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W o o r d vooraf

Het verheugt ons dat we u, na de gunstige ontvangst van het eerste
deel, thans het tweede deel van 'Tips' kunnen voorleggen. De inhoud
heeft betrekking op handelingen in het bloembollenbedrijf inde periode
1 juli t/m 31 januari. Dus vooral de schuurbehandeling, het planten en
de broei met haar voorbereiding.
De inhoud is geen systematische beschrijving van de handelingen die
bij een bepaald gewas dienen te geschieden, maar omvat korte artikelen en aanwijzingen omtrent een aantal punten waarbij vaak fouten
worden gemaakt of waarover de laatste tijd nieuwe mogelijkheden of
gegevens naar voren zijn gekomen.
Behalve 'Tips' verschijnen er regelmatig verschillende publikaties van
de proeftuin en devoorlichtingsdienst. Dereeds verschenen publikaties
vindt uvermeld op blz. 114-115.
Op deze plaats past een woord van dank aan al degenen die met veel
toewijding aan het tot stand komen van dit boekje hebben medegewerkt. Met name denken wij hierbij aan het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, dat ons adviezen verstrekte en een aantal foto's ter
beschikking stelde, en aan de Hoofdafdeling Documentatie en Publikaties van het Ministerie van Landbouw en Visserij die hulp verleende
bij detaalkundige verzorging endeverdere afwerking vandeze uitgave.
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Wat de proeftuin voor udoet

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

Hoe werkt de voorlichtingsdienst?

Het doel van de Voorlichtingsdienst is de kweker advies te geven over
allerlei zaken betreffende het bedrijf. Zij beschikt daartoe over een
aantal medewerkers die ieder specialist zijn op hun eigen vakgebied.
Hun naam en hun specialisme vindt u op blz. 116.
Hoe krijgt u advies?
Als u inlichtingen wenst, kunt udeVoorlichtingsdienst opbellen (025304548 *). Als we u direct kunnen helpen, krijgt u meteen antwoord. Is
de betrokken medewerker niet aanwezig, dan krijgt u schriftelijk of
telefonisch bericht en zo nodig zal één van onze medewerkers u
bezoeken. Indien u niet over telefoon beschikt, kunt u ons een briefkaart sturen (postbus 19, Lisse) of u kunt naar ons kantoor komen. Op
bladzijde 117 kunt uzien, dat umoet zijn in het huis naast de school.
Naast deze individuele voorlichting wordt nog voorlichting gegeven
aan groepen door middel van lezingen en demonstraties.
Vanaf oktober kunnen we u een overzicht verstrekken van de onderwerpen waarover lezingen kunnen worden gehouden. Tenslotte zijn er
de artikelen in vakbladen.
Op de hoogte blijven
De Voorlichtingsdienst staat niet op zich zelf. Onze specialisten staan
voortdurend in contact met instituten in Wageningen en met het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse. Tenslotte is er nog de
Proeftuin waar ze ervaring kunnen opdoen. Op deze wijze blijven zij
steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkeling.
Voorkomen beter dan genezen
Als een mens ziek is, is hij vaak te genezen. Bij een plant is dat meestal
niet het geval. Daarom moeten we in de eerste plaats trachten narigheid te voorkomen. Als u niet precies weet hoe u moet handelen, is het
verstandig advies te vragen. De kosten zijn die van een telefoontje en
die komen er al gauw weer uit. Elke schade die voorkomen had kunnen
worden, kost u meer.

I. Algemeen

Grondbewerking
Grondtypen
De voor de bloembollenteelt in cultuur zijnde duinzandgronden verschillen onderling in korrelgrootte, humusgehalte en gehalte aan afslibbaar. Men onderscheidt in de praktijk spuittuinen, zanderijgronden en
donkere gronden. Spuittuinen zijn die tuinen, die mechanisch diep zijn
omgewerkt. Zij zijn arm aan organische stof. Onder zanderijgronden
verstaat men de gronden die zijn ontstaan door afgraving van duinen.
Omdat deze gronden reeds jaren in cultuur zijn, is het organische stofgehalte over het algemeen hoger dan op de spuittuinen. De donkere
gronden zijn de humushoudende zandgronden, die meestal in een
polder liggen.
Waarom grondbewerking?
Een grondbewerking is nodig voor:
1. het breken van een dichtgeslagen grond of van storende laagjes in
de grond en het verkrijgen van een losse grond, waarin de bollen
beter kunnen wortelen.
2. het naar boven halen van verse grond voor een goede vruchtwisseling.
Grondbewerking kan zowel door ploegen als door spitten gebeuren.
Structuur
Men moet ervan doordrongen zijn dat de korrelstructuur van een zandgrond even kwetsbaar kan zijn als de structuur van een kleigrond.
Grond die op een verkeerd tijdstip of in een verkeerde conditie wordt
bewerkt, staat bloot aan het gevaar van structuurverval door ontmengen
en/of door dichtslaan. Bij het ontmengen worden de zanddeeltjes van
de humusdeeltjes gescheiden. Bij het dichtslaan dringen de fijne
gronddeeltjes in de poriën tussen de grove deeltjes. Ontmengen en
dichtslaan kunnen het gevolg zijn van felle slagregens, niet alleen kort
nade grondbewerking, maar ook later. Degrond kan ook dichtslaan als
hij in te natte toestand wordt geploegd.
Gronden die vatbaar zijn voor ontmengen en dichtslaan, dient u zo
spoedig mogelijk na de grondbewerking te bedekken.
U kunt ontmengde en dichtgeslagen grond herstellen door een nieuwe,
doe!matige grondbewerking.

Ploegen met kabelploeg
foto R.T.C. Lisse
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Tijdstip van bewerken
Ploeg of spit altijd bij droog weer en op droge grond. Natte grond slaat
dicht, waardoor het effect van het ploegen verloren gaat. Vanzelfsprekend mag grondbewerking nooit plaats vinden wanneer er sneeuw op
het land ligt of hal in de grond aanwezig is.
Voorts is het tijdstip waarop de grondbewerking plaats kan vinden,
afhankelijk van de voorteelt. Het gunstigste tijdstip ligt in het voorjaar.
Hierdoor is het mogelijk dan reeds het land inte mesten, 'sZomers kan
men een voorgewas telen of een groenbemestingsgewas, bij voorkeur
van wikken.Wegens devroege oogst verdient bloemkool als voorgewas
de voorkeur boven andere gewassen zoals peen, dahlia's en fresia's.
De laatste hebben alle het nadeel dat zij laat worden geoogst.
Bij het oogsten wordt de grond zodanig omgewoeld dat egaliseren
nodig is. Hiervoor ontbreekt in deze arbeidsintensieve periode meestal
de tijd. Men moet dan bollen planten op ongelijke grond, hetgeen kans
geeft op waterschade. Kan de grondbewerking niet in het voorjaar
gebeuren, omdat u moet wachten tot na het rooien van een gewas, dan
kunt uhet best spitten of ploegen injuli-augustus. Direct hierna kan het
land dan worden ingemest. Het is niet gewenst de stalmest enige tijd
uitgespreid te laten liggen; u moet deze direct onderwerken om kwaliteitsvermindering door uitdrogen te voorkomen. Daarna moet het land
stuifvrij worden gemaakt met b.v. stro.
Egaliseren
Voor de teelt van bloembollen moet de grond vlak liggen. Egaliseren
is daarom op de meeste percelen noodzakelijk. De laatste jaren heeft
menig kweker schade gehad doordat het land niet of slecht was geëgaliseerd. Afhankelijk van de mate van egaliseren kan dit zowel vóór
als nade grondbewerking plaatsvinden.Moet men de bulldozer gebruiken omdat het land zeer ongelijk ligt, dan is egaliseren vóór de grondbewerking noodzakelijk. Egaliseren met de schop kan het best na het
ploegen of spitten gebeuren.
Alle aandacht voor dit werk is noodzakelijk.
Frezen
Indien men het land freest om de bovenste laag los te maken of om
onkruidgroei tegen te gaan,dient dit niet dieper dan 5 cm te gebeuren.
Gaat u dieper dan 5 cm, dan komt de freeszool te diep en wordt dit
vaste laagje bij het planten niet losgemaakt. Een freeszool ontstaat
vooral op de donkere gronden. Deze zool geeft schade aan het gewas.
Regen na frezen veroorzaakt structuurbederf.
A.J. van Heusden
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Bemesting

Organische bemesting
Het doel van een organische bemesting op zandgronden is het vasthouden van het bodemvocht en van de voedingsstoffen in de grond.
Tevens wordt het bacterieleven in de grond bevorderd.
Omdat onze duinzandgronden zeer arm zijn aan organische stof is
regelmatig bemesting met organische stof noodzakelijk. Om een goed
effect te verkrijgen, moet de organische bemesting op het juiste tijdstip en in de juiste vorm worden gegeven.

