur zal
bijna zeker in de nakomelingen een mengelmoes van kleuren geven
waarvan het merendeel vaal en lelijk is. Moet men zaad kopen, dan
moet het soortecht zijn, betrokken van een vertrouwd adres.
Bij het selecteren van Lilium longiflorum zijn van belang een goede
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kelkbezetting, een goede bloemkleur en een juiste vorm van de kelk.
Het zaad van al deze lelies met uitzondering van Lilium regale, moet
onder glas worden gewonnen. Het verdient aanbeveling alleen zaad te
winnen van de onderste 4-7 kelken en de resterende tijdig te verwijderen. Alvorens te bestuiven, moet men nog een laatste selectie toepassen en van alle afwijkende planten alsnog de bloem verwijderen.
Kunstmatige bestuiving (stampers met een meeldraad aanstrijken) is
aan te bevelen, omdat dan een betere zaadzetting wordt verkregen.
Zelfbestuiving zal vaak degeneratie geven en dient dus achterwege te
blijven. Voor 1 kg zaad van Lilium regale heeft men ongeveer 600-700
kelken nodig, van de overige soorten is dit niet precies bekend.

Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van deze lelies zijn lichte klei- en zavelgrond met een
goede waterhuishouding het meest geschikt.
Bij planten in het voorjaar geeft men per rr2 1-1V2 kg samengestelde
meststof 12-10-18, bij voorkeur in twee keer te strooien, namelijk V23
A kg voor of bij het planten en V2-V4 kg vlak voor opkomst van het gewas. Omstreeks de bloei kan als aanvullende bemesting per rr2 V2 kg
geprilde kalksalpeter worden gegeven.
Als de bollen een jaar blijven vast staan, geeft men in het tweede jaar
in het najaar V2 kg samengestelde meststof 12-10-18 per rr2 en in het
voorjaar vlak voor opkomst V2-I kg 12-10-18.Ook dan wordt omstreeks
de bloei als aanvullende bemesting V2 kg geprilde kalksalpeter per rr2
gegeven.
In de praktijk worden ook wel de samengestelde meststoffen 6-18-28
en 5-10-25 gebruikt.
Zaaien en planten
Voor een betere groei en een betere opbrengst kan men het zaad het
best onder glas zaaien. De hoeveelheid zaad moet voldoende zijn om
per m2 300-400 plantjes (van 'White Queen' en Lilium henryi 250-350
plantjes) te krijgen. Het verdient aanbeveling vooraf de kiemkracht te
bepalen.
Lilium regale wordt ook wel buiten uitgezaaid, waarna het gewas een
jaar blijft overstaan. Men gebruikt dan 1 kg zaad voor 25 rr2.
Zodra de weersomstandigheden het in het voorjaar toelaten, moet
men de bollen planten. Met uitzondering van 'White Queen' laat men
het gewas een jaar overstaan.
De planthoeveelheid is voor de maten 8 cm/op 450 stuks per rr2 en
voor de maten onder 8 cm ± 600. Lilium henryi plant men iets minder
dicht, namelijk resp.400en 500stuks per rr2.
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Lilium longiflorum
Archief Tubergen,Haarlem

Dekken
Lilium regale en Lilium henryi zijn vorstgevoelig en moeten, als ze een
jaar blijven vast staan worden gedekt met 10 kg stro per rr2. Bij de
overige soorten kan men zo nodig volstaan met een dek tegen stuiven
en/of structuurbederf.
Rooien, sorteren
De van zaad gegroeide bolletjes onder glas rooit men nog in het jaar
van zaaien in oktober-november. In het algemeen zijn deze tot 10 cm
gegroeid. Het wordt in twee gedeelten gesorteerd, namelijk 8 cm/op
en onder 8 cm. Alle bollen onder 5 cm kan men het best weggooien,
daar deze na twee jaar toch niet de leverbare maat hebben bereikt.
Buiten rooit men zodra het gewas is afgestorven; doorgaans in de
tweede helft van oktober. Lilium henryi rooit men iets later, namelijk
in november. Om de bollen zo min mogelijk te beschadigen, verdient
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',et aanbeveling het loof af te maaien en daarna de bollen uit te ploegen.
Direct na het rooien moeten de bollen worden bewaard bij 2° en een
relatieve luchtvochtigheid van minimaal 90 %. De bollen mogen in
geen geval uitdrogen.
Het sorteren gebeurt met de hand. Alle maten vanaf 16 cm zijn bij alle
soorten leverbaar. Van Lilium longiflorum 'White Queen' kunnen de
maten 10 cm/op als leverbaar worden gebruikt, mits ze afkomstig zijn
van eenjarig plantgoed van zaad. Stengelbollen van deze soorten kan
men beter als plantgoed gebruiken.
De teelt van Lilium regale en henryi is driejarig; het is aan te raden
na drie jaar de gehele jaargang op te ruimen. Daarom verdient het ook
aanbeveling om ze vanaf de maat 16-18 cm te verhandelen. De teelt
van Aurelian en Olympic hybriden is eveneens driejarig, van Lilium
longiflorum twee- tot driejarig.

6. Fiëstahybriden en Lilium davidii
Sortiment
Van de Davidii groep is Lilium Maxwill de meest geteelde (ruim 5 ha).
De plant heeft afhangende bloemen met sterk teruggeslagen bloemdekbladen De bloemkleur is oranjerood met bruine spikkels. Een
ander belangrijk type is Lilium Willmottiae die eveneens oranjerode
bloemen heeft met spikkels.
Van de Fiësta hybriden is de 'Citronella' de meest geteelde. De bloemkleur hiervan is geel met purperrode spikkels; de hoogte van de plant
is 75 cm.
Lilium davidii en de Fiësta hybriden bloeien eind juni-begin juli.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border.
Snijbloementeelt: verwarmd en koud glas.
Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van deze lelies zijn zand-, zavel- en lichte kleigrond geschikt, mits de waterhuishouding goed is.
Als bemesting kan zowel in het voor- als najaar per rr2 V2 kg samengestelde meststof 12-10-18of 6-18-28 worden gegeven. Deze bemesting
wordt omstreeks de bloei aangevuld met V2 kg geprilde kalksalpeter
per rr2.
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Lilium pumilum (tenuifolium)
Archief N.V. L. Stassen jr.
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dicht dat maximaal 600 bolletjes per m2 kunnen worden gerooid. Hierbij gaat men uit van ± 200.000zaadjes per kgzaad.
Het is aan te bevelen in het najaar te planten en dan liefst zo spoedig
mogelijk na het rooien. Zo nodig kan ook in het voorjaar worden geplant, maar de bollen moeten dan tot de planttijd worden bewaard bij

2°.
Men plant meestal op de lange regel op een diepte van 3-5 cm. Per
strekkende meter komen 22-25 bolletjes ( ± 1.000 per rr2). Golden
Gleam moet op voldoende afstand van andere soorten worden geteeld om ongewenste bestuiving te voorkomen.
Dekken
Hoewel Lilium pumilum winterhard is, kan afdekken met stro raadzaam zijn om dichtslaan van de grond tegen te gaan.
Rooien, sorteren
De onder glas uit zaad geteelde bolletjes worden in de tweede helft
van oktober geoogst. Bij een goede groei kunnen reeds het eerste
jaar enkele bolletjes van 8 cm worden gerooid.
Buiten wordt in september gerooid, wanneer het gewas is afgestorven. Meestal rooit men door uitploegen.
De leverbare maten zijn 8 cm en groter. Het tweede jaar moet men
alles wat van deze jaargang niet leverbaar is, opruimen, omdat de
bollen die pas het derde teeltjaar na het zaaien de leverbare maat
bereiken, een zeer laag bloeipercentage hebben. Het plantgoed
wordt óf zo spoedig mogelijk geplant óf bij 2° bewaard tot het voorjaar. Plantgoed onder 4 cm wordt weggegooid, omdat dit toch in een
jaar niet tot leverbaar uitgroeit. Een rechtstreeks van zaad gegroeide
bol van 8 cm produceert meer bloemen dan een tweejarige bol van
dezelfde grootte. Een bol die direct vanaf zaad tot de maat 8 cm is
gegroeid, is daarom bijzonder geschikt voor het winnen van zaad.
Ziekten en plagen
Ziekten die vooral in Lilium pumilum voorkomen, zijn penicilliumrot
(bewaarrot) en fusarium. Voor de beschrijving zie blz. 102-103.

8. Lilium martagon, Lilium hansonii, Lilium
marhan
Sortiment
Lilium martagon, Lilium hansonii en Lilium marhan worden in Neder-
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land slechts op beperkte schaal geteeld, voornamelijk op Texel.
Lilium martagon is inheems in Midden- en Zuid-Europa. De bloemkleur varieert van rose tot diep purper, terwijl tevens een vorm met
witte bloem voorkomt (Lilium martagon album). De bollen zijn lichtgeel, de planten kunnen 1,50 m hoog worden.
Van Lilium martagon komen o.a. de cultivars 'Jupiter' en 'J. S. Dijt'
voor.
Lilium hansonii heeft oranjegele bloemen met bruine stippen, hangende bloemen met teruggeslagen bloemdekblaadjes. In verhouding
tot de andere leliesoorten zijn de bloemdekblaadjes vrij dik. Deze
soort kan 1,50 m hoog worden.
Lilium marhan is een kruising tussen hansonii en martagon.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border.
Vermeerdering
De vermeerdering vindt plaats uit schubben die direct in het najaar
worden geplant. Schubbenteelt zoals deze is beschreven op blz. 95 is
eveneens mogelijk.
Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van deze lelies zijn de lichte humushoudende zavelgronden het meest geschikt.
Als bemesting wordt zowel in het najaar als in het voorjaar V2 kg
samengestelde meststof 6-18-28 per rr2 gegeven, omstreeks de bloei
aangevuld met 300-500 gr geprilde kalksalpeter.
Vóór het planten geeft men soms 1-2 kruiwagens oude stalmest per
rr2.
Planten
De bollen worden geplant in september. Afhankelijk van de grootte
van het plantgoed kan men ze 1of 2 jaar laten overstaan.
Rooien, sorteren
Het rooien gebeurt in september, waarna de bollen weer zo spoedig
mogelijk worden geplant.
De leverbare bollen worden verhandeld in de maten klasse I en klasse
II, waarvan klasse I ongeveer overeenkomt met 12-14 cm en klasse II
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met 10-12 cm. De bollen van Lilium martagon album zijn in de regel
iets groter.
Ziekten en plagen
Voor de beschrijving van ziekten en plagen zie Algemeen gedeelte
blz. 101-107.

9. Lilium candidum
Sortiment
De bloemkleur van Lilium candidum is wit. De bloei begint eind juni—
begin juli. Het gewas kan 1,20 to 1,60 m hoog worden. Een veel gebruikte naam voor deze lelie is Madonna-lelie.
Lilium testaceum (synoniem Lilium excelsum) heeft crème bloemen en
wordt eveneens 1,20 tot 1,60 m hoog. Deze lelie bloeit eind juni.
Beide soorten worden in ons land weinig geteeld. Het plantgoed van
Lilium candidum wordt geregeld geïmporteerd uit Frankrijk. Soms kan
men in deze partijen ernstig te kampen hebben met virus.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: voornaamste bestemming.
Snijbloementeelt: van weinig betekenis.
Vermeerdering
De vermeerdering vindt plaats uit schubben en klisters. Voor het verkrijgen van klisters, maar ook voor het in stand houden van de partij
moet men een gedeelte van de dikke bollen (18-20 cm) weer planten.
Vermeerdering uit zaad iszo goed als niet mogelijk.
Voor de teelt uit schubben neemt men vlak na het rooien de schubben
van goed gegroeide, vooraf geselecteerde bollen. De schubben worden direct onder (plat)glas uitgezet, en wel zo dat ze juist met grond
zijn bedekt. De grond moet voldoende vochtig worden gehouden. Bovendien is bij zonnig weer schermen en matig luchten noodzakelijk.
Grondsoort enbemesting
Voor de teelt van deze soort zijn zand- en zavelgrond met een goede
structuur en waterhuishouding geschikt. Op zavelgrond wordt in het
algemeen de volgende bemesting gegeven: vóór het planten 1 kg samengestelde meststof 12-10-18, in het voorjaar aangevuld met V2 kg
geprilde kalksalpeter.
Op zandgrond geeft men doorgaans vóór het planten 1 kruiwagen
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Lilium auratum
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oude stalmest met als overbemesting in het najaar 1kg samengestelde
meststof 6-18-28 en in het voorjaar V2 kg geprilde kalksalpeter.
Planten
De hoeveelheid plantgoed is, afhankelijk van de bolgrootte, 250-350
stuks per rr2. De bollen van 12 cm en groter moet men zetten.
De bollen van Lilium candidum behoeven, omdat ze geen stengelbollen vormen, niet zo diep te worden geplant. Voor de plantmaten tot
8 cm is een plantdiepte van 3-5 cm boven de bol en voor de grotere
maten 8 cm grond boven de bol voldoende.
De beste planttijd is direct na het rooien. Hoe korter de bollen boven
de grond staan hoe beter. Meestal wordt in de tweede helft van augustus geplant. Na het planten vormen zich in september de rozetvormige
schedebladeren; de stengelbladeren (het eigenlijke blad) komen pas
in het voorjaar.
Dekken en ontdekken
Daar deze leliesoort vorstgevoelig is, is een winterdek noodzakelijk.
Voor het dekken moeten eerst de schedeblaadjes worden afgeschoffe!d en verwijderd. Op zavelgrond kan daarna worden gedekt met turfmolm en 8 kg stro per rr2 en op zand met 15-20 kg stro.
Rooien,drogen,sorteren
Eind juli—beginaugustus kanworden gerooid. De gerooide bollen moeten vooral tegen uitdrogen worden beschermd. Het sorteren gebeurt in
de leverbare maten 18-20 cm, 20-22 cm en 22 cm/op. Het plantgoed
wordt zo snel mogelijk weer geplant.
Ziekten en plagen
In dit gewas komen vooral botrytis (vuur), fusarium (bolrot), kwade
grond en virus (mozaiek) voor. Voor een beschrijving hiervan zie blz.
101-107.

10. Lilium pardalinum
Sortiment
Lilium pardalinum wordt op zeer beperkte schaal geteeld en wordt ook
wel 'panterlelie' genoemd. De bloemkleur is oranjerood met donkerbruine stippen. De plant kan 2 m hoog worden. De bloeitijd is juli.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border.
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Vermeerdering
Lilium pardalinum heeft een 'wortelstok' en wordt vermeerderd door
rhizomen.
Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van Lilium pardalinum is een lichte zavelgrond het meest
geschikt.
Als bemesting geeft men zowel in het najaar als in het voorjaar per rr2
V2 kg samengestelde meststof 6-18-28, omstreeks de bloei aangevuld
met een overbemesting van 300-500 gr geprilde kalksalpeter.
Planten
De bollen worden in september geplant. Afhankelijk van de grootte
van de plantmaat kunnen ze enkele jaren blijven overstaan.
Rooien,sorteren
De bollen worden in september gerooid, waarna het plantgoed direct
weer moet worden geplant.
De leverbare bollen worden verhandeld in de maten klasse Ien klasse
II, waarvan klasse Iongeveer overeenkomt met 14-18 cm.
Ziekten en plagen
Voor de beschrijving van ziekten en plagen zie Algemeen gedeelte
blz. 101-107.