Stalmest - compost
Bij organische bemesting hebben wij de keuze tussen stalmest, rioolslibcompost en stadsvuilcompost. Proeven op een nieuwe tuin hebben
aangetoond dat stalmest bij hyacinten een betere oogst gaf dan rioolslibcompost. Ook bij narcissen gaf stalmest een gunstiger resultaat
dan rioolslibcompost. Bij de tulpen was dit verschil niet of in geringe
mate aanwezig.
In hoeverre stadsvuilcompost in bemestingswaarde overeenkomt met
rioolslibcompost zal nog nader bekeken moeten worden. Ook in de
praktijk geeft men vooral bij hyacinten aan stalmest als organische
bemesting de voorkeur boven compost.
Een eerste voorwaarde bij het gebruik van stalmest is dat deze op tijd
wordt ingewerkt. Voor het omzetten van organisch materiaal is namelijk
warmte en tijd nodig.
Een tweede voorwaarde is dat de stalmest goed fijngeslagen regelmatig over het perceel gestrooid wordt en direct ondergewerkt. In de
praktijk laat men stalmest vaak enige tijd op het land liggen om stuiven
te voorkomen. Dit heeft echter het nadeel dat destalmest sterk indroogt
en in kwaliteit achteruitgaat. Men denkt wel eens dat dit alleen geldt
voor het stikstofgehalte, maar ook de hoeveelheid werkzame organische stof gaat achteruit. De ingedroogde stalmest verteert namelijk
niet meer.
Wanneer u na september moet inmesten, vervalt de voorkeur voor stalmest. U bent dan aangewezen op compost. Laat inmesten met stalmest
geeft, vooral op nieuwe tuinen, kans op verbranding.
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Wanneer inmesten?
Wanneer u in het voorjaar inmest, kunnen de organische meststoffen
gedurende de zomer worden omgezet. Vooral voor stalmest is dit
belangrijk. U vindt dan geen resten stalmest meer in uw rooimachine.
Uit proeven is trouwens gebleken dat op oudere tuinen een bemesting
in het voorjaar dezelfde resultaten heeft als een bemesting in juli/
augustus.
Kunt u in het voorjaar niet inmesten, dan dient u dit in juli/augustus te
doen. In deze maanden is de temperatuur nog gunstig voor het omzetten van organisch materiaal. Bij later inmesten wordt vooral stalmest
niet meer omgezet, hetgeen u later kunt zien in uw rooimachine.
Op nieuwe tuinen is een voorjaarsbemesting met stalmest aan te bevelen, omdat u dan in het najaar nog een aanvullende compostbemesting
kunt geven. De compost wordt dan bij het planten in de bovenlaag van
de grond gebracht en dient om de grond vochtig te houden.
Een aanvullende organische bemesting in het najaar wordt ook wel vervangen door dekken met stadsvuilcompost. Door hiermede te dekken
in plaats van met riet blijft de grond gedurende het gehele groeiseizoen
vochtiger en de temperatuur van de grond lager. Proeven worden
genomen om de juiste waarde van dit dekmateriaal te bepalen.
Of stadsvuilcompost op alle tuinen als dekmateriaal aan te bevelen is,
kan nog niet gezegd worden. Voor tuinen die snel uitdrogen, waardoor
het gewas vroegtijdig afsterft, lijkt dit materiaal zeer geschikt.

Bloedmeel
De laatste jaren is het gebruik van bloedmeel weer toegenomen. Vaak
denkt men dat deze meststof stalmest of compost kan vervangen. Dit
is echter niet het geval, want bloedmeel heeft slechts waarde als langzaamwerkende stikstofmeststof. Wilt u succes hebben met bloedmeel,
dan moet ook dit vroegtijdig (augustus) ingewerkt worden. Geeft u
bloedmeel later, dan is de grondtemperatuur te laag om de stikstof om
te zetten in een voor de plant opneembare vorm. Deze omzetting zal
c'an laat in het voorjaar plaats vinden, wanneer de temperatuur gaat
stijgen. Het gewas heeft geen nut meer van deze bemesting. Bij toediening van bloedmeel in augustus zal reeds in de eerste maanden
omzetting plaats hebben en de stikstof zal eerder in het voorjaar vrijkomen voor de plant.
Het effect van bloedmeel ziet men vooral op humus- en voedselarme
tuinen. Daar spoelt de stikstof van de overbemesting snel uit, waardoor
er gedurende het groeiseizoen vaak onvoldoende stikstof aanwezig is.
Dit is niet te ondervangen door grotere giften, omdat dan wortelverbranding ontstaat. Later strooien dan vlak voor de opkomst is evenmin
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mogelijk met het oog op bladverbranding, met grotere kans op vuur.
De in het voorjaar vrijgekomen stikstof van het bloedmeel kan op deze
tuinen het stikstoftekort tijdens het groeiseizoen aanvullen.
Op de meeste tuinen, vooral de oudere, is een normale overbemesting
met stikstof voldoende, zodat men hier geen effect ziet van bloedmeel.
Indien u bloedmeel wilt gebruiken, kunt uvolstaan met een gift van 1kg
per rr2.
Kunstmeststoffen
Bij de najaarsbemesting kunt u gebruik maken van enkelvoudige en
samengestelde meststoffen. Het tijdstip van toedienen is afhankelijk
van de oplosbaarheid. Moeilijk oplosbare meststoffen moet u vóór het
planten door de grond werken. Hierdoor verdeelt u deze meststof goed
door de grond, waardoor de langzaam vrijkomende voedingsstoffen
direct voor de plant beschikbaar zijn. Sneller oplosbare meststoffen
strooit u als overbemesting na het planten. Bij uitstrooien vóór het
planten zouden deze meststoffen reeds zijn uitgespoeld wanneer de
plant ze nodig heeft.
Fosfaat- en kalkmeststoffen geeft u dus vóór het planten. Stikstof- en
kalimeststoffen geeft u na het planten als overbemesting. De samengestelde meststoffen, die stikstof, fosfaat en kali bevatten, strooit u
eveneens als overbemesting.
Het juiste tijdstip van strooien en de te geven hoeveelheden vindt u bij
de diverse gewassen in dit boekje vermeld.
Grondonderzoek
Om een juist bemestingsschema te maken, is het nodig dat ude reserves aan voedingsstoffen van uw grond kent. Deze gegevens kunt u
verkrijgen via grondonderzoek. Uit de grondanalyse kunt u zien welke
meststoffen nodig zijn, maar ook welke reserves de grond heeft.Vroegtijdig onderzoek is aan te bevelen, daar het ongeveer drie weken duurt
voor u de analyse met het bemestingsadvies thuis krijgt. Voor het
nemen van grondmonsters zie blz. 117.
Jac. Eigenbrood
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Welke schuur op het kwekersbedrijf?

Inleiding
Wanneer men denkt over het bouwen van een nieuwe schuur of over
het verbouwen van een bestaande, heeft men in feite de keus tussen
twee typen, namelijk een 'gaasbakkenschuur' en een 'krattenschuur'.
Deze typen ontlenen hun naam aan het fust dat de bollenkweker gebruikt; dit bepaalt namelijk in hoge mate de omvang van de schuur en
het verwarmings- en ventilatiesysteem.
Uitgaande van een denkbeeldig tweemansbedrijf zullen hier achtereenvolgens voor beide schuurtypen de volgende punten worden besproken:
-

indeling van de schuur
oppervlakte van de ruimten
investering enjaarlijkse kosten
hoeveelheid arbeid
invloed op de kwaliteit van het produkt.

In de slotbeschouwing zal worden nagegaan welk systeem in het gestelde geval de voorkeur verdient en of dit in het algemeen zal gelden.

Het denkbeeldige bedrijf
Het denkbeeldige bedrijf waarvoor de genoemde berekeningen zullen
worden gemaakt, heeft het volgende teeltplan:
500 rr2 tulpen
400 rr2 hyacinten
200 rr2 narcissen
1100 rr2 bloembollen (gemeten maat).
Men teelt op een grofkorrelige zandgrond die een goede waterhuishouding heeft. Het perceel heeft een breedte van 100 m en is aan één
zijde bereikbaar over een goed rijpad.Behalve het plantgoed wordt ook
het leverbaar tijdelijk in de schuur opgeslagen. Het hyacinteplantgoed
wordt voor een deel in de schuur 'heetgestookt'. De narcissen worden
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wel in de schuur gesorteerd en klaargemaakt voor aflevering, maar ei
niet in bewaard.
Indeling van de schuur
Om het transport te beperken, wordt alles gelijkvloers gebouwd. De
schuur omvat twee gedeelten: een werkruimte en cellen om het Produkt bij diverse temperaturen te bewaren.
De werkruimte
Om de Produkten in de schuur vlot te kunnen verwerken, zal een werkruimte nodig zijn met een vloeroppervlakte van 116 m2.De cellen liggen
bij voorkeur aan één zijde van deze ruimte. De ruimte moet tenminste
twee ingangen hebben. De vloer moet vlak zijn ter wille van het transport.
In de werkruimte sorteert men de tulpen, hyacinten en narcissen. Men
pelt en telt er en bovendien worden de aangetaste en beschadigde
bollen er uitgezocht. Daarom moet de schuur grote ruiten bezitten die
veel daglicht doorlaten.
De cellen
De cellen moeten vanuit de werkruimte gemakkelijk bereikbaar zijn. De
totale inhoud der cellen wordt bepaald door de maximale hoeveelheid
Produkt die op een bepaald moment moet worden opgeslagen. De
afmetingen van de cellen zijn enerzijds afhankelijk van het verwarmings- en ventilatiesysteem, anderzijds van het aantal cellen waarover
men wenst te beschikken; dit wordt bepaald door het aantal temperatuurhoogten dat menop een bepaald moment gelijktijdig wil toepassen,
in het onderhavige geval is gekozen voor een schuur met 4 cellen. Op
grond van de hoeveelheid produkt is berekend dat bij gebruik van
gaasbakken 1 cel nodig is met een grondoppervlakte van 23,76 m2 en
3 cellen met een oppervlakte van 30,96 m2. Bij gebruik van kratten zijn
2 cellen nodig van 17,20 m2 en 2van 21,20 m2 grondoppervlakte.
De gaasbakken worden in een cel aan weerszijden van een middenpad
gestapeld. Aan beide zijden van het pad staan 3 stapels bakken met
de lange zijde langs het pad. De stapels zijn 12 à 14 bakken hoog. De
plafondventilator(en) hangt (hangen) boven het middenpad. Dit middenpad heeft daardoor een belangrijke functie bij het tot stand komen
van de gewenste luchtcirculatie. Het dient voorts voor het transport. In
de praktijk heeft een celbreedte van 430cm het bestvoldaan.
Aan de hand van het aantal bakken dat men in de cel wenst te zetten,
kan men de benodigde lengte en vloeroppervlakte berekenen. Zodra
de cel langer is dan 6 m,zijn twee plafondventilatoren nodig.
Bij gebruik van kratten plaatst men deze in stapels tegen een wand op
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plafondventilator

Luchtkoker

\luchtbeweging

vloer

Gaasbakkenschuur met plafondventilator (dwarsdoorsnede)

ventilator

aanzuigen van lucht uit de ruimte

kratten
Inrijvloer (dwarsdoorsnede)
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pallets. De lucht wordt vanuit de onderzijde van de wand onder de
pallets en door de stapels kratten geblazen. Om de lucht te dwingen
langs de bollen te stromen, moeten de kratten nauwkeurig en compact
worden gestapeld. In deze cellen blijft een looppad over langs de wand
tegenover die van waaruit de lucht door de kratten wordt geblazen. De
gunstigste breedte voor de cellen is bij dit systeem 450cm.
De kratten kunnen zes hoog worden gestapeld, als het produkt is 'voorgedroogd' op een z.g. droogvloer die onder de overkapping is aangebracht. Als men niet kan vóórdrogen, is het niet uitgesloten dat in een
stapel condensatie optreedt.
De wanden van de cellen dienen uit isolerend materiaal te bestaan,
daar het anders niet mogelijk is een bepaalde temperatuur te handhaven en omdat de brandstofkosten te hoog zouden worden. Het
gebruik van een z.g. 'spouwmuur' (11-5-11 cm) is voldoende.
Investering

Investering voor schuur
met inventaris berekend op
bewaring in
gaasbakken
schuur 232m2
schuur 192m2
overkapping 20m2
verwarming + ventilatie
droogvloer + ventilatoren
3600gaasbakken + 148 onderzetters
200 manden
998 kratten + 112 pallets

f 44000

Totaal

f74 100

f12 500

kratten

f 33000
f 2 200
f15 000
f 1 300

f15 600
f 2000
f 5 600
f57 100

Uit het bovenstaande blijkt dat men voor een schuur met gaasbakken
f17 000 of 3 0 % meer moet investeren dan voor een krattenschuur.
Daarbij is geen rekening gehouden met de benodigde grond. Het verschil in investering ontstaat door de hogere bouwkosten en de hogere
kosten voor fust bij een gaasbakkenschuur.
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Exploitatiekosten

(jaarkosten)
Exploitatiekosten
bij een schuur met

schuur
overkapping
droogvloer
verwarming
gaasbakken
onderzetters
manden + kratten
pallets

+

Totaal

gaasbakken

kratten

f 2 613

f 1 950
f 189
f 325
f 1 800

f1500
f 1 444
f 234

f 430
f 5 791

f 4 694

De jaarlijkse exploitatiekosten voor een krattenschuur zullen dus
f 1097 lager zijn dan voor een gaasbakkenschuur.
De arbeidsbehoefte
De verschillen in arbeidsbehoefte bij gebruik van de genoemde fustsoorten ontstaan bij het transport. Bij de berekening is voor de gaasbakkenschuur aangenomen dat de bakken alleen in de cel worden
gebruikt. Het transport heeft plaats in manden. Voor de kratten nemen
we aan dat ze voor alle transport vanaf het rooien tot het planten
worden gebruikt en ook voor het afvoeren van het leverbaar. Ook de
bewaring vindt plaats in kratten.
Bij beide systemen wordt het narcisseplantgoed los gestort bewaard.
De benodigde tijd voor het transport is berekend aan de hand van
arbeidstijden, die in de afgelopen jaren op diverse bedrijven werden
opgenomen. In deze berekening is het transport bij de volgende bewerkingen opgenomen:
machinaal rooien
trilzeven
pellen, spanen losmaken en pluizen
sorteren
uitzoeken en tellen leverbaar
uitzoeken plantgoed
ontsmetten en 'koken'
machinaal planten.
Er is verondersteld dat de afstand van de schuur naar het perceel
gemiddeld 250 m is en dat de bedden 100 m lang zijn.
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De transportmiddelen
a. Voor het transport van het veld naar het hoofdpad wordt een kruiwagen gebruikt.
b. Het transport van het hoofdpad naar de schuur vindt plaats met een
grote transportwagen.
c. Voor het transport van manden in de schuur wordt op de lange
afstanden een 4-wieiig wagentje en op de korte afstanden een mandenfiets gebruikt.
De kratten en gaasbakken worden in de schuur met een steekwagen
verplaatst.
Deze transportmiddelen hebben de volgende laadcapaciteit:

kruiwagen
grote transportwagen
4-wielig wagentje
mandenfiets
steekwagen

vol

leeg

2 manden
4 kratten
24 manden
42 kratten
2 manden
1 mand
12 gaasbakken
12 kratten

14 manden
12 kratten
70 manden
63 kratten
14 manden
10 manden
20 gaasbakken
18 kratten