Montbretia
Archief N.V. L. Stassen jr. •

136

Montbretia
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Sortiment
De montbretia's laten zich in twee groepen onderscheiden, namelijk
grootbloemige en kleinbloemige. De kleinbloemige is echter voor een
groot gedeelte verdrongen door de grootbloemige, ondanks het feit
•dat de teelt van grootbloemige meer moeilijkheden geeft. Van de
kleinbloemige is alleen de cultivar Meteore nog van enige betekenis
voorde cultuur.
Van de beide groepen zijn devolgende cultivars de voornaamste:
Grootbloemige
A. E.Arnos
Aurore
Brightest and Best
Emily Mackenzie
Henry VIII
His Majesty
James Coey

-

Kathleen
Lady Oxford
Lady Wilson
Marjorie
Norwich Canary
Queen Alexandra
Queen Mary
Rheingold
Una

-

diep geel met rode vlekken, laatbloeiend
licht oranje met bruinrode rand in het centrum
oranje met rodegloed, laag
oranje met rode gloed
diep oranje met donkere vlekken,zeer groot
oranjegeel met karmijnrode punten
rood op oranjegele basis, geel hart met donkere
vlekken
abrikooskleurig, geel hart en donkerrodestippen
geel met bruinrode stippen
oranjegeel,zeer groot
abrikoosgeel met rode stippen
geel
oranje met rode gloed
licht abrikoosgeel, lichthart, purper gerand
goudgeel metvioletkleurige vlekken
bleek oranje, buitenkant rood en rode vlekken,
zeer laat bloeiend

Kleinbloemige
Bouquet Parfait
Carmin Brillant
'Citronella
Fantasie
Fire King
George Davison
Meteore
Red King
Vesuvius

-

oranje met geel
karmijnrood
citroengeel
roodachtig oranje
rood
geel
geel met oranjerood
rood metoranjegeel hart
bloedrood

Montbretia rosea, met rose bloemen, waarvan de plant hoger groeit
danvandeandere cultivars,wordt nog maarweinig geteeld.
!Een sterk op de kleinbloemige Montbretia gelijkende bloemsoort is
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Crocosmia masonorum. Dit is een zeer goede snijbloem, waarvan de
teeltwijze volledig overeenkomt met die vande montbretia's.
De cultivar Bouquet Parfait wordt veel geteeld onder de naam Crocosmiflora, die echter in de classified lijst niet meer is opgenomen.
Meteore en Crocosmia worden ook wel gemengd geteeld en dan
onder de naam Meteore in de handel gebracht.
Gebruikswaarde
Snijbloementeelt:buiten.
Tuinbeplanting: border.
Vermeerdering
Montbretia vermeerdert zich ongeslachtelijk door de vorming van
onderaardse stengels. Deze stengels die op uitlopers lijken, ontstaan
aan de knollen en groeien uit tot nieuwe knollen. Daar grootbloemige
montbretia's minder onderaardse stengels maken, vermeerderen ze
zich minder snel dan de kleinbloemige soorten.
Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van Montbretia zijn zowel de humusarme als de humusrijke zand-enzavelgronden geschikt.
Bemesting zandgrond. Ongeveer 4 weken na het planten wordt per rr2
1-1V2 kg samengestelde meststof 6-18-28 gestrooid, ± 6 weken na
het planten aangevuld met 500 gr kalkammonsalpeter. Deze laatste
mestgift moet over een droog gewas worden gestrooid.
Bemesting zavelgrond. Vlak na het planten per rr2 I-IV2 kg samengestelde meststof 12-10-18, bij een minder goede groei enkele weken
later aangevuld met400gr geprilde kalksalpeter.
Planten
Het planten gebeurt zowel op lange regels als op bedden. De knollen
kunnen zowel met de hand als met de machine worden uitgestrooid.
De planttijd valt tusen half maart en half april. De te planten hoeveelheid is vooral voor de kleinbloemige cultivars moeilijk aan te geven.
Naar gelang van de knolgrootte plant men 700-1200 stuks per rr2. De
plantdiepte bedraagt 7-8 cm. Het is niet noodzakelijk het plantgoed te
schonen; meestal gebeurt dit danook niet.
Bloei
De bloei valt in de periode half augustus tot en met september. De
kleinbloemige kunnen iets eerder bloeien dan de grootbloemige.
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Rooien,schoonmaken,sorteren
De knollen worden in oktober-november gerooid. Het rooien wordt
bemoeilijkt door de grote massa onderaardse stengels. Als op bedden
is geplant, rooit men het gemakkelijkst met de beddenrooier (op zand)
of de platte vork. Is op lange regels geplant, dan is uitploegen de aangewezen rooimethode. De knollen mogen in geen geval uitdrogen.
Men kan de geoogste knollen kuilen, bij voorkeur in de schuur, maar
ook in gaasbakken of kisten in een vorstvrije schuurafdeling opslaan.
Als men buiten kuilt, moet de kuil goed worden afgedekt daar de knollen zeer vorstgevoelig zijn. Bij het bewaren moet men zorgen dat de
knollen en uitlopers niet kunnen uitdrogen.
In de wintermaanden, als het landwerk klaar is, gaat men de knollen
'schonen', hetgeen een zeer arbeidsintensief werk is. Het gaat het
gemakkelijkst als de knollen en uitlopers nog vochtig zijn. Bij het schonen worden de knollen en uitlopers die zich bovengronds hebben
ontwikkeld, met een scherp mesje ontdaan van stengelresten en uitlopers. Hoewel het niet noodzakelijk is, kunnen ook de knollen die
zich aan de uitlopers hebben gevormd, van de uitlopers worden losgemaakt. Men laat ze in het algemeen echter aan de uitlopers zitten,
ook bij het planten in het voorjaar.
Het leverbaar wordt gesorteerd in de maten 6 cm en groter en meestal
verhandeld in de grootten Ien II.Het plantgoed wordt niet gesorteerd.
Bewaren
Knollen van grootbloemige cultivars. Bij deze cultivars moet men vanaf
rooien tot planten zorgen dat de knollen niet kunnen uitdrogen. Men
bewaart ze daarom wel in iets vochtig turfmolm. De meest geschikte
bewaartemperatuur is2°.
Knollen van kleinbloemige cultivars. Deze knollen mag men na het
schonen droog bewaren,ook weer bij eentemperatuur van2°.
Onkruidbestrijding
Zeer humusarme zandgronden ('spuittuinen')
40-50 ml chloorprofam (Chloor-IPC) 40 % + 30 ml paraquat, spuiten
vóór opkomst van het gewas.
Goed bemeste zandgronden (oude bollentuinen)
- 5 kg monolinuron + dinoseb-acetaat. Gespoten kan worden in de
periode vanaf 10 dagen na het planten tot vóór opkomst van het
gewas
- 4-6 liter chloorprofam (Chloor-IPC) 4 0 % + 3 liter paraquat, spuiten
vóór opkomst van het gewas.
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Lichte zavelgronden
- T/2 kg linuron 50 %, spuiten vóór opkomst van het gewas
- 6 kg monolinuron + dinoseb-acetaat. Gespoten kan worden in de
periode vanaf 10 dagen na het planten tot vóór opkomst van het
gewas
- 4-6 liter chloorprofam (Chloor-IPC) 4 0 % + 3 liter paraquat, spuiten
vóór opkomst van het gewas.
Zavel- enkleigronden met meer dan20% afslibbaar en2% humus
- 2kg linuron 5 0 % , spuiten vóór opkomst van het gewas
- 7 kg monolinuron + dinoseb-acetaat, spuiten in de periode vanaf 10
dagen na het planten tot vóór opkomst van het gewas
- 4 liter chloorprofam (Chloor-IPC) 4 0 % + 3 liter paraquat, spuiten
vóór opkomst van het gewas.
Neem bij hetspuiten hetvolgende in acht:
- Spuit alleen op gesloten en bezonken grond
- Gebruik veel water (8 tot 10 liter per are)
- Spuit metgrove druppel
- Spuit, indien mogelijk, bij windstil weer of bij een windrichting in de
lengte van de rug
- Pasopvoor overwaaien naar belendende percelen
- Gebruik de juiste dosering. Een kleine overdosering kan bij middelen als linuron en monolinuron + dinoseb-acetaat, waarmede de
beste onkruidbestrijding wordt verkregen, grote schade veroorzaken.
Ziekten en plagen
Botrytis (vuur)
Deze ziekte komt veel voor in grootbloemige cultivars en geeft bruine
vlekken op de loofbladeren en plekjes op debol.
Bestrijding: Gewas direct na opkomst nevelen met 3 kg zineb, maneb,
mancozeb of zineb + maneb per ha in 1000 liter water. Ernstig zieke
partijen tijdig rooien.
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Muscari armeniacum - Foto Archief N.V. L. Stassen Junior
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Muscari

Sortiment
Bij de Muscari onderscheiden we de volgende groepen en de hiertoe
behorende soorten en cultivars:
Groep

Soort of cultivar

Bloemkleur

armeniacum

('Early Giant')
Cantab
Blue Spike
Merry Court

blauw
blauw
blauw, dubbel
blauw
blauw
wit
bleek rose
iets groenachtig met purper
violetblauw
violet
geel met violet
geel met violet
zeer donkerblauw
wit
hemelsblauw
wit

botryoides
album
carneum
comosum
monstrosum
plumosum
moschatum
flavum
paradoxum
album
azureum '
album

De groep armeniacum is verreweg de belangrijkste. Verschillende
partijen armeniacum worden ten onrechte onder de naam 'Early Giant'
geteeld.
Gebruikswaarde
Snijbloementeelt: Intrekkassen en in de volle grond van verwarmde en;
koude kassen. Voor trekkassen komt alleen de soort armeniacum in
aanmerking. In de volle grond van de verwarmde en koude kassen kan;
men de soorten armeniacum en botryoides blauw telen.
1

De werkelijke naam van Muscari azureum is Hyacinthella azurea, ook wel:
Hyacinthus azureusgenoemd.
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Muscari botryoides album - Archief Tubergen, Haarlem

Plantgoed
Muscari armeniacum
botryoides
comosum plumosum
azureum

5-6 cm,onder 5cm
4-5 cm,onder 4 cm
5-6 cm,onder 5 cm
4-5 cm,onder 4 cm

Als men veel en groot leverbaar wil hebben, moet men tevens de
kleinere leverbare maten planten.
Sommige soorten (o.a. armeniacum) geven zeer veel kralen. Als men
van deze soorten kralen wil planten, moet men in de eerste plaats de
grove kralen nemen en om overproduce te voorkomen de kleinere
vernietigen.
Bewaren
De beste bewaartemperatuur van goed gedroogde bollen van de verschillende soorten Muscari is 20°. Om schimmelvorming op de bollen
tijdens de bewaring te voorkomen, moet men zorgen voor een ventilatie van 8-10 maal de ruimte-inhoud per uur.
Goed bewaarde bollen blijven vrij van een aantasting door pénicillium;
een ander voordeel is dat ze in het voorjaar later opkomen.
Onkruidbestrijding
Vóór, bij of kort na opkomst van het gewas spuiten met chloorprofam
4 0 % , 40 ml in 10 liter water per are. Na opkomst moet worden gespoten op een afgehard gewas.
Ziekten en plagen
Kwade grond - Rhizoctonia tuliparum
Sterk aangetaste planten gaan geheel verloren, van minder sterk aangetaste zien de loofblaadjes er aangevreten uit. Op dwarsdoorsnede
vertonen de bollen een gele ringvormige verkleuring.
Bestrijding: Tijdens het groeiseizoen de zieke plekken ruim markeren.
Kort voor het rooien van de partij de bollen van de zieke plekken apart
rooien en vernietigen. Deze plekken behandelt men na het rooien van
de partij door 75gr quintozeen 20% per m2 met defreesmachine goed
door de grond te werken.
Als men op een perceel waar Muscari moet worden geteeld, kwade
grond verwacht, kan preventief quintozeen (20-30 gr per m2) door de
grond worden gewerkt. Omdat de wortels gevoelig zijn voor dit middel,
moet de quintozeen minstens 4 weken vóór het planten worden ingewerkt.
Pénicillium
Tijdens de bewaring komt op de bollen een blauw-groen schimmelpluis.
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Nerine bowdenii in verwarmde kas
Foto R.T.C., Lisse
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Nerine

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

1. Nerine sarniensis Corusca Major
Vermeerdering
Deze Nerine-soort, die alleen onder glas wordt geteeld, wordt vrijwel
uitsluitend vermenigvuldigd uit klisters die op natuurlijke wijze ontstaan. Alleen voor het winnen van nieuwigheden past men vermeerdering uit zaad toe.
Gronden bemesting
Men teelt Nerine sarniensis veelal in stenen potten. Voor een goede
groei is een zeer doorlatende grond nodig, die bestaat uit V3 klei, V3
grofkorrelig zand en V3 verteerde mest. Ook worden de bollen wel
geplant op rabatten gevuld met hetzelfde grondmengsel.
De teelt is eveneens mogelijk in de volle grond van kassen als men
maar voor een goed doorlatende grond zorgt. Deze grond moet zo-
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•den. Het handelssortiment is nu echter nog beperkt en bestaat in
hoofdzaak uit de volgende soorten:
— Nerine bowdenii
- Nerine bowdenii 'Record'.
Gronden bemesting
Voor de teelt van Nerine bowdenii zijn humusrijke zand- en zavelgrond
en ook veengronden bijzonder geschikt. Beschikt men niet over dergelijke gronden, dan is het aan te raden een humeuze teeltlaag aan te
brengen.
Indien de bollen meerdere jaren moeten blijven staan, wordt vooraf
2 m3 zeer oude stalmest per are ingemest. De stalmest wordt homogeen door een teeltlaag van 20 cm gefreesd.
Voor de teelt geheel onder glas wordt gelijktijdig met ds stalmest
7 kg 6-18-28 per are ingewerkt. Plant men buiten, dan verdient hef
aanbeveling met het oog op de uitspoeling deze hoeveelheid mengmeststof 2 à 3 maanden na het planten te strooien.
Indien de bollen blijven staan, wordt ieder jaar in juli 7 kg 6-18-28 per
are gegeven. Onder glas wordt deze bemesting met behulp van een
regeninstallatie in de grond gebracht.
Als de bollen niet blijven staan, maar aan het einde van het eerste
groeiseizoen worden gerooid, kan men volstaan met 1m3 stalmest per
are, aangevuld met 7 kg 6-18-28.
Planten
Zowel in de kas als buiten worden de bollen in april-mei geplant. Men
plant zo ondiep dat 'A gedeelte van de bol boven de grond uitsteekt.
De planthoeveelheid per m2 beteelbare oppervlakte is als volgt:
indien aan het einde van het eerste groeiseizoen wordt gerooid:
14cm/op
80 stuks
12-14 cm
100stuks
10-12 cm
120stuks
onder 10cm ± 1 2 5 stuks
indien de bollen gedurende meerjaren blijven staan:
14cm/op
70stuks
12-14 cm
85 stuks
10-12 cm
100 stuks
onder 10cm ± 125stuks.
Kastemperatuur enwater geven
Tijdens de groei moet men voorkomen dat de bodemtemperatuur te
veel oploopt en de grond te snel uitdroogt. Bij een te hoge bodem-
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temperatuur loopt men de kans dat de bloemaanleg in de bol verdroogt. Onder glas moet daarom de grond na het planten worden
bedekt met een laagje fijn verdeelde koemest of compost. Over dit
laagje wordt nog wat stro aangebracht. Ook als er buiten is geplant,
verdient deze maatregel aanbeveling om te hoge bodemtemperaturen
te voorkomen.
In kassen is regelmatig gieten noodzakelijk.
Bloei
De bloeiperiode valt in de maanden september tot december, afhankelijk van de behandeling van de bollen en van de planttijd.
Bij de buiten geplante bollen komt het glas over het gewas zodra de
bloemknoppen zichtbaar worden. Daar dit meestal in september het
geval is, behoeft het glas niet meer te worden gekrijt.
Zodra twee à drie bloemen van een bloemscherm in bloei staan,
wordt de bloem geoogst. Alsde bloemstengels lang genoeg zijn, snijdt
men deze vlak boven de bol af. Kortere bloemstengels trekt men met
een iets draaiende beweging uit de bol. Het produkt wordt ingezakt en
in dozen verpakt. Het wordt meestal per stuk geveild.
Rooien, oogsten
Zodra het gewas is afgestorven, meestal enkele weken na de bloei,
rooit men de bollen. Laat men ze echter staan, dan wordt per are
IV2 m3 oude stalmest zeer fijn over de grond verdeeld. Blijven de
bollen buiten staan, dan moet men het gewas tegen vorst bedekken
met 40 bossen riet of 200 kg stro per are. Na de winter wordt het
grootste deel hiervan verwijderd; een klein gedeelte blijft liggen om
te hoge bodemtemperatuurte voorkomen.
Zolang de bollen blijven staan, past men dezelfde handelingen toe
als in het eerste jaar. Meestal blijven de bollen 2 à 3 jaar staan. Laat
men ze langer staan, dan gaat dit ten koste van de diktegroei van de
bollen en de bloei in het daaropvolgend jaar. Bij een planthoeveelheid van 85-150 kg per are kan men na drie groeiseizoenen 400-600
kg bollen oogsten. Van deze oogst mag men alleen die klisters verwijderen die gemakkelijk loslaten. Er mogen namelijk geen wonden
worden gemaakt, daar deze het gewas vatbaar maken voor 'bolrot'.
Na het afklisteren raapt men het leverbaar in de maten 15 cm/op en
12-14 cm. Het plantgoed wordt gesorteerd in de maten 10-12 cm en
onder 10 cm.
Behandelingleverbaaren plantgoed
Zodra de bollen na het rooien winddroog zijn, doet men ze in gaasbakken. De bollen en de wortels worden bedekt met een laagje turf-
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Ornithogalum thyrsoides
Archief Tubergen, Haarlem
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Ornithogalum