Uit de berekening komen de volgende tijden naar voren

transport van land naar schuur
transport in de schuur
transport naar het land

Totaal

gaasbakken

kratten

78 uren
91 uren
17 uren

61 uren
51 uren
18 uren

186 uren

130 uren

De besparing
Bij gebruik van kratten heeft men dus 56 uren minder arbeid nodig dan
bij gaasbakken. Ten opzichte van het gaasbakkensysteem is er dus
een arbeidsbesparing van 30% te verkrijgen door het gebruik van
kratten. Van de bespaarde arbeid komen 45 uren vrij in de rooitijd.
Voor een vergelijking van alle kosten die voortvloeien uit het gebruik
van beide schuursystemen zal de waarde van deze arbeidsbesparing
worden gesteld op f225.
Invloed op het gewas
In het voorgaande is reeds gebleken dat het krattensysteem een aantal
voordelen heeft ten opzichte van het gebruik van gaasbakken. Dit heeft
echter alleen waarde als de kwaliteit van het produkt er geen ongun-
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stige invloed van ondergaat. Bij een juiste toepassing is dit niet het
geval. Het krattensysteem vergt echter wel nauwgezetheid en goed
vakmanschap.
Op een 'inrijvloer' plaatst men per m2 vloeroppervlakte bijna tweemaal
zoveel bollen als bij gebruik van gaasbakken.
Deventilatie zal daarom bij kratten ongeveer IV2 maal zo groot moeten
zijn. Het ventilatie- en verwarmingssysteem moet aan de behoefte worden aangepast.
Men kan op een inrijvloer zonder bezwaar zes hoog stapelen als het
produkt van te voren op een droogvloer is 'voorgedroogd'. Aanvankelijk moet men in de cel de ventilatoren constant laten draaien omdat
dan nog een zekere nadroging plaats vindt. Later verdient het aanbeveling door middel van tijdklokken de systeemventilatoren tijdelijk
uit te schakelen, zodat een te sterke droging wordt voorkomen. Men
moet de ventilatie voortdurend en nauwkeurig regelen. Voor een goed
resultaat is nodig dat de kratten nauwkeurig worden gestapeld, anders
krijgen de bovenste kratten onvoldoende ventilatie.
Een bezwaar van het gebruik van kratten is dat het produkt moeilijk
toegankelijk is voor controle. Daar staat echter tegenover dat het
gevaar voor 'dooie hoeken' vrijwel niet bestaat. Wel moet men steeds
controleren of de lucht door de stapels heen blaast.
Slotbeschouwing
Op grond van het voorgaande zal de kweker op het beschreven denkbeeldige bedrijf waarschijnlijk een krattenschuur kiezen. Het te investeren bedrag ligt ± f 17000 of wel ± 30% lager dan voor een schuur
ingericht met gaasbakken. De jaarlijkse kosten zijn ± f 1 100 lager ofwel ± 2 0 % . De arbeidskosten zijn bovendien nog ca. f225 lager. De
kwaliteit van het produkt is niet minder dan bij bewaring in gaasbakken.
Bovendien veroorzaakt het gebruik van kratten minder wachttijden bij
het laden en lossen van wagens.
De belangrijkste vraag is nu of de voordelen van een krattenschuur
zoals die voor het denkbeeldige bedrijf worden berekend, ook in de
praktijk zullen gelden. Dit zal wel het geval zijn omdat de verschillen
in investeringen en kosten voornamelijk voortspruiten uit de omvang
van de schuur en de hoeveelheid fust die men nodig heeft. Globaal
kunnen we concluderen dat b;j gebruik van kratten de investering per
man van de vaste arbeidsbezetting ± f 8500 lager is; hetvoordelig verschil in de jaarlijkse kosten is ± f 650. Dit geldt althans zolang men
vooral tulpen, hyacinten en narcissen teelt.
Of een kweker een gaasbakken- dan wel een krattenschuur zal kiezen,
is afhankelijk van zijn persoonlijke voorkeur. De krattenschuur kost
minder, maar vergt uiterste nauwgezetheid. Het is dus een kwestie van
kunnen en aandurven.
H.J. Langeveld - J. C. Smit
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Bewaartemperaturen voor het leverbaar

Gewas

Temperatuur in °C

Acidanthera
Allium
Anemone blanda en fulgens
Anemone coronaria
Brodiaea
Camassia
Chionodoxa
Colchicum
Corydalis
Crocus
Endymion
Eranthis'
Erythronium '
Fritillaria imperialis
Fritillaria meleagris '
Galanthus 1
Gladiolus
Hyacinthus
Hyacinthus candicans
Iris (Engelse)
Iris (Hollandse)
Ixia
Ixiolirion
Lilium 2
Montbretia
Muscari
Narcissus
Ornithogalum
Ornithogalum thyrsoïdes 3
Oxalis adenophylla
Oxalis Deppei
Puschkinia
Ranunculus
Sauromatum
Scilla siberica en bifolia
Sparaxis
Sparaxis van zaad 4
Tigridia '
Tulipa

1

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

20
17
20
20
20
20
20
20
20
20
15-17
15
20
15-17
15-17

20
17
20
20
20
20
20
20
20
20
15-17
15
20
15-17
15-17

20
17
20
20
20
20

20
17
17
17
20
17
20

20
17
15
17
20
15
17

—

—

—

—

—

—

—

—

—

20
17
17

17
20
17
15
15
17
15
15
20
17
20
15
17
23
17
13
13
20
17
17

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
20
23

20
17
20
20
23

—
—

—
—

—
—

—
—

25'/2

25V2

—
23
20

17
35
23
20

—
—

—
—

—

20

23
17
20
17

20
20
20
23

20-23

20
17
20
17

20
20

20
23

20-23

20
20
20
15
15
20
15
15

25V2-17

17
17
23
20
15

—

17

20
20

17

15

17

In iets vochtig duinzand bewaren.
In iets vochtige turfmolm bewaren om uitdrogen te voorkomen.
Na het drogen 8 weken bewaren bij 30°C, daarna bij 23°C tot 1 maand voor
het planten. Laatste maand 17°C.
4
Na het drogen de knolletjes bewaren bij 25°C tot 1 maand voor het planten,
laatste maand 17°C.
2

3
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15
20
15

—
—
—
13
15
20
17
20

—

17
17
17
g
9
17
17
15
23
13
23
17
17
17
17
23
23
17
17

Ventilatie (aantal malen
ruimte-inhoud per uur)
dec.
20
_

jan.

febr.

20
_

mrt.

20
_

_

_
17

20
_

april
20

8-10
6
3

_

17

17

17

17

17

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

—

—

—

—

—

30

30

23

23

17

4

4

4

4

4

17
4

17
4

17
4

17
4

17
4

25
2

25
2

25
2

25
2

17
2

8-10
15
8-10
3
6
3
3

—
8-10
8
3
8
3
6

—

~"

23

~~

6
6
3
6

—
6

Bewaartemperaturen voor het plantgoed

Gewas

Acidanthera
Allium
Anemone blanda en fulgens
Anemone coronaria
Brodiaea
Camassia
Chionodoxa
Colchicum 2
Corydalis
Crocus
Endymion
Eranthis 1
Erythronium 1
Fritillaria imperialis
Fritillaria meleagrisn
Galanthus '
Gladiolus
Hyacinthus
- normale bewaring
- heetstookbehandeling
Hyacinthus candicans
Iris (Engelse)
Iris (Hollandse) 3
Ixia
Ixiolirion
Lilium 4
Montbretia
Muscari
Narcissus
Ornithogalum
Ornithogalum thyrsoïdes
Oxalis adenophylla
Oxalis Deppei
Puschkinia
Ranunculus
Sauromatum
Scilla siberica en bifolia
Sparaxis
Sparaxis van zaad
Tigridia
Tulipa
- groep1
- groep II
- groep III
- groep fosteriana
- stukstoken toppers

!
!

Tempe ratuur i n °C
juli

aug

sep.

okt.

nov.

20
17

20
17
20
20
20
20

20
17
15
17
20
17
17

20
17

20
20
20
20
20
20- 23
20
15- 17
15
20
15- 17
15- 17

20
17
20
20
20
20
20
20
20- 23
17
15- 17
15
20
15- 17
15- 17

—

—

—
—
—

—
—
—

—

—

—

—
—
—
—
—
—

30
30

30
30

30
37-38

—

—

—

—

20
20-23
15-17
15

—
20
15
15

17
20-23
15

13

—
20

—
17
17
17

20

17

—
—

—
—

—

—

—
15

30
30
20
15
20
17
15
13
13
20
20
15
25
13

—

—

—

—

—

—

—
20
20

17
17
20
17
20

—
—

—
—

—
—

—
—

20
25
17

20- 17
20
23
25- 23
30

17
20
25-27
23
30

17-15
17
20-17
23
20

15
15
17
23
17

20
20
23
20

23
20
20
17

20
20
20
20

25
25
25
25
25

17
20
20
17

20
20
17
17

20
20
20
20

15
20
20
17
15

—
20
20
15

20
20

In iets vochtig zuiver duinzand bewaren.
Aan te bevelen is het plantgoed spoedig na het rooien te planten.
De opgegeven temperaturen gelden voor de kleinere plantgoedmaten. De

30
30
20

—
20
17

—
9
9

—
—
—

25

—
23

—
17
20

—

Ventilatie (aantal malen
ruimte-inhoud per uur)
dec.

jan.

febr.