Sortiment
Het in ons land geteelde sortiment bestaat uit de voigende soorten:
arabicum
- bloemkleur wit, vruchtbeginsel glimmend zwart
nutans
- buitenkant bloemen groen, binnenzijde wit
pyramidale - wit
thyrsoides - bloemen wit, aan de basis iets bruingeel gekleurd
umbellatum - buitenkant bloemen groen, van binnen wit.
Ornithogalum arabicum wordt veel geteeld in Israël,thyrsoides in ZuidAfrika.
Gebruikswaarde
Snijbloementeelt: de soorten arabicum en thyrsoides zijn geschikt:
voor de teelt in de volle grond van verwarmde en koude kassen.
Voor de buitenteelt kan men alle soorten gebruiken met uitzondering
van pyramidale.
Tuinbeplanting: border, verwildering. Voor verwildering kan men desoorten nutans en umbellatum nemen.
Vermeerdering
De vermeerdering vindt, met uitzondering van de soort thyrsoides,
plaats uit klisters die op natuurlijke wijze aan de bollen worden gevormd. Thyrsoides wordt vermeerderd uit jonge bolletjes (broed) die^
aan de ondereinden van de bladeren in de kruidkoker worden gevormd.
Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van Ornithogalum zijn de humusarme zandgronden het
meest geschikt. Op deze gronden oogst men mooie blanke bollen.
Teelt op humusarme lichte zavelgrond is eveneens goed mogelijk.
Humusrijke gronden en zware zavelgrond zijn ongeschikt.
Bemesting humusarme zandgrond. De in het najaar geplante soorten
worden bemest met IV2 kg samengestelde meststof 6-18-28 per rr2, in
het voorjaar aangevuld met V2 kg kalkammonsalpeter.
Bij de soorten arabicum en thyrsoides wordt voor het planten per rr2
1 kruiwagen oude koemest door de grond gewerkt, 4 weken na het
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Ornithogalum arabicum
Archief Tubergen, Haarlem
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Bewaren
Leverbaar:
arabicum
nutans
pyramidale
thyrsoides

25° tot 1maand vóór planten, daarna 17°
20° tot 1september, daarna 17°
20° tot 1september, daarna 17°
8 weken 30°, daarna 23° tot 1 maand vóór het planten,
vervolgens 17°
umbellatum 20° tot 1september, daarna 17°.
Plantgoed:
arabicum
25° tot 1maand vóór planten, daarna 17°
nutans
20° tot 1augustus, augustus 17°, daarna 15° tot planten
pyramidale 20° tot 1augustus, augustus 17°, daarna 15° tot planten
thyrsoides 23°-25° tot 1 maand vóór planten, daarna 17°
umbellatum 20° tot 1augustus, augustus 17°, daarna 15° tot planten.
De bewaartemperatuur van Ornithogalum arabicum mag beslist niet
lager zijn dan hier is aangegeven, daar anders de bollen na het planten blijven 'slapen'.
Een lagere bewaartemperatuur dan is aangegeven werkt schimmelvorming in de hand.
Onkruidbestrijding
De soorten nutans, pyramidale en umbellatum als het gewas na het
ontdekken is afgehard, spuiten met 40 ml chloorprofam (Chloor-IPC)
40% gemengd met 10 liter water per are.
De soorten arabicum en thyrsoides vóór opkomst spuiten met 40 ml
chloorprofam (Chloor-IPC) 40 % gemengd met 10 liter water per are.
Als onkruiden aanwezig zijn, kan vóór opkomst per are worden gespoten met 40 ml chloorprofam 40 °/o + 30 ml paraquat in 10 liter
water.
Ziektenbestrijding
Bacterieziek
Bij de teelt onder glas slechte bloemontwikkeling. In ernstige gevallen
verslijming van het groeipunt.
Bestrijding: Zorgen voor voldoende ventilatie, vooral tijdens zonnige
dagen. Temperatuur niet hoger laten oplopen dan tot 25°.
Schimmelaantasting -

Penicilliumsoorten

Tijdens de bewaring komt op de bollen een groene schimmel.
Bestrijding: Bollen niet beschadigen, na het rooien op de juiste manier
drogen en bewaren (zie drogen en bewaren). Na het drogen de bollen
gedurende 15 minuten ontsmetten in een oplossing van 0,2 % benomyl
(Benlate).
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Virus
Op bladeren en bloemstengels komen licht- en donkergroene vlekken.
Bestrijding: Tijdens de groeiperiode op het veld alle aangetaste en
verdachte planten zo spoedig mogelijk verwijderen.
Ratel
Kleine, fel licht- tot donkergroene bladvlekken ('fijnmozaïek'). Soms
zijn enkele bladeren misvormd. In de bollen op dwarsdoorsnede lichtbruine kringen.
Bestrijding: Aangetaste planten verwijderen. Uitgaan van gezond
plantgoed. Niet telen op met ratel besmette grond. Als voorbehoedende maatregel de grond injecteren met aaltjesdodende middelen.
Wortelrot - Fusarium oxysporum
Groei van het blad stagneert, de planten verwelken door rotting van
wortels en knollen.
Bestrijding: Bollen vóór het planten ontsmetten met een kwikhoudende
bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing. Wisselbouw.
Zwartsnot
Vanaf begin mei gaan de planten pleksgewijs slap hangen. Het loof en
de bloemstengels rotten aan de voet en veranderen in een grijze slijmerige massa. Deschubben van de aangetaste bollen verslijmen eveneens en zijn grijs-zwart gekleurd. De planten sterven pleksgewijs
vroegtijdig af. De ziekte grijpt vooral bij warm vochtig weer snel om
zich heen. Op de bollen komen grote zwarte Sclerotien voor.
Bestrijding: Bollen met omringende grond direct na aantreffen verwijderen. De randen van het ontstane gat behandelen met quintozeen
om verdere uitbreiding van de plekken te voorkomen.
Na het rooien van de partij per m2 75 gr quintozeen 20 % door de
grond frezen. Op percelen waar men zwartsnot vermoedt, de grond
voorbehoedend behandelen met quintozeen (20-30 gr per m2). Om
wortelbeschadiging te voorkomen, moet dit minstens 4weken vóór het
planten gebeuren.
Stengelaaltje - Ditylenchus dipsaci
Aangetaste bollen vertonen op doorsnede bruine ringen. Lichte, iets
opgezwollen vlekjes ('spikkels') in het loof. Bij ernstige aantasting
draaien de bladeren ('draaiers'). Bij zeer ernstige aantasting blijven
de planten geheel weg ('wegblijvers'). Aantasting begint bij de neus
en 'zakt' naar de bolschijf.
Bestrijding: Na het drogen de bollen 4 weken bewaren bij 25°, daarna
24 uur voorweken en vervolgens een warmwaterbehandeling geven
van 4 uur bij 45°.
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Oxalis

Oxalis adenophylla - Archief Tubergen, Haarlem

Sortiment
Van het vrij grote sortiment Oxalis worden in ons land slechts drie
soorten geteeld, namelijk:
Oxalis adenophylla - bloemkleur lilarose, zilvergroene loofblaadjes,
hoogte ± 10 cm
Oxalis deppei
- bloemkleur rose, per stengel vier loofblaadjes
met roodachtige streep, hoogte ± 20-25 cm
Oxalis lasiandra
-bloemkleur rose-violet met donkere aderen,
hoogte ± 20-25 cm.
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Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: borderen rotstuin.
Potcultuur: speciaal de soorten adenophylla en deppei.
Vermeerdering
De vermeerdering vindt uitsluitend plaats door verklistering. De soort
adenophylla geeft betrekkelijk weinig klisters. Daarom moet van deze
soort een aantal grote bollen worden opgeplant om de partij in stand
te houden. De beide andere vermeerderen zich zeer snel. Lasiandra
geeft vrij veel klisters en deppei zelfs een zeer groot aantal.
Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van Oxalis zijn de humusarme zandgronden met een pH
tussen 6 en 7 het meest geschikt. De soort adenophylla kan ook op
humusrijke zandgrond worden geteeld.
Een organische bemesting wordt in het algemeen niet gegeven. Op
zandgrond kan men per rr2 volstaan met 1 kg samengestelde meststof
6-18-28, te strooien 2-3 weken na het planten. Op zavelgrond is 3 A-1
kg samengestelde meststof 12-10-18 per rr2 voldoende, te strooien
direct na het planten.
Planten
Oxalis adenophylla wordt in oktober-november geplant, de beide andere soorten in het voorjaar, namelijk april.
Per rr2 worden de volgende hoeveelheden geplant:
Soort

Plantmaat

Aantal bollen

adenophylla

8 cm/op
6-8 cm
onder 6 cm
5 cm/op
4-5 cm
3-4 cm
onder 3 cm

550
800
1000
700
1000
1500

deppei en lasiandra

—

Gewich

1,75 kg
1,50kg
1,25kg
1—kg

Er wordt zowel op bedden met dwarsregels als op de lange regel geplant. In het algemeen gebeurt het met de hand. Machinaal planten is
mogelijk; de soort adenophylla geeft moeilijkheden omdat de bolletjes
harig zijn. De plantdiepte is 5 cm.
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Dekken en ontdekken
Oxalis adenophylla is vorstgevoelig en moet worden gedekt met 3-4
bos riet of 15-20 kg stro per rr2. Zodra het gewas boven de grond
komt, moet het dek worden verwijderd, althans indien de weersomstandigheden dit toelaten.
Bloei
Oxalis adenophylla bloeit in mei-juni, Oxalis deppei en lasiandra in
juli-augustus.
Rooien,drogen,sorteren
Oxalis adenophylla moet worden gerooid zodra het gewas begint af te
sterven, meestal in de tweede helft van juli. Direct na het rooien
worden de bolletjes winddroog gemaakt en opgeslagen op een koele
luchtige plaats.
Met het afbreken van de klisters moet worden gewacht tot ongeveer
een maand na het rooien. Daarna kan worden gesorteerd, hetgeen
uitsluitend met de hand gebeurt.
Oxalis deppei en lasiandra rooit men meestal in de tweede helft van
oktober. Wacht men langer, dan laten de bolletjes te gemakkelijk los
van de penwortel, waardoor het rooien bemoeilijkt wordt. Bovendien
zijn beide soorten zeer vorstgevoelig en door te laat rooien stelt men
de bollen dus bloot aan het risico van bevriezing tijdens een vroege
vorstperiode.
Na het rooien komen de bollen van de beide soorten in een bewaarafdeling met een hoge luchtvochtigheid en een temperatuur van ±
20°. Om te snel uitdrogen van de waterige penwortel te voorkomen,
moeten de gaasbakken goed worden gevuld (1 mand op 2 bakken).
Indien de bollen op deze manier worden bewaard, kunnen ze in de
eerste 3-4 weken van de bewaring nog behoorlijk groeien. Het kan
echter voorkomen dat de bollen bij deze temperatuur gaan uitlopen.
De temperatuur moet dan worden verlaagd tot 5°. Na 3-4 weken te
zijn bewaard, worden de bollen met een zeef van de al wat ingedroogde waterige penwortels gescheiden. Bollen die nog vast aan de penwortels zitten, moeten met de hand worden losgemaakt. De geschoonde bollen worden nog even nagedroogd; te sterk drogen moet echter
worden vermeden.
Als minimale leverbare maten gelden: adenophylla 6 cm, deppei 3 cm
en lasiandra 4cm.
De sortering is per soort als volgt:
adenophylla:

leverbaar
plantgoed
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8 cm/op, 7-8 cm en 6-7 cm '
onder 6 cm

deppei:
lasiandra:

leverbaar
plantgoed
leverbaar
plantgoed

5 cm/op, 4-5 cm en 3-4 cm '
2V2-3 cm
6 cm, 5-6 cm en 4-5 cm '
3-4 cm

Opbrengsten
Van de soort deppei kan men de grootste opbrengst verwachten. Een
hoeveelheid leverbaar van 10.000 stuks of meer per rr2 is bij een normaal groeiend gewas mogelijk.
Bewaring
Oxalis adenophylla wordt vanaf het rooien als volgt bewaard.' augustus-september 17°, oktober 15° en november 13°. Gedurende de bewaring mogen de bollen niet te sterk uitdrogen.
Desoorten deppei en lasiandra komen na het schonen tot de planttijd
bij 4°. Men voorkomt dan niet alleen het uitgroeien van de bollen,
maar tevens een te sterke droging. Bij deze temperatuur kunnen de
bollen een jaar worden bewaard.
Onkruidbestrijding
Oxalis adenophylla vóór opkomst spuiten met 40-60 ml chloorprofam
(Chloor-IPC) 40 % in 10 liter water per are.
Als onkruid aanwezig is, kunnen de soorten deppei en lasiandra vóór
opkomst worden gespoten met 30-50 ml paraquat in 10 liter water per
are.
Ziektenen plagen
Aaltjesziek
De soorten deppei en lasiandra kunnen worden aangetast door
Ditylenchus destructor, Aphelenchoides fragariae en Aphelenchoides
ritzemabosi.
Bestrijding: een warmwaterbehandeling van 2V2 uur bij 45°.
1
De kleinste leverbare maten worden ook wel als plantgoed gebruikt. Van
Oxalis deppei kan men alleen veel bollen boven 5 cm rooien, als de maat
4-5 cm is opgeplant.
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Puschkinia

Sortiment
Het sortiment van Puschkinia is zeer beperkt en bestaat in hoofdzaak
uit de soort Puschkinia libanotica. Daarnaast is nog in cultuur Puschkinia libanotica alba. De bloemkleur van de libanotica is licht grijsblauw; de libanotica alba is een witte variëteit daaruit.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border, rotstuin, verwildering.
Vermeerdering
De vermeerdering vindt plaats uit zaad, dat wordt geoogst als het volkomen rijp is. Hiervoor moet men wachten tot de zaaddozen zijn opengesprongen en de zaden op de grond zijn gevallen. Het zaad wordt
meestal geoogst tegen de rooitijd (eind mei-begin juni), als het loof is
verwijderd. Het wordt dan met het bovenste laagje grond bij elkaar
geveegd en daarna op een fijnmazige zeef van de grond gescheiden.
Direct na het oogsten moet het zaad in de schuur worden gedroogd
bij een temperatuur tussen 17° en 20°. Het droge zaad wordt geschoond en tot de zaaitijd op een droge plaats bewaard bij een temperatuur van ± 17°. Per rr2 kan men 1-1V2 liter zaad oogsten.
Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van Puschkinia zijn de humusarme zandgronden het
meest geschikt. Minder geschikt zijn de humusrijke zand- en lichte
zavelgronden, terwijl veen-, zware zavel- en kleigronden ongeschikt
zijn.
Bemesting zaad. Het eerste jaar wordt vóór het zaaien een kruiwagen
oude koemest goed door de grond gewerkt. Het tweede jaar wordt
een overbemesting gegeven van 1 kg samengestelde meststof 6-18-28
in het najaar + 300 gr kalkammonsalpeter voor het opkomen van het
gewas in het voorjaar.
Bemesting bollen. In het najaar wordt vóór het planten een kruiwagen
oude koemest per rr2 door de grond gewerkt, aangevuld met 1 kg
samengestelde meststof 6-18-28. Als geen stalmest wordt gebruikt.
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geeft men een overbemesting van IV2 kg 6-18-28 per rr2. De hoeveelheid samengestelde meststof wordt in het najaar in twee giften verdeeld om verbranding van de wortels te voorkomen. Als voorjaarsbemesting wordt vlak vóór opkomst 400 gr kalkammonsalpeter
gegeven.
Plantenen zaaien
Zaad. In de eerste helft van september wordt gezaaid. Gebeurt dit op
een later tijdstip, dan is de kans groot dat het zaad het eerste jaar niet
kiemt.
Per rr2 zaait men 3A liter zaad, meestal breedwerpig in een 2 à 3 cm
diep uitgeschoten bed. Het gewas blijft het tweede jaar overstaan.
Als door een bepaalde oorzaak de kieming van het zaad minder goed
is geweest, kan men zonder bezwaar het gewas twee jaar laten overstaan en dus drie jaar na zaaien pas rooien.
Bollen. Tussen eind september en begin november moeten de bollen
worden geplant. Dit gebeurt in het algemeen machinaal op lange
regels. Het planten op bedden komt weinig meer voor. De plantdiepte
is 4-6 cm. De volgende planthoeveelheden per rr2 worden aangehouden:
Plantmaat