20

20

20

17

17

17

10

mrt.

april

20

20

17

—
—

8-10
6
3

—
—
—
—
—
—

3
6
6
6
6
6

17

17

10

10

10

—

—

—

—

—

10

10

10

10

10

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

~

—

—

—

—

25

25

25

25

17

4

4

4

4

4

17
4

17
4

17
4

17
4

17
4

—

8-10
12-15
20
6
3
6
3
3

8
8-10
3
25
3
6

20
25
2

25
2

25
2

25
2

25
2

6
3
3

—

grote plantgoedmaten zoals bij de cultivar Wedgwood zift 7 en de cultivar
White Excelsior zift 5 moeten droog en koel worden bewaard.
4
In iets vochtige turfmolm bewaren om uitdrogen te voorkomen.

D.Twisk

Vervroegen bij kunstlicht

De belangstelling voor het broeien bij kunstlicht neemt bij de bloembollenkwekers toe. Deze belangstelling is verklaarbaar, omdat veel
kwekers na het volgen van schakelcursussen een vergunning hebben
gekregen voor het kweken van bloemisterijgewassen. Zij kunnen nu
hun schuurruimten gedurende de winter benutten. Daar komt nog bij
dat er gedurende de wintermaanden weinig werk is, waardoor veel
arbeidsuren produktief kunnen worden gemaakt. Een andere factor die
een rol kan spelen is, dat men zejf dikwijls over een hoeveelheid
leverbaar beschikt die juist het predicaat exportkwaliteit niet kon
halen. Ook kan het niet verkochte leverbaar worden gebroeid. Een
vraag is evenwel of broeien bij kunstlicht mogelijk is en of er een goed
kwaliteitsprodukt kan worden verkregen.
Het antwoord hierop kan kort zijn. Het is heel goed mogelijk bij eenjuiste toepassing van de gegevens waar wij over beschikken bij kunstlicht
te broeien.Voor het broeien bij kunstlicht komen in aanmerking hyacinten, tulpen, narcissen en crocussen. Bij proeven werden in sommige
gevallen zelfs met de Hollandse iris Wedgwood goede resultaten verkregen. Voor het broeien bij kunstlicht moet men er wel rekening mee
houden dat niet alle cultivars, die voor het vervroegen in de trekkas
geschikt zijn, kunnen worden gebruikt. Ook speelt de lichthoeveelheid
een belangrijke rol bij het verkrijgen van een goede kwaliteit. Van
belang is tevens nog de belichtingsduur, de temperatuur waarbij men
broeit, de maat van de bollen en het aantal stuks dat men per kistje
plant.
Zij die interesse hebben voor het broeien bij kunstlicht, kunnen hiervoor een handleiding aanvragen bij het Rijkstuinbouwconsulentschap
te Lisse.
D. Twisk
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Waarom is een bedrijfseconomische boekhouding
zo belangrijk?

Een bedrijfseconomische boekhouding verschaft u een goed inzicht
omtrent uw vermogen, uw inkomen en de rentabiliteit van uw bedrijf.
Een fiscale boekhouding geeft u dit inzicht niet, deze is slechts een
hulpmiddel voor hei vaststellen van het belastbaar inkomen.
Een bedrijfseconomische boekhouding kan u bovendien helpen uw
bedrijfsuitvoering te verbeteren.
Uit boekhoudingen van het L.E.I. kwam naar voren dat de hoeveelheid
leverbaar per rr2 en de arbeidskosten in veel gevallen bepalend zijn
voor het al of niet winstgevend zijn van een bedrijf.
Wanneer u reeds een bedrijfseconomische boekhouding heeft, kunt u
daaruit veel over uw bedrijf lezen. Aan de hand van de vergelijkende
overzichten die de boekhoudbureaus geven, kunt u bovendien uw
bedrijfsuitkomsten vergelijken met die van andere bedrijven. De boekhoudbureaus en de Voorlichtingsdienst zijn bereid u te helpen bij het
trekken van conclusies.

Opbrengstadministratie
De bruto opbrengst per rr2 is een van de belangrijkste factoren die
bepalen of uw bedrijf wel of niet winstgevend is. Een goede opbrengstadministratie is onmisbaar om te kunnen nagaan welke partijen u geld
opbrengen en welke niet.
Belangrijker is nog dat deze administratie u ook leert waarom een
partij weinig opbrengt. Het kan zijn dat er onvoldoende leverbaar is of
dat de prijs ongunstig is.
Voor de opbrengstadministratie van tulpen zijn speciale formulieren in
omloop.
J. H. Algera
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Ziektenbestrijding bij bloembollen

In kort bestek zal in deze paragraaf op de ziekten en hun bestrijding
bij bloembollen worden ingegaan. Het is niet de bedoeling om bij elke
ziekte of afwijking in details te treden (zie hiervoor het desbetreffende
gewas), maar om de overeenkomsten tussen de ziekten bij de verschillende gewassen tot uiting te laten komen. Indien ertussen twee ziekten
bij verschillende gewassen overeenkomst bestaat, zullen bij deze gewassen ook de maatregelen ter voorkoming en ter bestrijding op heel
veel punten gelijk zijn.
Zo worden b.v. zuur in tulpen, bolrot in narcissen en fusarium in hyacinten door stammen van de schimmel Fusarium oxysporum veroorzaakt. De overeenkomst van deze drie ziekten is zo groot, dat de 'gele
kaart' die is uitgegeven voor de bestrijding van zuur in tulpen, ook vrijwel volledig geldt voor de bestrijding van bolrot in narcissen en fusarium in hyacinten. Alleen vraagt de bestrijding van het bolrot dan nog
enige extra maatregelen in verband met de warmwaterbehandeling.
Hoofdindeling van de ziekten en beschadigingen
De belangrijkste ziekten en afwijkingen bij tulpen, hyacinten en narcissen kunnen we in zes groepen samenvatten:
1. aaltjesziekten
2. schimmelziekten
3. virusziekten
4. bacterieziekten
5. schade door insekten en mijten
6. schade door ongunstige milieu-factoren.
^a/f/esz/e/ffen
Ter bestrijding van het aaltjesziek (Ditylenchus dipsaci) in hyacinten
en narcissen ondergaan de bollen een warmwaterbehandeling. Bij tulpen zou de aaltjesdoding door deze warmwaterbehandeling ook afdoende zijn, maar de tulpen zelf kunnen deze behandeling niet doorstaan. In de grond kan men deze aaltjes prima bestrijden door
grondstomen. Het land is dan direct weer beteelbaar.
Diepspitten of grondontsmetting met een chemisch middel geeft goede
resultaten, doch is niet afdoende. Het is daarom gewenst na deze
behandelingen de grond enige jaren braak te laten liggen.
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Het ontsmetten van het plantgoed vóór het planten is eengoede maatregel. Voorwaarde is echter, dat vooraf uit het plantgoed al het aangetaste materiaal is verwijderd. (Zie onder
schimmelziekten.)
foto R.T.C. Lisse

Schimmelziekten
Er komen bij bloembollen veel schimmelziekten voor. Enkele belangrijke zijn het zuur in tulpen, het fusarium in hyacinten en het bolrot in
narcissen. Speciaal voor de bestrijding van deze schimmelziekten
geldt:
Voorkom beschadiging. Elk wondje vormt een gemakkelijke toegangspoort voor de schimmels.
Rooi op tijd en droog de bollen zo snel mogelijk. Op droge bollen
kunnen de sporen van deschimmel niet kiemen en naar binnen groeien.
Laat de bollen nooit langer dan één dag in afgeschoffelde toestand in
de grond zitten. In de praktijk is namelijk gebleken dat hierdoor de
aantasting sterk toeneemt.
Verwijder tijdens de bewaring van het leverbaar en van het plantgoed
vóór het planten al het aangetaste materiaal (ook het door 'vuur' aangetaste). Daarna ontsmetten om de sporen die op de buitenste huid
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Gommen bij tulpen. Op de buitenste witte rok harsachtige
gomvormingen.
foto L.B.O. Lisse