Planthoeveelheid
kg
aantal

Opbrengst
kg

6 cm/op
5-6 cm
4-5 cm
onder 4cm

10
8
6
5

20
18
16
14

1500
2200
4000
6000

Zolang de wortelkrans nog in rust is, verdient het aanbeveling de bollen vlak vóór het planten te ontsmetten in een kwikoplossing van de
aangegeven sterkte. Door deze behandeling krijgen de bollen een
mooiere huid en een betere groei.
Dekkenen ontdekken
Het gewas moet met 2 bos riet of 10 kg stro per rr2 worden gedekt.
Het zaad mag men uitsluitend dekken met nieuw riet of stro, dat direct
na het zaaien wordt aangebracht. Voor de bollen kan ook eenmaal
gebruikt riet of stro worden gebruikt.
Zodra het gewas van zaad of bollen zich bovengronds ontwikkelt,
moet het dek worden verwijderd. Bij het zaad verdient het aanbeveling
de achtergebleven riet- of strorestjes te laten liggen, om de kans op
beschadiging van het jonge gewas door stuiven te verminderen.
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4 Puschkinia 'Alba' - Foto R.T.C., Lisse

Puschkinia libanotica
Archief Tubergen, Haarlem

Bloei
De bloei valt afhankelijk van de weersgesteldheid in de maanden
maart of april.
Rooien,drogen, sorteren
De bollen worden gerooid zodra het gewas is afgestorven. Door op
tijd te rooien krijgt men mooie gladde bollen.
Voor het rooien van de tweejarige bolletjes gegroeid uit zaad is droog
weer vereist en bij voorkeur een droge grond. De bolletjes worden met
grond opgeschept en op een zeef van de meeste grond ontdaan. Hier-
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bij moet men vooral oppassen dat ze niet worden beschadigd.
De bollen gegroeid van bollen kan men machinaal rooien.
Na het rooien worden de bollen nog enige dagen buiten in gaasbakken bewaard tot ze winddroog zijn. Ze kunnen dan gemakkelijk zonder beschadiging op een fijnmazige zeef van de resterende gronddeeltjes worden ontdaan. De bewaring vindt plaats bij 20° en een ventilatie van 6 maal de ruimte-inhoud per uur.
Als na enkele dagen de bollen goed zijn nagedroogd, moeten ze worden gesorteerd in de leverbare maten 6 cm/op en 5-6 cm en de plantgoedmaten 4-5 cm en beneden 4 cm.
De teelt vanaf zaaien tot leverbaar duurt 3 tot 4 jaar. Bollen die na het
4e jaar nog niet de leverbare maat hebben bereikt, kan men beter niet
planten.
Bewaren
Het leverbaar wordt in de periode juli t/m oktober bewaard bij 20°,
daarna bij 17°. Voor de plantgoedmaten is dit resp. 20° in juli t/m
september en 17° in oktober.
Onkruidbestrijding
Zaad. Ruim vóór opkomst spuiten met 30-50 ml paraquat in 10 liter
water per are.
Bollen. Vóór, bij of kort na opkomst van het gewas spuiten met 40 ml
chloorprofam (Chloor-IPC) 40 % in 10 liter water per are op een afgehard gewas.
Bollen voor zaadteelt. Vóór opkomst spuiten met 40 ml chloorprofam
(Chloor-IPC) 40 % in 10 liter water per are. Bij spuiten vóór opkomst
heeft de bespuiting met chloorprofam geen nadelige invloed op de
zaadproduktie.
Ziektenen plagen
Kwade grond - Rhizoctonia tuliparum
Aangetaste planten zien er 'aangevreten' uit. Bij ernstige aantasting
komen de planten niet boven de grond.
Bestrijding: Tijdens het groeiseizoen zieke plekken uittekenen. Van
deze plekken de bollen apart rooien en de grond ontsmetten met 5 kg
quintozeen 20 % per are. Puschkinia is echter gevoelig voor quintozeen, zodat een teelt van dit gewas op onbesmet land is aan te raden.
Als men hiervan niet zeker is, dient de grond voorbehoedend te worden behandeld met 2 kg quintozeen 20 %> per are. Dit middel moet
minstens 4weken vóór het planten worden ingefreesd.
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Stengelaaltje - Ditylenchus dipsaci
Aan de voet van de bladeren komen licht gekleurde, soms iets opgezwollen vlekken en strepen voor. In de bol zijn op dwarsdoorsnede
bruine sikkel- tot ringvormige verkleuringen zichtbaar. Het aangetaste
weefsel is droog en korrelig. Zwaar aangetaste bollen verdrogen.
Bestrijding: Bollen vanaf het rooien gedurende 1-3 weken bewaren bij
25-30°, daarna een warmwaterbehandeling toepassen van 4 uur bij
45°. Aan het bad een kwikhoudende bloembollenontsmetter toevoegen volgens gebruiksaanwijzing.
Zwartsnot - Sclerotinia bulborum
Bij een aantasting door zwartsnot gaan de bladeren bij warm weer in
mei pleksgewijs slap hangen. Het blad rot in de grond en verandert
met de bol in een grijze slijmerige massa. Op de aangetaste bollen
komen grote zwarte Sclerotien voor.
Bestrijding: Zo spoedig mogelijk de aangetaste bollen met omringende grond verwijderen en randen van de ontstane gaten ontsmetten met
quintozeen. Dezelfde bestrijding en eventuele voorbehoedende behandeling toepassen als voor kwade grond is aangegeven.
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Ranunculus

Sortiment
De soorten die voor de teelt in ons land van enig belang zijn, kunnen
als volgt worden ingedeeld:
Turkse ranonkels, geheel gevulde bloemen, onregelmatig gevormde
bloemblaadjes. Men onderscheidt ze wel in vroegbloeiende en iets
later bloeiende cultivars.
- Vroegbloeiende
Romano
- rood, dubbel
Flambeau
- scharlakenrood, dubbel, sport van Romano
- Later bloeiende
Grootvorst
- roserood, dubbel
Rosalie
- rose, dubbel, sport van Grootvorst
Hercules
- wit met lichtgroen hart, dubbel
Perzische ranonkels, bloemen 3U tot geheel gevuld, sterk ingesneden,
loofbladen, zeer regelmatige bloemblaadjes, geurende bloemen.
- Cultivars
Barbaroux
- oranjerood, dubbel
Fireball
- donkerrood, dubbel
Orange Brillant
-oranje
Pink Perfection
- zacht rose met zacht groen hart, dubbel
Franse ranonkels, bloemen enkel tot bijna geheel gevuld, loofbladen.
van zeer weinig tot sterk ingesneden, onregelmatig.
- Cultivars
Américaine
- rood
Count Aerenthal
- kanariegeel, dubbel
Emperor of China - geel, dubbel
Golden Show
- citroengeel
Orange Queen
- oranje met rode glans, dubbel
Salvator rosa
- rose, dubbel
Pioenbloemige ranonkels, bloemen enkel tot 3A gevuld, loofbladen.
tamelijk sterk tot weinig ingesneden, bloemblaadjes onregelmatig tot:
tamelijk regelmatig.
Yellow Queen
- geel, half dubbel
Goldfinch
- oranje, half dubbel
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Golden Ball
- geel met oranje stippen, half dubbel
Korneforos
- karmijnrood, half dubbel
Van het totale sortiment wordt de cultivar 'Barbaroux' verreweg het
meest geteeld. De pioenbloemige ranonkels worden alleen gemengd
geteeld. De overige teelt men op kleur of als cultivar, zodat de kweker
zelf het mengsel kan bepalen.
In ons land worden ook pioenbloemige ranonkels verhandeld die zijn
geimporteerd uit Florida, Zuid-Afrika, Japan en Australië.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border.
Snijbloementeelt: verwarmd en koud glas, buiten.
Vermeerdering
De Turkse, Perzische en Franse ranonkels worden uitsluitend ongeslachtelijk vermeerderd, de pioenbloemige daarentegen kunnen zowel
geslachtelijk (cultivars) als ongeslachtelijk (gemengd of op kleur)
worden vermeerderd.
Grondsoort en bemesting
De keuze van de grondsoort is sterk afhankelijk van de soorten die
men wil telen. In grote lijnen kan worden gezegd dat voor de diverse
soorten de volgende grondsoorten het meest geschikt zijn:
vroegbloeiende Turkse ranonkels: humushoudende zandgrond en
lichte zavelgrond;
iets later bloeiende Turkse ranonkels: humushoudende lichte zavelgrond;
Franse en Perzische ranonkels: humushoudende zavelgrond;
pioenbloemige ranonkels: humushoudende zandgrond en lichte humushoudende zavelgrond.
De pH van de grond moet tussen 6,5 en 7,2 liggen.
Bemesting zandgrond per rr2: Vlak vóór het planten wordt 1 kruiwagen
oude stalmest ingefreesd. De overbemesting is afhankelijk van het
planttijdstip. Bij planten in het najaar (december-januari) wordt 4 weken na het planten 3A kg samengestelde meststof 6-18-28 gestrooid. Bij
een voorjaarsbeplanting (maart-april) kan men volstaan met een gift
van 300 gr kalkammonsalpeter die gestrooid wordt als de ranonkels
wortelvast staan (meestal 2-3 weken na het planten).
Bemesting zavelgrond per rr2: Ook op deze grond wordt vóór het planten 1 kruiwagen oude koemest ingefreesd. Als overbemesting wordt
bij planten in december-januari 3A kg samengestelde meststof 12-1018 gestrooid zodra het gewas wortelvast staat. Bij planten in maartapril strooit men 2weken na het planten 300 gr kalkammonsalpeter.

177
I Pioenbloemige ranonkels - Foto R.T.C., Lisse

Als in het voorjaar geen stalmest wordt gebruikt, moet men vóór het
planten ZU tot 1 kg samengestelde meststof 12-10-18 strooien. Een
overbemesting met kalkammonsalpeter kan dan achterwege blijven.
Bemesting zaad: Bij de teelt vanaf zaad onder glas of buiten moet
men zowel op zand- als op zavelgrond alleen bemesten met 1 kruiwagen zeer oude stalmest per rr2.
Planten
Planttijd. De periode van planten loopt voor de verschillende groepen
cultivars sterk uiteen zoals uit het hierna volgende overzicht blijkt.
Turkse ranonkels: Romano en sports
half dec. - half januari
Grootvorst en sports
half februari - half maart
Hercules
half februari - half maart
Perzische ranonkels
half maart - half april
Franse ranonkels
half m a a r t - half april
Pioenbloemige ranonkels:zaad onder glas oktober
zaad buiten
maart - april
knollen
half maart - eind april
Planthoeveelheden per rr2
Soorten
Turkse ranonkels Romano en sports

Turkse ranonkels Grootvorst en sports

Turkse ranonkels Hercules

Perzische en Franse ranonkels

Pioenbloemige ranonkels
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plantmaat

kg

stuks

toppers
2e grootte
plantgoed
toppers
2e grootte
plantgoed
toppers
2e grootte
plantgoed
toppers
2e grootte
plantgoed
toppers
2e grootte
plantgoed
1 jaar van
zaad
zaad onder
glas
zaad buiten

1,2
10,9
1,2
10,9
1,2
1,0,9
1,2
10,9
10,8
0,7

700
1000

0,3

850

0,15
0,15

—
—

—
800
1250

—
800
1250

—
800
1250

—
550
1000
1700

Plantdiepte en plantwijze: De plantdiepte van de knollen is ± 2 cm.
Het zand wordt op een diepte van ± 1cm gezaaid.
Het planten gebeurt zowel op bedden als op de lange regel. Planten
op bedden gebeurt nog met de hand, op de lange regel machinaal.
Onder glas wordt breedwerpig gezaaid, buiten meestal op de lange
regel.
Dekken en ontdekken
De in december-januari geplante Turkse ranonkels moeten tegen
vorst worden gedekt met 2-3 bos riet of 10-15 kg stro per rr2. Zo
vroeg mogelijk in het voorjaar moet dit dek weer worden verwijderd.
Cultuurzorgen
Zodra van de op zavelgrond geplante knollen het gewas zich bovengronds ontwikkelt, gaat men tussen de regels schrepelen. Hierdoor
voorkomt men niet alleen het uitdrogen van de bovengrond, maar
tevens wordt veel onkruid vernietigd. Zolang het gewas nog niet volgroeid is, moet het schrepelen steeds worden herhaald.
Bloei
De bloei valt in de periode half mei tot half juli. Als eerste bloeien de
Turkse ranonkels Romano en sports, daarna Grootvorst en sports en
Hercules en vervolgens de Perzische, Franse en Pioenbloemige.
Bloemen verwijderen
Om bij de pioenbloemige ranonkels zaadvorming te voorkomen en
dus een hogere opbrengst aan knollen te verkrijgen, moeten bij rijke
bloei de bloemen worden afgemaaid. Bij het maaien moeten de bloemen in de paden vallen en daarna worden verwijderd. Indien men dit
laatste achterwege laat, is een teelt van tulpen na pioenbloemige
ranonkels niet mogelijk omdat de kans op vuuraantasting dan te groot
is. Dit is ook het geval als de bloemen niet worden verwijderd. De
bloemdekblaadjes vallen dan af, komen op de grond terecht en vormen dan eveneens een bron van vuur-infectie voor tulpen.
Rooien,drogen,sorteren
Zodra het gewas bovengronds is afgestorven, moeten de knollen worden gerooid. Hiermede mag men niet te lang wachten, daar ranonkels
snel nieuwe wortels gaan maken, vooral bij vochtig weer. Een vaak
voorkomend verschijnsel bij te laat gerooide ranonkels is tevens dat
de pootjes bij de wortelhals gaan rotten en daardoor loslaten. Deze
knollen gaan dan geheel verloren.
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Perzische ranonkels
Archief N.V. L. Stassen jr.

Direct na het rooien moet met drogen worden begonnen. Het kan buiten, in de schuur of op een droogvloer gebeuren.
Als men buiten droogt, mag dit de eerste dagen niet in de zon gebeuren. Pas als de knollen winddroog zijn, mag in de zon worden gedroogd; echter niet in de felle zon (meestal tussen 11 en 15 uur) daar
dan kans bestaat op verbranding met als gevolg dat de kiemkracht
vermindert of zelfs geheel verloren gaat.
In de schuur mogen de knollen niet bij een te hoge temperatuur wor-
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Franse ranonkels
Archief N.V. L. Stassen jr.

den gedroogd; bij voorkeur bij een temperatuur die niet hoger ligt dan
± 3° boven de buitentemperatuur met een ventilatie van 20 maal de
ruimte-inhoud per uur.
Bij het drogen op de droogvloer moet eveneens voor een geleidelijke
droging worden gezorgd. Deze kan men ook hier bereiken door het
aanhouden van een temperatuur die enkele graden boven de buitentemperatuur ligt.
Tijdens het droogproces moeten de knollen enkele malen op een

181

ijzeren zeef worden gezeefd om van wortel- en stengelresten te worden ontdaan. Een goed gedroogd produkt is vrij hard en geheel geschoond van wortel- en stengelresten.
Het drogen van de Turkse ranonkels Romano en sports wijkt iets af
van het beschreven droogproces. De knollen van deze cultivars moeten namelijk iets minder intensief worden gedroogd. Droogt men ze te
intensief dan worden de pootjes te mager, zodat ze gemakkelijk van
de wortelhals afbreken.
Na het drogen worden de ranonkels eerst gedeeltelijk geplozen, waaronder men verstaat het scheiden van de knolletjes die in bosjes bij
elkaar zitten.
Vervolgens worden ze gesorteerd in:
- toppers : de grootste maten die alleen worden gebruikt voor de
vermeerdering. De toppers mogen uitsluitend uit 'éénkoppers' bestaan.
- leverbaar: eerste grootte.
tweede grootte.
- plantgoed.
Van veel cultivars (o.a. Barbaroux) wordt leverbaar verkregen door
een aantal kleinere knolletjes aan elkaar te laten zitten. Doet men dit
niet, dan zal het aantal leverbare knolletjes te gering zijn. Het leverbaar wordt meestal afgeleverd in papieren zakken van 1000 stuks 1e
grootte of 2000 stuks 2e grootte per zak. Daar de knolletjes van de
diverse rassen sterk verschillen in grootte kan de sortering moeilijk in
een algemene maat worden aangegeven. Men geeft daarom een bepaald gewicht per 1000 stuks op, b.v. Barbaroux 1600 gram per 1000
knollen.
Bewaring
Ranonkelknollen moeten steeds droog worden bewaard. In de zomermaanden moet dit gebeuren bij 20°, in de wintermaanden bij 17°. Deze
temperaturen gelden zowel voor het leverbaar als voor het plantgoed.
Bewaring bij lagere temperaturen brengt het gevaar mee dat de knolletjes door schimmelvorming geheel verloren gaan.
Ziekten en plagen
Schimmel - Pénicillium
De knollen (klauwtjes) zijn tijdens de bewaring bezet met groen
schimmelpluis.
Bestrijding:
- onmiddellijk na het rooien snel drogen bij een goede ventilatie en
een niet te hoge temperatuur. Droog bewaren bij 17°.