30

zitten te doden. Bij het ontsmetten worden de schimmels in aangetaste
bollen niet gedood. Daarom is het bijzonder belangrijk dat deze bollen
voor het ontsmetten uit de partij worden verwijderd. Doet men dit niet,
dan kan in het voorjaar de schimmel vanuit de zieke bollen door de
grond naar gezonde omstanders groeien. Schimmels die het gewas in
de grond aantasten zoals kwade grond in tulpen, zwartsnot en wortelrot in hyacinten, bestrijdt men door de grond te behandelen met een
chemisch middel.
Virusziekten
Het ratelvirus bij tulpen, hyacinten en narcissen,en het augustaziek bij
tulpen zijn grondvirussen. Het ratelvirus komt door middel van aaltjes,
augustaziek via een schimmel in de plant.
De bestrijding is dan ook gericht op deze aaltjes en de schimmel. Men
kan hiervoor chemische grondontsmettingsmiddelen gebruiken. De
bestrijding van alle andere virussen (geen grondvirussen) in bloembollen zoals het tulpemozaïek en komkommermozaïek in tulpen, het
grijs in hyacinten en het bruin, grijs, zilver en mozaïek in narcissen
moet plaatsvinden door strenge selectie op het veld. Hiermee dient men
zo vroeg mogelijk te beginnen.
Bacterieziekten
Van de bloembollensoorten ondervinden vrijwel alleen de hyacinten
ernstige schade door bacterieziekten. Bij dit gewas kennen we geelziek, een van de grootste belagers van de hyacintencultuur, witsnot en
vethuidigheid.
Geelziek wordt op het veld bestreden door regelmatige controle van
het gewas en tijdens de bewaring door het 'heetstoken'.
Om witsnot binnen de perken te houden, moet men tijdig rooien, snel
drogen en in een goed geventileerde ruimte bewaren.
Vethuidigheid is veelal een gevolg van slechte groei. Men kan de
schade beperken door vroeg te rooien en de bollen zeer voorzichtig te
behandelen. Bij de vermeerdering moet men uitgaan van gezond materiaal. Vlak voor het planten is een ontsmetting in een goedgekeurd
middel gewenst.
Insekten en mijten
De schade die aan bloembollen wordt aangericht door dieren is in het
algemeen niet groot. Bladluizen, als overbrengers van virus, behoeven
slechts weinig schade aan te richten, als men maar alle viruszieke
planten op tijd verwijdert. Mijten en met name de tulpegalmijt en de
narcismijt kunnen, vooral als zij enige tijd aan de aandacht zijn ontsnapt, plotseling hun aanwezigheid laten blijken. Zij zijn echter goed
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te bestrijden, respectievelijk door een begassing in de opslagruimte
tegen tulpegalmijt en een warmwaterbehandeling kort na het rooien
tegen de narcismijt. Met deze behandeling bestrijdt men tevens de
narcisvlieg, die ook wel eens voorkomt.
Milieu-factoren
Belangrijke afwijkingen die in deze groep thuis horen, zijn bij tulpen
blauwgroeien, gommen en kernrot. Spouwen bij hyacinten en zonnebrand bij narcissen moeten eveneens onder deze groep worden gerangschikt.
Van de hier genoemde afwijkingen zijn blauwgroeien en kernrot verreweg het schadelijkst. Blauwgroeien kan men beperken door enkele
groeiremmende maatregelen, b.v. dichter planten. Het verschijnsel is
ook tegen te gaan door het loof te bedekken met stro; hierdoor vermindert men namelijk de lichthoeveelheid, waardoor de assimilatie
wordt geremd. Kernrot is een gevolg van een verkeerde temperatuursbehandeling en een slechte ventilatie tijdens de bewaring. Vermijdt
men deze twee fouten, dan is kernrot geen probleem meer.
M.de Rooy
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II. D e tulp

Rooien
De tulpen kunnen worden gerooid zodra de huid van de bol een lichtbruine kleur heeft. De huid is dan voldoende sterk en veerkrachtig om
de bol zoveel mogelijk te beschermen. In een vroeger stadium biedt
de huid nog weinig bescherming en in een later stadium ontstaan
gemakkelijk kale bollen of beschadigde huiden. Men dient altijd voorzichtig te rooien; dit geldt in het bijzonder als het niet op het juiste
tijdstip gebeurt.
Met de huidige rooimachines is het mogelijk tijdens het rooien het
leverbaar en het plantgoed te scheiden. Dit kan een voordeel zijn
omdat men dan het plantgoed niet (direct) behoeft te pellen. De rooimachine moet zodanig worden ingesteld dat de bollen juist bij het verlaten van de machine voldoende van de grond gescheiden zijn. Als het
niet lukt voldoende grond kwijt te raken, kan een trilzeef goede diensten bewijzen. Het gebruik van de trilzeef moet men zoveel mogelijk
beperken vanwege de kans op beschadiging van de bollen.
H.J. Langeveld
Drogen
Het is niet aan te bevelen de bollen op het veld te drogen. De wisselende temperaturen hebben een ongunstige invloed op de kwaliteit van
de huid en de vorming van de bloem.
De gerooide bollen moeten zo snel mogelijk in de droogruimte worden
gebracht. Het tijdelijk opslaan van de bollen in zakken of manden kan
funest zijn door de kans op uitbreiding van het 'zuur'.
De temperatuur bij het drogen van het leverbaar is afhankelijk van het
doel waarvoor men de bollen zal gebruiken.
Het tempo van drogen wordt geregeld door meer of minder ventileren.
Hierbij is steeds een goede circulatie nodig. De wisselklep voor binnen- en buitenlucht moet men zodanig instellen (en voortdurend opnieuw bijstellen) dat de bollen wel drogen, maar er juist geen windscheuren ontstaan. Het kiezen van de juiste ventilatie vraagt veel
vakmanschap.
Het plantgoed kan men snel drogen door zoveel mogelijk te ventileren.
Het al of niet optreden van windscheuren is hierbij van weinig betekenis.
Als de bollen droog zijn, kunnen ze verder worden verwerkt; de kans
op beschadiging isdan minder groot.
H.J. Langeveld
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Pellen
Nadat de bollen in de schuur voldoende gedroogd zijn, kan men pellen.
Bij het verwijderen van de oude bloemstengel mag de bodem niet
worden beschadigd.
Het 'nat pellen' van de bollen moet ontraden worden, daar de kans op
beschadiging zeer groot is. Door deze beschadiging kan een uitbreiding van 'zuur' ontstaan. Toch is voor verschillende cultivars met een
zeer zwakke huid het 'nat pellen' soms onvermijdelijk. In geen geval
mogen de bollen in zakken of manden blijven staan.
H.J. Langeveld
Sorteren
Na het pellen kunnen de bollen direct op de juiste maat gesorteerd
worden. Bij nat gepelde bollen kan zich de moeilijkheid voordoen dat
gesorteerde bollen tijdens het drogen nog krimpen. Daarom moeten
voor nat gepelde bollen de sorteerplaten V4maat groter worden genomen. Bij het sorteren is het gebruik van een elevator voor de machine
aan te bevelen. Hierdoor bereikt men dat de bollen minder ruw in de
bak worden gestort, zodat de kans op beschadiging aanmerkelijk kleiner wordt.
Let er wel op dat de machine goed wordt ingesteld. Te hoog opspringende bollen worden gemakkelijk beschadigd.
Zorg dat u beschikt over goede zeefplaten die bekleed zijn met rubber
of kunststof. Tijdens het sorteren moeten de platen regelmatig schoongemaakt worden, daar anders de zeefmaat niet nauwkeurig meer is.
H.J. Langeveld
Behandeling leverbaar
Het doel van de behandeling van het leverbaar is te zorgen dat de
tulpen op een door de afnemer gewenst tijdstip bloeien en een bloem
van goede kwaliteit leveren.
De volgende behandelingen worden toegepast:
• Zeer vroege bloei met Kerstmis/begin januari
1 week 34°C + 20°C tot stadium A2 + 1 tot 2 weken 17°C + 9°C tot
planten.
Planten ± 1 oktober.
17°C tot stadium G in plaats van20°C geeft nog weer een iets vroegere
bloei.
Behandeling voor de cultivar Brilliant Star: 1 week 34°C + 17°C tot
planten. Planten in de 2de helft van september.
• Vroege bloei in januari/begin februari
20° of 23°C tot stadium G + 17°C tot planten.
Planten ± 1 oktober.
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Opvoer-elevator bij sorteermachine
foto R.T.C. Lisse
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• Latere bloei in februari/begin maart
23°C tot 1september + 17'C tot planten.
Planten ± 1 november.
• Late bloei in maart
23°C tot 1 september
Planten in december.
•

Tuinbeplanting
23°C tot 1 september

20°C tot 1oktober + 17°Ctot planten.

20°C of 17°C tot planten.