182

- plantgoed gedurende V2uur ontsmetten in een oplossing van IV2 %
captan.
Wortekot - Pratylenchus penetrans
Op het veld sterven de planten voortijdig af. De groei is slecht. De
gevoeligheid per cultivar is verschillend, o.a. Barbaroux is gevoelig.
Bestrijding:
- planten op vers land;
- grondontsmetting met formaline of dichloorpropeen-bevattende middelen kan een gunstig resultaat geven;
- in de kas grondontsmetting door stomen.
Virus
Veel partijen ranonkels zijn door virus besmet.
Bestrijding: Telen van selectiepartijen door tijdens de bloei een aantal groene, rijkbloeiende planten met grote bloemen uit te tekenen en
deze apart verder te telen.
Rhizoctonia-ziekte
Deze ziekte komt vooral op zandgrond voor. Direct na opkomst stagneert de groei en verwelken de blaadjes. Op de ondergrondse delen
van blad- en bloemstengels bruine, iets 'ingezonken' plekjes, die op
vreterij lijken. Soms komen de aangetaste planten niet op. De knol en
de wortels worden niet aangetast, zodat de planten zich later in het
groeiseizoen kunnen herstellen. In het bovenste grondlaagje veel lichtbruine schimmeldraden die bij het uittrekken van de blaadjes vooral
zichtbaar zijn door de aanhangende zandkorrels. De ziekte kan zich
gedurende het gehele groeiseizoen pleksgewijs snel uitbreiden.
Bestrijding: De bestrijding van deze ziekte is nog in onderzoek. In
proeven zijn reeds goede ervaringen opgedaan met een grondbehandeling met 10 gr quintozeen 20 % per m2. Het middel moet goed door
de grond worden gewerkt, b.v. door frezen.
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Voor hetverkrijgen vangladde knollen moet men deze V2uur dompelen
in een kwikhoudend ontsmettingsmiddel in de aangegeven sterkte.
Tijdens de groeiperiode verdient het aanbeveling het gewas enkele
malen te nevelen met zinkmangaancarbamaat.

Bloei
Het gewas bloeit in het algemeen in mei-juni. In de plantmaat beneden
18 cm komen meestal geen bloemen voor. Na de bloei gaat het kruid
zich ontwikkelen.
Rooien,drogen,sorteren
Wanneer het gewas bijna is afgestorven - meestal in de tweede helft
van oktober- kan men rooien. De knollen kunnen worden uitgeploegd.
Ze moeten uiterst voorzichtig worden behandeld, daar ze zeer kwetsbaar zijn en iedere beschadiging de bol waardeloos maakt.
De knollen mogen niet te snel worden gedroogd. De droogtemperatuur
mag slechts enkele graden boven de buitentemperatuur liggen.
Als de knollen goed droog zijn, kunnen de kralen voorzichtig van de
knol worden genomen. De knollen worden dan met de hand gesorteerd
in de leverbare maten 18-20 cm, 20-22 cm en 22 cm/op en plantgoed
onder 18 cm. Slecht gegroeide kralen kan men beter niet opplanten.
Bewaren
Na het drogen worden de knollen bewaard bij 5°. Bewaring bij hoge
temperatuur zou de knol in de bewaarplaats doen bloeien. Tijdens de
bewaring kan het plantgoed in de volgende maten worden gesorteerd:
16-18 cm, 14-16 cm, 12-14 cm en 10-12 cm. Kralen worden gesorteerd
in de maten 8 cm/op en 6-8 cm. Kralen kleiner dan 6 cm worden
meestal niet geplant.
Onkruidbestrijding
Vóór opkomst spuiten met 40 ml chloorprofam (Chloor-IPC) 40 % in
10liter water per are. Bij aanwezigheid van onkruid kan 30 ml paraquat
per are worden toegevoegd.
Ziektenen plagen
Bacterierot - Pectobacterium

carotovorum

De planten verslijmen en vertonen plekken. Na het rooien beginnen
de knollen bij de neus te rotten, hetgeen zich uitbreidt over de gehele
knol. De aantasting verspreidt een zeer onaangename geur.
Bestrijding: Na het rooien zo spoedig mogelijk drogen, doch niet bij
een te hoge temperatuur. Het plantgoed ontsmetten door het gedu-
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rende 2 uur te dompelen in een oplossing van 5 % handelsformaline.
Niet te dicht planten en geen zware bemesting geven.
Spint
Vooral tijdens mooie zomers komt deze plaag soms in het gewas op
het veld voor. Ze veroorzaakt witte vlekjes aan de onderkant van het
blad, krullend blad en bovendien vroegtijdige bladval.
Bestrijding: Systemische insektendodende middelen volgens voorschrift.
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Scilla siberica 'Spring Beauty'
Archief N.V. L. Stassen jr.

Scilla

Sortiment
Het Sortiment scilla's bestaat uit de volgende soorten:
Scilla siberica - blauwe bloemen.
Scilla siberica alba (verloping uit Scilla siberica) - zuiver witte bloemen.
Scilla siberica 'Spring Beauty' - donkerblauwe, grotere bloemen, stevige bloemstengels. De plant is forser dan Scilla siberica, waarin deze
vorm is gevonden.
Scilla tubergeniana - grote melkwitte bloemen met blauwe hoofdnerf.
Scilla bifolia - gentiaanblauwe bloemen.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border, rotstuin, verwildering.
Huisbroei: vooral Scilla tubergeniana is hiervoor uitermate geschikt.
Vermeerdering
Afhankelijk van de wijze van vermeerdering kunnen de scilla's in twee
groepen worden verdeeld:
- vermeerdering uit zaad (geslachtelijk): Scilla siberica, Scilla siberica alba, Scilla bifolia.
- vermeerdering door hollen en snijden (ongeslachtelijk): Scilla siberica 'Spring Beauty' en Scilla tubergeniana.

1. Scillasiberica en Scilla bifolia
Vermeerdering uit zaad
Voor het verkrijgen van een voldoende hoeveelheid zaad plant men
jonge bollen van 7 cm. Per rr2 kan men 3A tot VU liter zaad oogsten.
Zodra de zaaddozen van deze planten rijp zijn, springen ze open,
zodat het zaad op de grond terecht komt. Vlak voor het rooien, als het
loof is verwijderd, wordt dit zaad geoogst, bij voorkeur als de bovengrond goed droog is. Het bovenste laagje grond wordt dan met het
zaad opgeveegd, waarna op een fijnmazige zeef grond en zaad worden gescheiden.
Men kan de zaaddozen ook plukken op het moment dat ze juist open
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zijn. Een bezwaar is echter dat niet alle zaaddozen gelijktijdig rijp zijn.
Men oogst op deze wijze een hoeveelheid niet goed afgerijpt zaad met
lage kiemkracht.
Na het oogsten wordt het zaad op papier in gaasbakken bij 20° gedroogd. Zodra het zaad voldoende droog is, kan het zo nodig verder
worden geschoond. Tot de zaaitijd wordt het droog en koel bewaard.
Grondsoort en bemesting
Alle humusarme zandgronden zijn voor de teelt van scilla's geschikt.
De waterhuishouding van de grond moet echter goed in orde zijn.
Op lichte zavelgronden is de teelt wel mogelijk, maar de opbrengst is
dan lager.
De volgende bemesting kan worden gegeven:
Zaad: Vóór het zaaien een kruiwagen oude stalmest door de grond;
het tweede jaar een overbemesting van 1 kg samengestelde meststof
6-18-28 in het najaar + 250 gr kalkammonsalpeter in het voorjaar vóór
opkomst.
Bollen: Voor het planten in het najaar 3A kruiwagen stalmest door de
grond, aangevuld met 1 kg samengestelde meststof 6-18-28 na het
planten + in het voorjaar 400 gr kalkammonsalpeter.
Indien geen stalmest wordt gegeven (b.v. omdat in het voorafgaande
jaar met stalmest is gewerkt), wordt in het najaar IV2 kg 6-18-28 gestrooid + in het voorjaar 400 gr kalkammonsalpeter.
Zaaien enplanten
In de eerste helft van september moet worden gezaaid. Men gebruikt
per rr2 ± 3A kg zaad,dat op een diepte van ± 2 cm breedwerpig in een
uitgeschoten bed wordt gezaaid. Het uit zaad verkregen gewas blijft
een jaar overstaan. Als door een minder goede kieming de stand van
het gewas dun is, kan het zaaisel desnoods twee jaar blijven overstaan.
De bolletjes kunnen in september-oktober worden geplant. Als de wortelkrans bij het planten nog in rust is, kunnen de bolletjes worden ontsmet in een kwikhoudende bloembollenontsmetter in de aangegeven
sterkte. Door deze ontsmetting bereikt men een betere groei en rooit
men gladdere bollen. Van de opbrengst van 1 rr2 zaad plant men ±
3 rr2 bollen. Van de twee jaar na het zaaien geoogste bolletjes plant
men 50 tot 60 stuks per strekkende meter. Soms laat men de bolletjes
een jaar overstaan. In dit geval plant men minder dicht, namelijk ±
45stuks per strekkende meter. Deze methode geeft minder werk, maar
ook een mindere opbrengst.
De bolletjes van de grotere maten worden 5-7 cm diep geplant, de
kleinere maten niet dieper dan 5 cm. Dieper planten kan nadelig zijn
voor de groei.
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Hoeveelheden plantgoed
Plantmaat

kg/rr2

aantal/rr 2

opbrengst/rr

7-8 cm
6-7 cm
5-6 cm
4-5 cm
< 4 cm

9
8
7
5-6
3-4

1050
1400
2000
3400
4500

18
16
14
14
12

Dekken en ontdekken
Zowel het zaad als de bolletjes worden gedekt met 2-3 bos riet of ±
12 kg stro per rr2. Zodra het gewas in het voorjaar boven de grond
komt, wordt het dek verwijderd.
Bij het zaad blijft wat stro of riet achter om de kans op stuifschade te
verminderen.
Bloei
riet bloeitijdstip is enigszins afhankelijk van de weersomstandigheden.
Na een zachte winter heeft men reeds half maart bloei, in andere gevallen omstreeks begin april.
Rooien,drogen,sorteren
Als het gewas bijna is afgestorven, kan men rooien. Rooien op een
later tijdstip gaat ten koste van de gladde grijsblauwe huid.
Bolletjes gegroeid van zaad worden met grond opgeschept. De meeste
grond wordt op de trilzeef verwijderd, waarbij de bolletjes niet mogen
worden beschadigd.
3ij de tweejarige bolletjes komt soms een flink aantal zinkers voor.
Deze worden door een waterige trekwortel te diep in de grond getrokken en zijn altijd kleiner en langgerekter dan normaal gegroeide bolletjes. Het is niet bekend waardoor zinkers ontstaan; op droge grond
schijnen ze meer voor te komen dan op vochtige grond.
De bollen kunnen machinaal worden gerooid, waarna ze meestal in
gaasbakken op het land blijven staan tot ze winddroog zijn.
Bolletjes geoogst van zaad worden soms gesorteerd in de maten 3 cm/
op en onder 3 cm.Ze blijven onder de maat van 4 cm. Ook in het derde
jaar worden nog geen grote maten bereikt. Dan sorteert men ze meestal in de maten 6 cm/op, 5-6 cm, 4-5 cm en < 4 cm. Het vierde jaar kan
men sorteren in de maten 8 cm/op, 7-8 cm, 6-7 cm, 5-6 cm en;
< 5 cm. Wil men veel dikke bollen van 8 cm/op oogsten, dan zal men
een gedeelte van de maat 7-8 cm nog een jaar moeten planten. Dit is.
eveneens nodig voor het oogsten van zaad.
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Scilla siberica
Archief N.V. L. Stassen jr.

Het duurt dus vijf jaar vanaf het zaaien voordat een gehele partij is
opgeruimd. Bollen die dan nog geen 6 cm zijn, kunnen beter worden
weggegooid. Oude bollen geven namelijk grote dikke bolbodems,
krasbodems en slechte huiden.
De leverbare maten zijn 8 cm/op, 7-8 cm en 6-7 cm.
Tijdens het rooien, drogen en sorteren moet beschadiging worden
voorkomen. Beschadigde bollen gaan altijd schimmelen.
Bewaren
Zowel het plantgoed als het leverbaar wordt bewaard bij 20-23°. De
laatste maand voor het planten geeft men het plantgoed 17°. De bewaarruimte mag nooit een hoge luchtvochtigheid hebben, daar dit de
kans op schimmelvorming aanzienlijk vergroot.

2. Scilla siberica 'Spring Beauty' en
Scilla tubergeniana
Vermeerdering
Deze twee soorten scilla's geven geen zaad en moeten dus onge-
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slachtelijk worden vermeerderd. Ze maken relatief maar weinig klisters en dit zijn dan vooral nog de oude bollen. Zowel in de praktijk als
op de Proeftuin in Lisse zijn proeven genomen met het hollen en snijden van deze scilla's. Op grond van de resultaten gebruikt men nu met
succes de volgende methode:
Eind juni-begin juli worden de bollen gesneden. Hierbij brengt men
in de bolbodem drie sneden dusdanig aan dat juist het hoofdgroeipunt wordt vernietigd en de bolbodem zelf in zes gelijke delen wordt
verdeeld. Direct na het snijden worden de bollen buiten op de grond
gekuild in zuiver zand en dan bedekt met ± 25 cm grond. Vermeerdering door hollen is eveneens mogelijk. Met een smal dun mesje
wordt dan het hoofdgroeipunt weggenomen. Er ontstaat op deze manier een smal kegelvormig gaatje binnen de wortelkrans. Geholde
bollen moeten op dezelfde manier worden gekuild als gesneden
bollen.
Voor vermeerdering door hollen en snijden neemt men gave gezonde
bollen van de grootste maat.
In proeven wordt gezocht naar een mogelijkheid de geholde en gesneden bollen te bewaren bij een bepaalde temperatuur. Tot nu toe
heeft kuilen echter het beste resultaat gegeven. In de bewaarruimte
drogen de bollen namelijk sterk in en worden ze eerder aangetast door
pénicillium.
Planten
Beide soorten scilla's worden geplant in september-oktober. De
geholde en gesneden bollen worden het eerst geplant. De rest kan tot
half oktober worden geplant, mits de bewaring op dit latere planttijdstip is of wordt afgestemd.
Dete planten hoeveelheden zijn gelijk aan die van Scilla siberica, echter met dien verstande dat de gesneden en geholde bollen (groter dan
9 cm of 10 cm) naar verhouding dunner worden geplant. De plantdiepte is 7 cm. Indien de bollen nog geen wortelvorming tonen, kunnen ze vóór het planten worden ontsmet in een kwikhoudende bloembollenontsmetter in de aangegeven sterkte.
Bloei
Scilla tubergeniana bloeit in de tweede helft van maart. De bloeiwijze
hiervan komt als het ware bloeiend uit de grond. Na de bloei krijgt het
gewas pas een sterke loofbladontwikkeling.
Scilla siberica 'Spring Beauty' bloeit eind maart-begin april.
Rooien,drogen,sorteren
Juist voor het afsterven van het gewas, meestal in de eerste helft van
juni, wordt het gewas gerooid. De geholde en gesneden bollen komen
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als een vaste kluit uit de grond. Van geholde bollen zit het pluis vaak
vaster dan van gesneden bollen. Vlak voor het opnieuw planten wordt
het pluis van de oude moederbol losgemaakt. Daarbij mag de wortelkrans niet worden beschadigd. Als het pluis te vast zit, wordt dit als
geheel weer geplant; het jaar daarna zit dan alles goed los. Een nadeel
is echter dat dan de diktegroei minder is.
Twee jaar na het snijden kan men bollen van 8 en 9 cm rooien; het jaar
daarna is het grootste deel reeds leverbaar. Alle bollen die vier jaar
na het snijden de leverbare maat nog niet hebben gehaald, kunnen
beter worden vernietigd.
De oogst wordt gesorteerd in de leverbare maten 10 cm/op, 9 cm,
8 cm, 7 cm en 6 cm. Het verdient echter aanbeveling de maten 6 en
7 cm te planten.
Overige cultuurmaatregelen
Grondsoort, bemesting, dekken, ontdekken en bewaren van plantgoed
en leverbaar van deze soorten zijn gelijk aan die van Scilla siberica.
Onkruidbestrijding
Bij alle soorten kan vóór opkomst worden gespoten met 40 ml chloorprofam (Chloor-IPC) 40 % per are, zo nodig (bij bovengrondse onkruidgroei) met toevoeging van 30 tot 50 ml gramoxone.
Het is ook mogelijk na opkomst (liefst vroeg in het voorjaar) over een
goed afgehard gewas 40 ml Chloor-IPC per are te spuiten.
Bij een gewas waarvan zaad moet worden gewonnen, mag uitsluitend
vóór opkomst worden gespoten.
Ziektenen plagen
Botrytisrot
De bollen rotten in.
Bestrijding: Na het rooien snel drogen bij een goede ventilatie.
Penicilliumrot
Onder de huid en tussen de rokken komt een groen schimmelpluis
voor, dat kan zijn ontstaan door beschadiging, te laat rooien of een
slechte bewaring van de bollen.
Bestrijding: Beschadiging voorkomen, de bollen bewaren bij 20° en
een goede ventilatie. Voor het planten het plantgoed ontsmetten in een
kwikhoudende bloembollenontsmetter in de aangegeven sterkte. In
proeven zijn reeds goede ervaringen opgedaan met een ontsmetting in
benomyl (Benlate) 0,2 % gedurende 15minuten.
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Stengelaaltje
De door aaltjes aangetaste bollen vertonen op doorsnede bruine ringen. In het blad komen lichte, iets opgezwollen vlekjes (spikkels) voor.
Bij ernstige aantasting draaien de bladeren (draaiers). Bij zeer ernstige aantasting blijven de planten weg (blinden).
Bestrijding: Zieke planten moeten ruim worden uitgestoken en vernietigd. Direct na het rooien worden de bollen van een met aaltjes
besmet perceel 2 tot 6 weken bewaard bij 25-30°, waarna ze een
warmwaterbehandeling krijgen van 4 uur bij 43V20. Voor deze behandeling worden de bollen 24 uur voorgeweekt in water.
Zwartsnot
De schimmel ontwikkelt zich het snelst bij vochtig warm weer. Deze
ziekte kan hierdoor in mei ernstige schade aan het gewas toebrengen. De bladpunten gaan dan slap hangen, terwijl het loof aan de
voet wegrot en verandert in een slijmerige massa. De aangetaste bolrokken zijn groen-zwart en eveneens slijmerig. Bij ernstige aantasting
gaat het gewas bovengronds geheel te niet. Op en in de bollen ziet
men grote, onregelmatig gevormde zwarte Sclerotien.
Bestrijding: De aangetaste bollen met omringende grond zo spoedig
mogelijk verwijderen. De randen van het ontstane gat direct ontsmetten met quintozeen.
Daar het gewas Scilla gevoelig is voor quintozeen, geeft dit kans op
groeiremming. Het is daarom aan te bevelen dit gewas op onbesmette
grond te telen. Moet men echter scilla's planten op een perceel waarvan men niet zeker is dat de grond vrij is van de schimmel, dan verdient het aanbeveling de grond uit voorzorg te behandelen met IV22 kg quintozeen 20% per are. Dit middel moet minstens 4 weken voor
het planten goed door de grond worden gewerkt, b.v. door frezen.
Kwade grond
Bij een niet te zware aantasting door kwade grond groeit de scilla
hier doorheen. Het loofblad is in dit geval rafelig. Bij ernstige aantasting gaat het gewas echter te gronde.
Bestrijding: De bestrijding van kwade grond is gelijk aan die van
zwartsnot, zodat hiernaar kan worden verwezen.
Huidziekte
Vooral de cultivar 'Spring Beauty' is vatbaar voor deze ziekte.
Bestrijding: De bollen één week vroeger rooien dan normaal en 5-7
dagen laten staan in gaasbakken met zand alvorens ze uit te zeven.
Na een goede temperatuurbehandeling krijgen de bollen in de tweede
helft van augustus een warmwaterbehandeling van 2 uur 40°. Een
latere behandeling (september) geeft kans op beschadiging.
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Sparaxis

Sortiment
Het aantal cultivars dat van Sparaxis tricolor wordt geteeld, is slechts
gering. De meest bekende zijn:
Alba Maxima
Fire King
Horning
Robert Schuman

- zuiver wit met geel hart
- oranjerood, geel met zwart hart
- purper met geel hart
- wit met rode strepen en van buiten donkere
vlekken
Deze cultivars worden ook veel gemengd geteeld. Daarnaast komt een
teelt voor van Sparaxis tricolor gemengd waarvan het zaad wordt
geïmporteerd uit Zuid-Afrika.
Gebruikswaarde
Snijbloementeelt: buiten, echter veel kans op bloemsmet. De houdbaarheid van de bloemen op de vaas is bovendien matig tot slecht.
Tuinbeplanting: border; op een zonnige plaats openen de bloemen zich
prachtig en bloeien dan 3-4 weken.
Vermeerdering
Devermeerdering van de cultivars en het mengsel hiervan vindt plaats
door knolletjes die voor een deel (2-5 stuks) in de oksels van de loofbladen ontstaan,voor het grootste deel echter in de grond worden gevormd. De soort die uitsluitend gemengd voorkomt, wordt in hoofdzaak
vermeerderd uit zaad dat wordt geïmporteerd uit Zuid-Afrika, waar dit
gewas inheems is.
Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van Sparaxis zijn zand- en lichte zavelgronden geschikt,
die zwak basisch tot zwak zuur mogen zijn (pH 6,5-7,3).
Zaad. Op zandgrond wordt voor het zaaien per rr2 1 kruiwagen oude
stalmest door de grond gewerkt, in de eerste helft van augustus aangevuld met 300 gr kalkammonsalpeter.
Op zavelgrond strooit men in de eerste helft van juni per rr2 V2 kg
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samengestelde meststof 12-10-18, in de eerste helft van augustus aangevuld met 'A kg kalkammonsalpeter.
Knollen. Bij de teelt vanaf knollen wordt per rr2 een bemesting gegeven van 1 kg samengestelde meststof 6-18-28 in het najaar, in het
voorjaar aangevuld met 400 gr kalkammonsalpeter.
Op zavelgrond vraagt deze teelt de volgende bemesting: in het najaar
3
A-1 kg samengestelde meststof 12-10-18 + 300 gr kalkammonsalpeter in het voorjaar.
Zaaien en planten
Zaaien. De zaaitijd valt in de eerste helft van april. Meestal wordt op
bedden gezaaid zowel op dwarsregels als op de lange regel. De zaaidiepte is 2 tot 3 cm. Voor het stuifvrij maken van de zaaibedden wordt
na het zaaien wat stro gestoken.
Planten. De knolletjes kunnen zowel in het najaar als in het voorjaar
worden geplant. In de praktijk is gebleken dat tussen de opbrengsten
verkregen bij deze beide methoden geen verschillen bestaan. Om in
het voorjaar te kunnen worden geplant moeten de knolletjes echter
wel bij een speciale temperatuur worden bewaard (zie bewaren).
De planttijd in het najaar valt in de eerste helft van december. Er moet
zo laat in het seizoen worden geplant om in het voorjaar te vroege
opkomst en daarmede de kans op beschadiging van het jonge gewas
door vorst tegen te gaan.
Door in het voorjaar te planten, bij voorkeur van half maart tot half
april, ontloopt men de kans op vorstschade.
Planthoeveelheid. Per rr2 worden de volgende hoeveelheden gebruikt:
Plantmaat

Aantal

kg

Knollen van 5 cm/op
4-5 cm
3-4 cm
onder 4 cm
zaad

4.000
6.000
9.000

12
10
8
7
0,1

—
—

Dekken en ontdekken
Het gewas van Sparaxis iszeer vorstgevoelig, zodat een dik dek noodzakelijk is. Direct na het planten dekt men de grond eerst met een
laagje van ± 6 cm 'pook' en daaroverheen 5 bos riet per rr2.
Zodra het gewas zich bovengronds ontwikkelt, moet worden verdekt.
De 'pook' wordt dan verwijderd,waarna ruim de helft van het lange riet
weer wordt aangebracht. Ongeveer half maart, althans als het niet
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vriest, moet ook het riet worden verwijderd. Het gewas is dan gedeeltelijk afgehard, waardoor de kans op vorstschade tot een minimum is
beperkt.
Als het gewas zich niet vóór half maart bovengronds ontwikkelt, is
verdekken niet nodig en kan het dek in één keer worden verwijderd.
Bloei
Zijn de knollen in het najaar geplant, dan kan men in juni op bloei
rekenen. Van in het voorjaar geplante knollen valt de bloeitijd ongeveer 4 weken later. Sparaxis geteeld uit zaad kan in het eerste jaar
reeds volop bloeien, echter pas in september-oktober.
Tijdens de bloei moeten alle dwalingen uit de cultivars worden verwijderd.
Rooien,drogen,sorteren
Om knollen te oogsten met mooie blanke huiden, dient te worden gerooid zodra het gewas begint af te sterven. Het tijdstip van rooien is
afhankelijk van de planttijd. De in het najaar geplante knollen worden
meestal in juli gerooid, de in het voorjaar geplante gemiddeld 3-4 weken later. Knollen afkomstig van zaad rooit men in november.
Als men alle stengelknolletjes wil bewaren, wordt bij het rooien eerst
de stengel met de stengelknolletjes opgetrokken, daarna worden de
andere knolletjes normaal gerooid. Stelt men geen prijs op alle stengelknolletjes dan kan het gewas voor het rooien worden afgeschoffeld.
De stengels met de stengelknolletjes worden in gaasbakken bewaard
tot de stengel- en bladresten goed droog zijn. De knolletjes kunnen
dan gemakkelijk van de stengels worden gescheiden. De andere knolletjes moeten direct na het rooien in een goed geventileerde ruimte bij
20° worden gedroogd. Zodra de knolletjes droog zijn, moeten ze worden gesorteerd en wel in de maten 5 cm/op of 4 cm/op, 4-5 cm, 3-4
cm en beneden 3 cm. Alle maten boven 3 cm behoren tot het leverbaar.
Bewaren
Het leverbaar en plantgoed afkomstig van knollen bewaart men bij
23°. Wil men in het najaar planten, dan wordt deze temperatuur aangehouden tot het planten. Als men in het voorjaar plant, is het raadzaam de laatste 4-6 weken voor het planten de knolletjes te bewaren
Dij 17°.
De knolletjes afkomstig uit zaad moet men bij een hogere temperatuur
bewaren, namelijk vanaf rooien en drogen tot ongeveer 5 weken voor
het planten bij 25°, daarna bij 17°.
Deze knolletjes worden dan in april geplant.
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Tigridia pavonia
Archief Tubergen, Haarlem
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Grondsoort enbemesting
Tigridia pavonia groeit op zand- en lichte zavelgrond met minder dan
6 % organische stof en een zuurgraad tussen 6,5 en 7,3.
Zaad. Op zandgrond wordt vlak voor het zaaien 3A kruiwagen oude
koemest per rr2 door de grond gefreesd. Als het gewas enkele cm's
boven de grond staat, wordt bij droog weer een overbemesting gegeven van 3A kg samengestelde meststof 6-18-28 per rr2, in juli aangevuld met 400 gr kalkammonsalpeter over een droog gewas.
Knollen. Bij de teelt vanaf knollen op zandgrond wordt per rr2 1 kg
samengestelde meststof 6-18-28 gestrooid als het gewas zich bovengronds heeft ontwikkeld. Deze bemesting, die over een droog gewas
moet worden gegeven, wordt in juli aangevuld met 500 gr kalkammonsalpeter per rr2.
Voor zavelgrond geldt de volgende bemesting: enkele dagen na het
planten 3A kg samengestelde meststof 12-10-18, in juni aangevuld
met 500 gr kalkammonsalpeter over een droog gewas.
Zaaien en planten
Zaad. Als het weer niet te koud is, moet in de eerste helft van april
worden gezaaid. Bij ongunstige weersomstandigheden kan men beter
later zaaien, daar het anders te lang duurt voordat het zaad in de
grond kiemt. Het zaaien gebeurt zowel op bedden met dwarsregels
als op de lange regel. De zaaidiepte is 3 cm. Per rr2 heeft men 200 gr
zaad nodig.
Knollen. De knolletjes en klisters worden geplant in de tweede helft
van april. Het planten gebeurt vrijwel uitsluitend op lange regels. Per
rr2 plant men van de maat boven 4 cm 1200 stuks en van de bollen beneden 4 cm 2000 stuks. De plantdiepte bedraagt 4 cm.

Bloei
De bloeitijd valt in juli tot oktober. De prachtige bloemen bloeien
slechts één dag (vandaar de naam ééndagsbloeiers), maar omdat per
plant meerdere bloemen worden geproduceerd, is de bloeitijd zeer
lang. Voor het verkrijgen van een goed mengsel moeten alle bloemen
met minder mooie kleuren worden verwijderd. Dit geldt vanzelfsprekend alleen voor het gedeelte waarvan men zaad wil winnen.
Rooien,drogen,sorteren
De knollen worden in de eerste helft van september gerooid. Het gewas is dan meestal nog grotendeels groen, maar men mag het rooien
niet uitstellen daar anders de kans op bevriezen te groot wordt.
Het loof wordt vooraf gemaaid. Direct na het rooien en licht zeven om
de meeste gronddeeltjes te verwijderen, kunnen de knollen gedurende 4-6 weken worden gekuild. Ze mogen nooit worden gedroogd, daar
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ze dan te veel zouden indragen en verloren gaan. Na de kuilperiode
worden de knollen geschoond, waarbij de bloemstengel- en bladresten met een licht draaiende beweging gemakkelijk worden verwijderd. Het is echter ook mogelijk de knollen gemengd met wat grond
in bakken in de schuur te bewaren en daarna te schonen.
De geschoonde knollen worden gesorteerd in de volgende maten:

Leverbaar
1e grootte
2e grootte
3e grootte
Plantgoed

Maat

Aantal per mand

± 9-12 cm
± 7- 9 cm
± 5- 7 cm
4 - 5 cm
onder4 cm

1500-2000
3000-3500
5000-5500

De grootste maat die knollen gegroeid uit zaad kunnen bereiken, is
7 cm. Bij een goede groei kan het eerste jaar reeds leverbaar worden
geoogst. Van 1 liter zaad kan men 3A tot IV2 mand knolletjes oogsten.
Bewaren
Na het sorteren wordt het leverbaar tot de verzendtijd bewaard in een
koele vorstvrije bewaarruimte onder ietwat vochtige grond. Het plantgoed bewaart men tot de planttijd onder dezelfde omstandigheden.
Door deze wijze van bewaren voorkomt men het uitdrogen van knollen.
Uitgedroogde knollen gaan namelijk verloren.
Teeltduur
De teelt vanaf zaad duurt twee jaar. Knollen die na deze twee jaar nog
niet de leverbare maat hebben bereikt, moeten in verband met het
gevaar voor aantasting door aaltjes (Ditylenchus destructor) niet meer
worden geplant.
Onkruidbestrijding
Zowel het zaad als de knollen vóór opkomst spuiten met 30-50 ml
paraquat 20 % in 10 liter water per are.
Ziekten enplagen
Botrytis
Op het loofblad bruine vlekjes die later in grote plekken overgaan.
Bestrijding: Direct na opkomst van het gewas en vervolgens om de 14
dagen nevelen met de bekende vuurbestrijdingsmiddelen in de aan-
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gegeven sterkte. Met zink- en zinkmangaancarbamaat zijn goede resultaten verkregen.
Aaltjesziek - Ditylenchus destructor
Op de buitenkant komen vanaf de knolbasis opgaande donkere strepen voor.
Bestrijding: Vanaf het rooien of vanaf het moment dat de ziekte zichtbaar wordt, de knollen gedurende 3 weken bewaren bij 25°. Daarna
een warmwaterbehandeling toepassen van 2V2 uur bij 43V20. Na de
warmwaterbehandeling alles snel afkoelen en direct op de aangegeven manier bewaren.
Om aantasting door het destructoraaltje te voorkomen, moet men niet
telen op land waar eerder irissen werden geteeld.
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Tritonia
Archief Tubergen, Haarlem
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Tritonia

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

- diep oranje
- teer rose met gele gloed
- za!m-rose
- rood
- donker oranje
- zalm-oranje
- roomkleurig
- wit mot zacht rose.