Bij gebruik van bovenstaande tabel zult u rekening moeten houden
met de eigenschappen van de cultivars.
Behandeling voor de vroegste bloei van cultivars met prima vroegbloeieigenschappen zal tot Kerstmisbloei kunnen leiden.
Cultivars die niet geschikt zijn voor de allervroegste bloei zullen bij
dezelfde behandeling op een later tijdstip bloeien.
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Enkele belangrijke punten bij de behandeling voor de
vroegste en zeer late bloei
De34°C behandeling. Eenweek 34°C geeft bloeivervroeging en dikwijls
kwaliteitsverbetering. Men dient deze behandeling binnen een week na
het rooien toe te passen, anders werkt ze bloeiverlatend. De luchtvochtigheid moet tijdens de 34°C behandeling zo hoog mogelijk zijn. Hierdoor voorkomt u het springen van de huid en het optreden van brandplekjes. Het optreden van zuur kan door deze behandeling echter in de
hand worden gewerkt. Tulpen waarvan de huid bij het rooien nog wat
bleek is,worden tijdens de behandeling mooi bruin.
Stadiumonderzoek. Alleen door stadiumonderzoek kan worden bepaald of uw tulpen naar 9°C (koelhuis) kunnen worden gebracht. Dit
onderzoek wordt verricht door het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek en verschillende proeftuinen.
Hoe lang koelen? De bollen moeten zo mogelijk in de periode van 5 tot
15augustus bij 9°C worden gebracht. Bij die temperatuur blijven ze tot
eind september (6-8 weken).
Te lange bloemstengels. Veel cultivars hebben bij de zeer late bloei
(maart-april) de neiging te lange en slappe bloemstengels te maken.
Men kan dit euvel beperken door de bollen vanaf het rooien lang warmte te geven en laat te planten (december).
5°C behandeling voor de vollegronds bloei. Sinds enkele jaren staat de
5°C behandeling in de belangstelling. De resultaten van hiermee genomen proeven waren nog zeer wisselvallig.
Vooral de tulpen die vóór december waren geplant, gaven veel uitval.
Darwinhybriden reageerden over het algemeen goed op de 5°C behandeling. Zelfs als deze in november waren geplant, gaven ze een goede
bloemkwaliteit en weinig uitval. Het is nog niet mogelijk een betrouwbaar advies te geven.
P.J.Waagmeester

Behandeling plantgoed
Het doel van de schuurbehandeling is:
- hetverkrijgen van een goede verklistering
- het terughouden van dewortelkrans in het najaar
- hetverlaten van de opkomst in het voorjaar.
U dient uw kraam zodanig samen te stellen dat uinde schuur steeds de
juiste temperatuurbehandeling kunt geven.
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Indien udirect nahet rooien enkele weken warmte geeft, wordt de groei
van de partijen gunstig beïnvloed.Tevens bevordert dit de bloei van de
kleinere maten. Ook in partijen met veel peren in de grotere maten kunt
u door het geven van warmte het percentage bloeiers verhogen.
De juiste temperatuurbehandeling van de cultivars waarvan meer dan
1000 rr2 wordt geteeld, kunt uvinden op de aan dit boekje toegevoegde
lijst.
Galmijt en luizen
Tijdens de bewaring in de schuur dient u het plantgoed regelmatig te
controleren op de aanwezigheid van galmijt en luizen.
P.J.Waagmeester
Ziekten en hun bestrijding
Bladluizen - Sappaphis tulipae
Bladluizen kunnen, vooral op de spruiten aan het einde van de bewaarperiode, nogal eens wat schade veroorzaken. De directe schade openbaart zich doordat de bollen vies en kleverig worden, waardoor de
verkoopwaarde afneemt. Erger is evenwel de schade die men niet
direct ziet maar die zich pas in het voorjaar openbaart. Dit is de aantasting door het virus, dat door de luizen tijdens de bewaring kan
worden overgebracht. Om dit te voorkomen is het nodig de bladluizen
te bestrijden.
Bestrijding: Middelen op basis van sulfotep, lindaan, nicotine of diazinon toepassen volgens de gebruiksaanwijzing.
Gommen
Het gommen bij tulpen is een verschijnsel dat niet door een ziekte
wordt veroorzaakt. Bij het rooien kan men soms al glazige vlekjes zien.
Mishandelen van de bollen kan de kwaal verergeren. Dit mishandelen
kan zijn: het veroorzaken van beschadigingen en het geven van onvoldoende ventilatie tijdens de bewaring. Vooral bij gevoelige cultivars
(b.v. Mad. Lefeber) treedt daardoor aan de buitenste rok harsachtige
gomvorming op. Soms zet de gomvorming zich voort tussen de rokken.
Deze gaan dan verkleuren.
Bestrijding: Beschadigingen dienen te worden voorkomen. Verder is
goed ventileren van de ruimte met een juiste luchtcirculatie een eerste
vereiste.
Destructoraaltje - Ditylenchus destructor
Dit aaltje is tot nu toe uitsluitend in botanische tulpen gevonden (o.a.
Tulipa praestans Fusilier). Op de aangetaste bollen zien we op de
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buitenste rok vanuit de bodem opgaande donkere strepen of een marmerachtige verkleuring. Van dergelijke bollen krimpen de witte vlezige
rokken, waardoor deze los in de bruine huid komen te liggen. Men zegt
wel dat ze 'rammelen'.
Bestrijding: De bestrijding van dit aaltje dient betrekkelijk kort na het
rooien te geschieden. Het is daarom zaak dat men bij het rooien al weet
of een partij is aangetast. Dit kan men in het voorjaar tijdens de groei
op het veld vaststellen of laten vaststellen, door van verdachte partijen
een monster op te sturen naar het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek of de Plantenziektenkundige Dienst.
Na het rooien de bollen snel drogen bij 25°-30°C. Na 2-3 weken een
warmwaterbehandeling gedurende 4 uur bij 43'/2°C toepassen. Na de
behandeling snel terugdrogen en bewaren in een ruimte met goede
ventilatie.

Kernrot
Dit verschijnsel openbaart zich doordat het binnenste van de bol (de
kern) gaat rotten. Bij de lichtste graad van kernrot zijn alleen de meeldraden aangetast. Bij de zwaarste aantasting is de gehele spruit verrot.
Tussen deze twee uitersten liggen diverse overgangsstadia. Kernrot
ontstaat in de periode van rooien tot planten. Als in deze periode
onvoldoende aandacht aan detemperatuurbehandeling en de ventilatie
wordt besteed, zal kernrot vooral bij gevoelige cultivars niet uitblijven.
Het kernrot wordt in de hand gewerkt als de temperatuur in de eerste
periode van de bewaring lager is dan in de tweede. In de tweede
periode van de bewaring kan detemperatuur nogal eens hoog oplopen,
b.v. als september aan de warme kant is. Een slechte ventilatie ontstaat
als b.v. de recirculatieklep (wisselklep) niet ver genoeg open staat of
als het stofrooster verstopt is (b.v. met dode vliegen en muggen).
Bestrijding: De eerste 3-4 weken na het rooien een temperatuurbehandeling toepassen van 23°-25°C, daarna de temperatuur verlagen tot
17°-20°C (bij Red Champion 13°C). Intensief ventileren en regelmatig
de ventilatie controleren.