Vermeerdering
Tritonia wordt vrijwel uitsluitend ongeslachtelijk vermeerderd. Alleen
voor het verkrijgen van nieuwigheden wordt vermeerdering uit zaad
toegepast.
Grond en bemesting
De teelt van Tritonia voor de bloem en voor de knol vindt meestal,
geheel onder glas plaats. Wil men echter uitsluitend voor de knol telen dan kan dit ook in de open grond gebeuren.
Tritonia kan op vrijwel alle grondsoorten die voor de cultuur van
andere tuinbouwgewassen geschikt zijn, worden geteeld.
Vcor een goede groei is een bemesting met stalmest noodzakelijkVóór het planten dient per are 1m3zeer oude stalmest + 7 kg samengestelde meststof 12-10-18 door de grond te worden gewerkt. Indien
de groei van het gewas minder goed is, kan tijdens de groeiperiode
nog stikstof worden gegeven. Alleen aan de hand van een grondmonster kan de juiste bemesting worden vastgesteld.
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a. Teelt in verwarmde kassen
Planttijdstip,plantdichtheid, plantdiepte
Door op verschillende tijdstippen te planten, kan men bereiken dat
Tritonia bloeit van april tot half oktober. Voor bloei in april wordt in
november of december geplant. Voor bloei vanaf mei tot half oktober
plant men vanaf begin maart tot begin juli. Men moet erop rekenen
dat de periode van planten tot bloei ± 12 weken duurt. De bollen
worden op bedden van 1,20 m breed geplant, waarbij een regelafstand
van 12 cm wordt aangehouden. Bij gebruik van de normale leverbare
maat van 4 cm/op worden 30-40 stuks per regel geplant, hetgeen
neerkomt op 250-325 knollen per m2 beteelbare oppervlakte.
De plantdiepte bedraagt 3-5 cm.
Kastemperatuur
Bij planten in november en december wordt de kas tot eind januari
alleen maar vorstvrij gehouden. Daarna gaat men verwarmen, tot half
februari niet hoger dan 10°, vervolgens tot de bloei 13-15°.
Gedurende de bloeitijd kan het nodig zijn de kas te schermen om
verdrogen (verbranden) van de bloemblaadjes te voorkomen. Als in
het voorjaar is geplant, is schermen altijd noodzakelijk. Men moet dan
tevens veel luchten om de kastemperatuur zo laag mogelijk te houden.
Gieten
Om een goed wortelgestel te verkrijgen, moet de grond vanaf het
planten goed vochtig worden gehouden. Tijdens de groeiperiode moet
daarom op tijd worden beregend. Tot enkele dagen voor de bloei kan
over het gewas worden beregend; zodra de knopjes beginnen te
kleuren, mag dat niet meer. Tijdens de bloei mag alleen, als dit werkelijk nodig is, water worden gegeven tussen het gewas. Als de
kleurende bloemknopjes nat worden, is het gevaar groot dat de
bloempjes door botrytis worden aangetast.
Water geven moet altijd 's morgens vroeg gebeuren. Het gewas kan
dan snel drogen als alle ramen terstond worden geopend. Hierdoor
wordt aantasting door botrytis vrijwel zeker vermeden.
Oogstvan de bloemen
Zodra de onderste drie bloemen van de bloemaar kleuren, kan met
oogsten worden begonnen. Bij later oogsten, als de bloempjes open
staan, is de kans zeer groot dat ze worden beschadigd of dat ze vlekkig zijn. Ze zijn namelijk zeer kwetsbaar.
De bloemen zijn op water 7-10 dagen houdbaar. Op water ontwikkelen
zich alle bloemknoppen bijzonder goed. Als de laatste bloemknop
tot ontplooiing komt, staat de eerste nog mooi open.
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Bij het oogsten blijft het loofblad zoveel mogelijk staan. Als de bioemstengels echter wat kort zijn, kan zo nodig enig loofblad mee afgesneden worden. De bloemen worden in bosjes van 10 stuks verhandeld. Indien tijdens warm weer wordt geoogst, kan het nodig zijn de
bloemen vóór het vervoer naar de veiling of winkel nog even op water
te zetten. De te gebruiken bakjes moeten zo laag zijn dat de bloemen
boven de rand blijven en ze mogen slechts weinig water bevatten
( ± 5 cm). Worden de bakjes te vol gegoten, dan worden de bloemen
vochtig en gaan ze smetten. Om de bloemen niet te beschadigen,
moeten de bosjes vóór het vervoer in zacht papier worden gewikkeld.
Rooien endrogenvande knollen
Zodra de bloemen geoogst zijn, hebben de knolietjes voor hun groei
water nodig. Ongeveer 4 weken na de bloei, als het gewas nog groen
is, rnceten de knolietjes worden gerooid. Bij vroeg rooien is de kans
op aantasting door botrytis en fusarium gering.
Na het rooien moeten de knolietjes zo spoedig mogelijk worden gedroogd bij 20° met een 10- à 15-voudige luchtverversing per uur. Als
ze goed droog zijn, moeten de knolietjes worden schoongemaakt en
op maat gesorteerd.
Temperatuurbehandeling
Na het rooien en drogen moet zo spoedig mogelijk begonnen worden
de knollen en kralen de benodigde temperatuur te geven. De knollen
hebben veel warmte nodig omdat ze zich anders na het planten niet
ontwikkelen ('slapers').
Tijdens de bewaring bij 25° of 30° moet een luchtvochtigheid van
60-70 % worden aangehouden. Bij een lagere luchtvochtigheid droogt
het produkt te vee! uit waardoor de kans groot is dat het gewas zich
minder goed zal ontwikkelen.
Zowel tijdens de bewaring bij een lage als bij een hoge temperatuur
moet gezorgd worden voor een goede luchtverdeling, zo nodig met
behulp van een plafondventilator.
Knollen. De behandeling van de knol is er op gericht het gewas, bij
planten op een vastgestelde datum, op de gewenste tijd bloemen van
goede kwaliteit te doen leveren. Afhankelijk van de benodigde duur
van de bewaring moet de volgende behandeling worden toegepast:
Bewaarduur

Temperatuur

3-4 maanden
5-6 maanden
7-14 maanden

constant 25° of constant 30°
tot 3 maanden voor planten 20°, daarna 25° of 30°
tot 3 maanden voor planten 2°, daarna 25° of 30°
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Kralen. Omdat de kralen bloemen leveren die minder zwaar zijn dan
van knollen,teelt men de kralen vaak in de open grond. Ze worden dan
in april geplant. Men kan ze echter ook tegelijk met de knollen onder
glas planten. In dit geval krijgen ze dezelfde temperatuurbehandeling
als de knollen voor dezelfde plantdatum. Voor een teelt in de open
grond worden de kralen tot drie maanden voor het planten bewaard
bij 2° en daarna tot planten bij 25° of 30°.
Ziekten en beschadigingen
Bladluizen
Bladluizen kunnen in de schuur op de knollen voorkomen en in de
kas of buiten op het bovengrondse gewas. Naast de directe schade
zoals misvorming van plant en bloem brengen ze ook virus over.
Bestrijding: In de schuur roken met lindaan-rooktabletten of gassen
met blauwzuurgas volgens gebruiksaanwijzing. In de kas en buiten
spuiten met één van de volgende middelen: 50 ml meto-isosystox,
1C0 ml fosfamidon, 50 ml phosdrin, 100-150 ml malathion 50 %>, of
voorbehoedend stuiven met parathion- of diazinon-stuif.
Aardrupsen en engerlingen
Beide vreten aan de onderaardse delen of bovengronds aan het gewas juist boven de grond.
Bestrijding: Per are 150 ml aldrin 25 % of 150 ml heptachloor 25 % in
10 liter water oplossen en over het plantklaar gemaakte bed spuiten.
Een tweede bestrijdingsmethode is 150 gr aldrin-stuif 25% of 150 gr
heptachloor 25 % per are goed door een teeltlaag van 10 cm mengen.
Botrytis species
Op de knollen komen verschillende rottingsverschijnselen voor. Op
het loofblad vindt men bruine vlekken en spikkels, de bloemen zijn
gesmet.
Bestrijding: Knollen op tijd rooien en direct snel en goed drogen.
Plantgoed uitzoeken en vlak voor het planten ontsmetten door V2 uur
dompelen in een kwikhoudende bloemboMenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing. In de kas voorbehoedend nevelen met een zinkmangaancarbamaat, bovendien goed ventileren.
Fusarium - Fusarium oxysporum
Aangetaste planten worden tijdens de groei geel en sterven voortijdig
af. De ziekte treedt pleksgewijs op. Aangetaste knollen hebben roodbruine plekken.
Bestrijding: Plantgoed goed uitzoeken en vlak voor het planten ont-
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smetten door V2 uur dompelen in een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing. Besmette grond stomen.
Virus
Van door virus aangetaste planten wordt het loofblad iets bont. De
bloemen blijven klein en knijpen. De bloemkleur wordt flets.
Bestrijding: Strenge selectie toepassen en bladluizen bestrijden. Partijen waarin virus is geconstateerd, mogen niet bij gezonde partijen
worden geplant.

b. Teelt onder koudglas
De teelt van Tritonia onder koud glas is zeer goed mogelijk. Als men
in november of december plant, moet men er voor zorgen dat de
knolletjes niet bevriezen. Per are wordt daarom gedekt met 25 bos riet
of 125 kg stro. Zodra geen vorst meer te verwachten is, moet het dek
worden verwijderd.
De bloei onder koud glas begint meestal in de laatste week van april.
Bij deze teelt moeten verder dezelfde handelingen worden toegepast
als bij de teelt in verwarmde kassen.
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Vallota speciosa
Archief Tubergen, Haarlem
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Vallota

Sortiment
Van de Vallota is de soort speciosa de meest voorkomende. De
bloemstengels zijn ± 30 cm lang, per stengel meestal 4-6 oranje-rode
bloemen. De cultivar Vallota speciosa 'Giant' heeft donkerrode bloemen met bloemstengels van 60-70 cm en 6-12 bloemkelken per stengel.
Gebruikswaarde
Snijbloementeelt: verwarmde kassen.
Potplant: voor huiskamercultuur; te vergelijken met Hippeastrum.
Vermeerdering
De vermeerdering vindt plaats uit klisters die na 3-4 jaar kunnen
bloeien. Alleen voor het winnen van nieuwigheden vermeerdert men
uit zaad. Vallota wordt geheel onder glas geteeld.
Grondsoort en bemesting
Men kan voor deze teelt humushoudende goed doorlatende kasgronden gebruiken. De teelt vindt zowel op verhoogde bedden als in de
vollegrond van de kas plaats. Om een humeuze teeltlaag te verkrijgen, geeft men voor het planten per are 2 m3 goed verteerde stalmest,
eventueel vermengd met tuinturf of bolsterveen.
Tijdens de teelt wordt nog enkele malen bijgemest.
Planten
In de praktijk plant men van half januari tot half maart. In de kassen
met grondverwarming wordt meestal het vroegst geplant.
De plantdichtheid is afhankelijk van het aantal jaren dat men de bollen laat staan. Vaak blijven de bollen 2 of 3 jaar op dezelfde plaats
staan. In het algemeen gelden per m2 de volgende aantallen:
16cm/op
14-16 cm
12-14 cm

70stuks
90stuks
110stuks
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10-12 cm
onder 10cm tot

130 stuks
160stuks.

Deze hoeveelheden gelden voor het geval dat de bollen na het eerste
jaar blijven staan. Worden ze na een jaar weer gerooid, dan kan dichterworden geplant. De kleinste klisters (onder 8 cm) worden in het bed
uitgestrooid en juist met grond bedekt. Vaak worden ze de eerste weken met plastic folie beschermd tegen uitdrogen.
Bollen vanaf 12 cm kunnen bij een goede behandeling bloeien. De bollen worden zo ondiep geplant dat ze voor 1/3 boven de grond uitsteken.
Cultuurzorgen
Tijdens de groei gaan de klisters die aan de bol worden gevormd, zich
ontwikkelen, zodat men b.v. na 2 jaar 'kluiten' bollen rooit. Door toepassing van bodemverwarming wordt een snellere en vaak betere
groei verkregen. Een goede bodemtemperatuur is 17-20°.
Tijdens de winterperiode wordt weinig water gegeven; het blad sterft
niet af. De enkele gele bladeren die in het gewas voorkomen, moet
men verwijderen. Als kastemperatuur kan gedurende de winterperiode
8-10° worden aangehouden. Vanaf februari-maart kan men meer gieten en eventueel bijmesten. Tegen fel zonlicht moet worden geschermd.
Als de dagen langer gaan worden, kan men de temperatuur geleidelijk verhogen.
Bloei
Tijdens de gehele groeiperiode kan men in het gewas bloeiende planten aantreffen. De hoofdbloei valt echter in augustus-september.
Pogingen om door een bepaalde temperatuurbehandeling het bloeitijdstip te beïnvloeden, hebben nog geen resultaat opgeleverd. Verschuiving van het planttijdstip geeft enigszins een verschuiving van het
bloeitijdstip. Indien half april wordt geplant, kan men eind septemberoktober bloei verwachten. Planten na half april zal in hetzelfde jaar
minder bloei en bovendien een minder goede groei van de bollen
betekenen.
Rooien,sorteren,bewaren
De bollen met klisters worden in december gerooid. Gedurende enkele
weken voor het rooien geeft men het gewas geen water. Het loof sterft
niet af, maar blijft groen en moet daarom bij het rooien van de bol
worden afgeslagen.
De gerooide bollen met klisters mogen niet te sterk worden gedroogd.
Wanneer ze droog zijn, kunnen de klisters van de bollen worden gebroken en gesorteerd. De klisters sorteert men in twee partijen, onder
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on boven 8cm. De leverbare maten zijn: 12-14 cm, 14-16 cm en 16 cm/
opDe bewaarperiode moet zo kort mogelijk worden gehouden. In de
praktijk heeft men vastgesteld dat bij een te lange bewaarperiode
meer uitval optreedt. De bewaartemperatuur is 10-13° met een luchtvochtigheid boven 70 %. Hierbij mag slechts weinig of niet worden
geventileerd.
Voor het planten geeft men het plantgoed vaak een warmwaterbehandeling van 1-2 uur 43V20, met toevoeging van een kwikontsmetter.
Hierdoor wordt een betere groei verkregen. Ontsmetting met benomyl
(Benlate) heeft eveneens goede resultaten gegeven.
Ziekten en plagen
Fusarium moniliforme
Aangetaste bollen hebben geen of slechte wortels; in de kas verwelken de planten. Bij een ernstige aantasting treft men rottingsverschijnselen aan, meestal aan de basis van de bol.
Bestrijding: Uitgaan van goede teeltomstandigheden waarbij een natte
grond moet worden vermeden. Plantgoed uitzoeken. Bollen ontsmetten en warmwaterbehandeling geven.
Mijt
Een aantasting van mijt iste herkennen aan misvormingen in het blad.
Bestrijding: gewas spuiten met endrin.

215

Zantedeschia
Archief N.V. L Stassen ir.
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Zantedeschia

Dit gewas, dat ook bekend is onder de synoniemen Calla, Richardia
en Aronskelk, wordt hier - omdat het tot de bolgewassen behoort alleen volledigheidshalve vermeld. De teelt van dit gewas, die nooit
van grote betekenis is geweest, loopt geleidelijk terug. Mede hierdoor
heeft het ook in het onderzoek een hoogst onbelangrijke plaats ingenomen. Over de eisen die het gewas stelt aan grond en verzorging, kan
dan ook nauwelijks enig exact advies worden gegeven dat steunt op
praktijkervaring of wetenschappelijk onderzoek. Daarom wordt hier
volstaan met het noemen van de soorten die nog enige betekenis
hebben:
Zantedeschia aethiopica, bloemschede wit
elliottiana, bloemschede goudgeel, op de groene bladeren witte stippen en vlekken
solfatare, zwavelgele bloemschede met zwarte vlek
Mrs. Roosevelt, roomkleurige-gele bloemschede
rehmannii, kleinbloemig, wit getinte rose bloemschede,
bladeren egaal groen.
Zantedeschia schijnt vatbaar te zijn voor dezelfde ziekten en plagen
die ook andere bol- en knolgewassen aantasten: bladluizen, spint,
trips, wortelknobbelaaltje en het tomatenbronsvlekkenvirus. De bestrijding van al deze plagen is bij de overige gewassen reeds uitvoerig
behandeld en zou - onder voorbehoud van de reeds genoemde beperkte ervaring - ook bij Zantedeschia kunnen worden toegepast.
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Actuele publikaties

Landbouw-Economisch Instituut
Conradkade 175, 's-Gravenhage, tel. 070-61 4161
Rentabiliteitsonderzoek
Publikatie
4.13 Rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de Bloembollenstreek
en het Grootslag, Voorlopige berekening 1967 (f 3,-)
4.24 Idem, voorlopige berekening 1968 (f 3,50)
Kostenbegrotingen
Verslag
138 Produktiekosten van trektulpen in het bloembollencentrum
Rijnsburg, 1965 (uitverkocht)
Publikatie
4.6
Begroting van produktiekosten van tulpe- hyacinte- en narcissebollen op een 2-mansbedrijf in de zuidelijke bloembollenstreek, 1968 (f 4,-)
4.10 Bedrijfseconomische aspecten van de teelt van 'vijf-gradentulpen' voor zeer vroege bloei, 1968 (f 4,-)
3/4.1 De tulpenteelt op een gemengd bedrijf van 24 ha in de Noordoostpolder, 1968 (uitverkocht)
3/4.2 De tulpen- en uienteelt op akkerbouwbedrijven van 12 en 24
ha in de Noordoostpolder, 1969 (f 5,50)
Opbrengstoverzichten
Overzicht
378 Opbrengsten van tulpebollen in de zuidelijke Bloembollenstreek, teeltjaar 1966-'67 (f 4,-)
419 Idem, teeltjaar 1967-68 (f 5,50)
379 Opbrengsten van tulpebollen in het gebied Breezand, Julianadorp, Texel, teeltjaar 1966-'67 (f 3,-)
420 Idem, teeltjaar 1967-68 (f 5,50)
380 Opbrengsten van tulpebollen in West Friesland, teeltjaar 1966'67 (f 4,-)
421 Idem, teeltjaar 1967-68 (f 5,50)
381 Opbrengsten van tulpebollen in de Noordoostpolder, teeltjaar
1966-'67 (f3,-)
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422
382
423
363
418
377
424
384
426
383
384
454
346
398
443

1
2

1
2
3
4

Idem, teeltjaar 1967-68 (f 3,50)
Opbrengsten van tulpebollen in het Deltagebied, teeltjaar
1966-'67 (f 3,-)
Idem, teeltjaar 1967-68 (f3,50)
Opbrengsten van tulpebollen in de provincie Friesland, teeltjaar 1966-'67 (f3,-)
Idem, teeltjaar 1967-68 (f 3,50)
Opbrengsten van narcissebollen, teeltjaar 1966-'67
Idem, teeltjaar 1967-68
Opbrengsten van krokussen, teeltjaar 1966-'67 (f 3,-)
Idem, teeltjaar 1967-68 (uitverkocht)
Opbrengsten van irisbollen, teeltjaar 1966-67 (f 3,-)
Idem, teeltjaar 1967-68 (uitverkocht)
Resultaten van een proefonderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van hyacintebollen, teeltjaar 1967-68 (f5,50)
Opbrengsten van gladiolen in Zuidwest-Nederland, teeltjaar
1966 (uitverkocht)
Idem,teeltjaar 1967 (uitverkocht)
Idem, teeltjaar 1968 (f 5,50)
Centraal Bloembollen Comité
Wilhelminastraat 45, Haarlem, tel. 023-31 6255
Naar nieuwe werkmethoden in het bloembollenbedrijf
Naar een betere administratie in het bloembollenbedrijf
A. De Kwekerij
B. De Handelsonderneming
Kon. Alg. Ver. voor Bloembollencultuur
Wilhelminastraat 45,Haarlem, tel. 0 23-31 6255
Classified List and International Register of Hyacinths and other
bulbous and tuberous-rooted plants
Classified List and International Register of Tulip Names
Kruisingsouderslijst tulpen
Classified List and International Register of Daffodil Names
(Uitgave Royal Horticultural Society, London)

Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
Heereweg 345a, Lisse, tel. 02530-5041
Praktijkmededelingen
7
Aaltjesziekten van krokussen - Drs.A. F. G. Slootweg
9
Hoe telen wij gezonde gladiolen? - Dr. Ir. P. K. Schenk
10
De bestrijding van droogrot in gladiolen - Dr. Ir. P. K. Schenk
11
Warmwaterbehandeling van narcissen en Fusarium ('Het Bolrot') - Dr. B. H. H. Bergman
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12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Bloeibeïnvloeding bij bolirissen - Dr. J.J. Beyer en Drs. A. F. G.
Slootweg
Het drogen van tulpen en de invloed daarvan op het optreden
van Fusarium ('Het Zuur') - Dr. B. H. H. Bergman
Een bladvlekkenziekte bij narcissen (Stagonospora curtisii) en
de mogelijkheden deze te bestrijden - Dr. B. H. H. Bergman en
P.J. Muller
Het vervroegen van gladiolen in verwarmde kassen - P. J.
Hoogeterp en J. Möhlmann
Het zuur in tulpen, een besmettelijke ziekte - Dr. B. H. H. Bergman
Hyacinten voor huisbroei in december en januari - P. Hoogeterp
De bestrijding van stengelaaltjes in bijgoedgewassen - P. J.
Muller
Beschadiging van tulpebollen door vallen - J. A. Schipper
Dehoudbaarheid van tulpebloemen op w a t e r - Dr. Ir. G. Hekstra
De vroege bloei (december) van tulpebloemen die bij 5° zijn
gekoeld - P. Hoogeterp
De huisbroei van blauwe druifjes - P. Hoogeterp
Bloei van hollandse irssen gedurende het hele jaar - A. J. B.
Durieux en J.A. W. de Pagter
Vermeerdering van lelies door middel van bolschubben - J.
Boontjes
Opbrengstvermeerdering bij tulpen door plantgoedselectie Dr. Ir. G. Hekstra
Vervroegde bloei van tulpen waarvan de bollen bij 5° zijn gekoeld - P. Hoogeterp
Bestrijding van 'bloempokken' bij het in bloei trekken van tulpen
in kassen - M. de Rooy
De bacterieverwelkingsziekte in dahlia's, door W. Kamerman en
Dr. G. J. Saaltink
Bestrijding van Fusarium oxysporum ('zuur') bij tulpen die bij
5° zijn gekoeld - M. de Rooy en G. J. M. Vink
Bestrijding van Pénicillium bij hyacinten tijdens de koeling bij
9° - M. de Rooy en G. J. M. Vink
Penicilliumbestrijding in bolirissen - M. de Rooy en G.J .M. Vink
Bestrijding van schubrot en bolrot bij lelies - J. Boontjes

Publikaties
149 Biologie en bestrijding van Urocystis Gladiolicola Ainsw. op
gladiolen - Dr. Ir. P. K. Schenk
152 The influence of light upon blueing of tulip bulbs, a disease of
a physiological nature - Dr. G.A. Kamerbeek
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157

Respiration of the Iris bulb in relation to the temperature and
the growth of the Primordia - Dr. G. A. Kamerbeek
163 Een bacterieverwelkingsziekte bij dahlia - Dr. G. J. Saaltink en
'H. P. Maas Geesteranus
164 Fysiologie en bloembollenteelt - Dr. G. A. Kamerbeek
165 Field infection of tulip bulbs by Fusarium oxysporum - Dr. B. H.
H. Bergman
166 Pénicillium corymbiferum als parasiet van boliris - Dr. G. J.
Saaltink
169 Presence of a substance in the white skin of young tulip bulbs
which inhibits growth of Fusarium oxysporum - Dr. B. H. H.
Bergman
170 Tulip breaking virus, its serological behaviour and serological
relationship to a virus isolated from lily - Ir. D. H. M. van Slogteren en mej. N. P. de Vos
171 Hydathoden als mogelijke invalspoort voor Xanthomonas hyacinthi - Dr. G. J. Saaltink
172 Necrosis in the bulb scales of sensitive tulip varieties caused
bij Cucumber mosaic virus - Ir. D. H. M. van Slogteren
173 Voorkomen en bestrijding van bladaaltjes bij lelies - P. J.
Muller
174 Phytopathological consequences of changing agricultural methods. V. Bulb crops - Dr. Ir. P. K. Schenk
175 Isolation and identification of Methylene-butyrolactone, a fungitoxic substance from tulips - Dr. B. H. H. Bergman, Drs. J. C.
M. Beyersbergen, e.a.
176 Notched leaf in Gladiolus spp., caused bij viruses of the tobacco
rattle virus group
177 Selectieve teelt van tulpen, gebaseerd op produktie-analyse Dr. Ir. G. Hekstra
180 Topple disease of tulips - L. Algera
181 A fungitoxic substance extracted from tulips and its possible
role as a protectant against disease - Dr. B. H. H. Bergman en
Drs. J. C. M. Beyersbergen
182 Problemen rond het optreden en de bestrijding van Fusarium
oxysporum in tulpen - Dr. B. H. H. Bergman
184 Uncommon disease symptoms caused by Fusarium oxysporum
in tulips forced in the glasshouse after pre-cooling at 5° - Dr.
Ir. P. K. Schenk en Dr. B. H. H. Bergman
186 Nieuwe methode bloeibeïnvloeding van in kassen te trekken tulpen - P. Hoogeterp en Drs. A. F. G. Slootweg
187 Effect of aluminium strips on the spread of two aphid-borne
viruses in dahlia's - Ir. C. J. Asjes
188 The possibility of chemical control of Pénicillium corymbiferum
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189

190

191
192
193
194
195

196
197

on bulbous iris and the influence of spore load on the results Dr. G. J. Saaltink
De invloed van beschadiging en aantasting door Pénicillium
spec, op de kwaliteit van bloembollen - J. A. Schipper en P. J.
Muller
De bestrijding van bloempokken veroorzaakt door de schimmel
Botrytis tulipae Lind, bij de kascultuur van tulpen door het toepassen van fungiciden in rookvorm - M. de Rooy
Opbrengstverhoging bij tulpen door het telen van produktief
plantgoed - Dr. Ir. G. Hekstra
A Pénicillium attack on hyacinth bulbs as effected by temperature and humidity - S. K. Chauhan en Dr. G. J. Saaltink
Virus diseases in tulips - Ir. D. H. M. van Slogteren en Ir. C. J.
Asjes
De toepassing van Benzimidazol-preparaten bij de bestrijding
van enkele schimmelziekten in bloembolgewassen - M. de Rooy
Het verwijderen van minderwaardig plantgoed bij het ontsmetten van tulpen door gebruik te maken van het verschil in volume-gewicht (zinker-drijver-methode) - M. de Rooy
Control of 'grassy top' in gladiolus bij hot-water treatment Ir. D. H. M. van Slogteren en P. J. Muller
Root rot of hyacinths caused by species of Pythium - Dr. G. J.
Saaltink
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Consulentschap voor de Tuinbouw te Lisse
Medewerkers
Tel. O 2522- 11900 Ir. S.van Veen, Rijkstuinbouwconsulent
Tel. 01717- 4430 Ir. L. F. Gijsbers, Hoofd Voorlichting
Tel. 070 -83 7871A. J. van Heusden, Takhoofd Bloembollenteelt
Tel. 02521- 4453J. H. Algera, Bedrijfseconomie, Borgstellingsfonds
Tel. 0.2520- 18153J. H. de Boer Jr., Bedrijfsvoorlichter
Tel. 02521- 3995Jac. Eigenbrood, Bemesting, Grondonderzoek
Tel. 02520- 16990J. H. M. Eijking, Bedrijfsvoorlichter, Bijgoedteelt
Tel. 02521- 5279 K. de Groot, Takhoofd Bloementeelt
Tel. 02521- 4429H. J. Langeveld, Schuren- en kassenbouw,
Verwarming
Tel. 02521- 5250 H. Meijers, Mechanisatie
Tel. 02526- 2330 P. G. Verhulst, Bedrijfsvoorlichter
Tel. 01722- 2412J.W. Vuijk, Bloementeelt
Tel. 02521- 5413P. J. Waagmeester, Bedrijfsvoorlichter, Ziektenen onkruidbestrijding
Tel. 01718- 72359J. G. van der Weijden, Bloementeelt
Tel. 02521- 3565 H. H. J. M. Fennes, Administrateur

Proeftuin

Tel.02521-4548.

Lisse:

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

Proeftuin
Rijnsburg:

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

Rijnsburg

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

Beurs

Medewerkers van het Consulentschap houden elke
maandagmiddag zitting van 2-4 uur.
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Heereweg 343, Lisse, tel.O 2521-45 48 en 45 49

Grondmonsters consulentschap Lisse
Voor de
plaatsen

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

aanvragen
bij:

C. Francken, Van Ostadestraat 6, Hazerswoude (dorp),.
tel.0 1728-333

Voorde
plaatsen

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

aanvragen
bij:

H. A. M. Masteling, Bloemendaalsestraat 7, SantpoortZuid, tel. 023-37 6066.

Voor de
plaatsen

in de Haarlemmermeer

aanvragen
bij:

J. Lamers, J.C. Beetslaan 26,Hoofddorp, tel.02503-30 29
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Woord vooraf
Vereniging voor de Bloembollencultuur te Lisse
Gloriosa
Hippeastrum
Iris
- Hollandse iris
- Engelse iris
- Iris reticulata
Ixia
Ixiolirion
Knolbegonia
Lapeirousia
Liatris
Lilium
- Algemeen
- Lilium speciosum
- Mid-Century hybriden
- Lilium hollandicum en hybriden
- Lilium tigrinum
- Aurelian hybriden, Olympic hybriden, Lilium regale,
Lilium henryi en Lilium longiflorum
- Aurelian hybriden en Olympic hybriden
- Lilium regale
- Lilium henryi
- Lilium longiflorum
- Fiësta hybriden en Lilium davidii
- Lilium pumilum
- Lilium martagon, Lilium hansonii, Lilium marhan
- Lilium candidum
- Lilium pardalinum
Montbretia
Muscari
Nerine
- Nerine sarniensis corusca major
- Nerine bowdenii
- Nerine 'Pink Triumph'
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156
159
165
169
175
185
189
189
193
197
201
207
213
217
219
224
225

- Nerine undulata syn. Nerine crispa
Ornithogalum
Oxalis
Puschkinia
Ranunculus
Sauromatum
Scilla
- Scilla siberica en Scilla bifolia
- Sc/7/a siberica 'Spring Beauty' en Scilla tubergeniana
Sparaxis
Tigridia
Tritonia
Vallota
Zantedeschia
Actuele publicaties
Medewerkers Consulentschap voor de Tuinbouw
Grondmonsters
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