Tulpestengelaaltje - Ditylenchus dipsaci
Het tulpestengelaaltje bedreigt nog steeds onze teelten. Ook in uw
partijen kan dit aaltje aanwezig zijn. Let daarom goed op alle afwijkende bollen.Ziet udonkere strepen op de buitenste rok van de bodem
uit of een marmerachtige verkleuring op het weefsel, waarschuw dan
onmiddellijk de Plantenziektenkundige Dienst.
Bestrijding van dit aaltje is in het belang van onze gehele tulpencultuur!
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Kernrot intulpen
Vanuit het centrale deel (de kern) beginnende rotting. Links
licht en rechts zwaar beschadigde spruit.
foto L.B.O.Lisse
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Komkommermozaïekvirus
Dit is de enige virusziekte in tulpen die gemakkelijk tijdens de schuurbewaring kan worden gevonden. Op de bolrokken ontstaan donkere,
onregelmatig gevormde, ingezonken vlekken. Op de hierdoor verzwakte bollen komen al vrij gauw de mijten en schimmels af. Deze kunnen
de bollen totaal doen verrotten. Bladluizen kunnen in de schuur het
virus overbrengen. Als men aangetaste bollen op dwarsdoorsnede
bekijkt, ziet men vaak droge bruinachtige kringen of spikkels. Deze
verschijnselen noemt men 'kurkstip'.
Bestrijding: Aangetaste bollen tijdens de bewaring zo spoedig mogelijk
verwijderen. Voor het planten het plantgoed uitzoeken. Bladluizen tijdig
bestrijden.
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Tulpegalmijt - Eriophyes tulipae
Deze voor het blote oog onzichtbare parasiet kan tijdens de bewaring
van de bloembollen enorme schade aanrichten. In het begin van de
bewaring ziet men hier weinig van, later gaan de bollen van veel cultivars rood verkleuren. Er zijn echter cultivars die geen roodverkleuring
geven, maar doffe, geelachtige plekken in de overigens glanzende
opperhuid.
Bestrijding: Bij de bestrijding van tulpegalmijt ligt het accent op de
bolbehandeling direct na het rooien. Op dat moment kan men echter
moeilijk waarnemen of een partij is aangetast. Men moet dit dus vastgesteld hebben in het voorgaande jaar of tijdens het afgelopen seizoen.
Aangetaste partijen dient men terstond na het rooien in de bewaarruimte te begassen met blauwzuurgas. Na een tijdsduur van 10 dagen
moet deze behandeling worden herhaald. Verder is het raadzaam, ook
wanneer men vermoedt met deze aantasting te doen te hebben, de
ruimte tijdens de verdere bewaring nog enige malen te begassen. Door
aangetaste partijen koel (17°-20°C) te bewaren envroeg (eind oktober)
te planten, beperkt men eveneens de schade door galmijten. Bij lage
temperaturen zijn de galmijten namelijk weinig actief.
N.B. Houd ustrikt aan de gebruiksaanwijzing van blauwzuurgas!
Verkalking
Met deze term doelt men op het verschijnsel dat de bollen tijdens de
bewaring geheel of gedeeltelijk hard worden. Bij het verwerken van de
partij hoort men ze als het ware rammelen. Van deze bollen zijn de
rokken kalkachtig gekleurd. Bollen die geheel of gedeeltelijk zijn aangetast, zijn waardeloos.
Bestrijding: Over de wezenlijke oorzaak van het verschijnsel tast men
nog in het duister. Wel is in de praktijk bekend, dat in ruw behandelde,
beschadigde partijen het verkalken soms ernstig kan zijn. Sommige
cultivars (zoals Bartigon en sports) zijn bijzonder gevoelig.
Vuur - Botrytis tulipae
Het is een veel verbreid misverstand dat vuur alleen in het voorjaar
moet worden bestreden. De belangrijkste fase van de vuurbestrijding
voltrekt zich juist in de schuur. We doelen hierbij vooral op het uitzoeken van het plantgoed. Gezond plantgoed betekent de eerste stap
in de richting van een goede vuurbestrijding. Het ontsmetten van uitgezocht plantgoed is dan tevens zinvol. Het uitzoeken van het plantgoed wordt, vooral door het toenemen van het machinaal planten,
steeds belangrijker. Bij het met de hand planten kan men een zieke
bol nog wel verwijderen. Ook kan men dan in het voorjaar een steker

40

Vuur intulpen
Onderste deel van een tulpebol. Op de rand van de losgebarsten bruine huidzitten dekleine,zwarteSclerotien.Opdewitte
bolrok donker gekleurde vlekjes,
foto L.B.O.Lisse
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gemakkelijker terugvinden. Dit is bij machinaal planten haast niet meer
mogelijk.
Bestrijding: Kijk uw plantgoed nauwkeurig na en verwijder alle afwijkende bollen. Bollen die door de vuurzwam zijn aangetast, hebben
veelal zwarte Sclerotien (zwarte stipjes ter grootte van een speldeknop)
op de buitenste bolrok, heel vaak ook op de randen van de gescheurde
bruine huid en aan de bodem (zie foto). Op de witte bolrok zien we
iets ingezonken plekjes met een geelbruin randje. Het is zinvol om
het plantgoed, nadat het zorgvuldig is uitgezocht, vlak voor het planten
volgens de gebruiksaanwijzing te ontsmetten in één van de goedgekeurde middelen. Als de wortelkrans het toelaat, moet u een kwikmiddel gebruiken.
Kransen
Bij bollen die men aanduidt met de naam 'kransen' liggen een groot
aantal kleine bollen in een krans om de hoofdbol, die eveneens aan de
kleine kant is.Zowel hoofdbol als klisters zijn hoekig en plat van vorm.
Van dit verschijnsel, dat ook wel bekend is onder de naam 'paardetan-
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den' of 'spetterkoppen', is de werkelijke oorzaak onbekend. Het zou
min of meer verband houden met een verzwakking of verwildering van
de partij. Het staat in ieder geval vast dat de jonge kleine bollen en de
hoofdbol vrij spoedig weer verklisteren en niet meer tot een leverbare
bol uitgroeien.
Bestrijding: Alle verdachte bollen vernietigen. Partijen waarin dit verschijnsel veel voorkomt, kan men beter opruimen.
Zuur - Fusarium oxysporum
De aantasting begint veelal aan de bodem, vooral op de plaats waar
de stengel heeft gezeten, soms ook op andere delen van de bol. De
bollen worden zacht en hebben een typisch zure geur. In een later
stadium gaan ze verstenen.
Bestrijding: Bij de bestrijding zijn de volgende punten van belang:
rooi op tijd
schoffel niet meer af dan dezelfde dag kan worden gerooid
besteed bij elke handeling die de bollen ondergaan de grootste zorg
aan hei voorkomen van beschadigingen
droog de bollen na het rooien snel en laat pas gerooide bollen nooit
in zakken of manden staan
pel de bollen als ze droog zijn
bewaar de bollen bij de verdere bewaring luchtig en bij een goede
ventilatie
verwijder regelmatig alle zieke bollen (zie foto)
ontsmet ernstig aangetaste partijen bij voorkeur zo snel mogelijk na
het rooien in een kwikmiddel volgens de gebruiksaanwijzing
tel de bollen pas in papieren zakken als ze goed droog zijn. De zakken
moeten daarna op een goed geventileerde plaats worden opgeslagen
zoek uw plantgoed zorgvuldig uit
ontsmet het uitgezochte plantgoed in één van de goedgekeurde ontsmettingsmiddelen volgens gebruiksaanwijzing
gebruik voor het ontsmetten bij voorkeur een kwikmiddel
stook vatbare cultivars nooit bruin.
M.de Rooy
Grondbewerking
De grondbewerking is bij de tulpen van groot belang, omdat:
1. steeds vers land nodig is voor een goede vruchtwisseling met het
oog op het vuur
2. dit gewas niet diep wortelt, waardoor schade ontstaat bij afwijkingen in de grond.
Wanneer tulpen worden geplant op land, waarop de laatste jaren reeds
tulpen hebben gestaan, dient u zorgvuldig te ploegen of spitten. Menging van de boven- en ondergrond moet vermeden worden. Hierom is
bij het ploegen een voorschaar nodig en moet bij het spitten de boven-
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Zuur in tulpen - Fusarium oxysporum
Links zieke bol, die een gezonde bol rechts aantast.
foto L.B.O.Lisse

ste laag met een schuim onder in het hei worden gewerkt. Plant u
tulpen na hyacinten, dan behoeft uvooraf niet te ploegen. Een lichtere
grondbewerking, die meestal wordt uitgevoerd met het oog op het
onderwerken van de stalmest, is reeds voldoende.
Omdat de tulp niet diep wortelt, moet de bovenlaag van 0-40 cm voldoende vocht bevatten. Een teveel aan grondwater moet snel kunnen
wegzakken, maar in een droge periode moet de capillaire opstijging
ongestoord kunnen plaats vinden. Bij een grondbewerking mogen dus
geen vaste laagjes ontstaan (ploegzool, freeszool), maar moeten ook
de ondoorlatende laagjes doorbroken worden. Een goed grondprofiel
en verse grond zijn de bases voor de teelt van tulpen. Verse grond
betekent gezonde grond, dus een hogere opbrengst.
A.J.van Heusden
Organische bemesting
Als organische bemesting wordt 100 kg stalmest of 80 kg compost per
rr2 gegeven. Vooral op nieuwe tuinen verdient stalmest, ondergewerkt
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in het voorjaar, de voorkeur. Een aanvullende compostbemesting kan
in het najaar dan nog door de bovengrond worden gewerkt. Oude doormeste tuinen behoeven na een voorjaarsbemesting geen aanvulling.
Wanneer het tulpenland in het voorjaar niet is ingemest, dient dit in
juli/augustus te gebeuren. Ook hierbij verdient stalmest de voorkeur,
hoewel in proeven het verschil met compost niet groot was. Het onderwerken van de organische bemesting kan op geploegd of gespit land
met de spitmachine of frees gebeuren. Inprakken is eveneens mogelijk.
Op vast land kan de organische bemesting licht ingeploegd worden.
Wanneer op het hyacintenland direct na het rooien wordt ingemest,
kunt unog een groenbemester zaaien. Dit moet dan wel een snelgroeiende groenbemester zijn, omdat de groeitijd maar kort mag zijn en bij
een langzame ontwikkeling het onkruid gelegenheid krijgt te groeien.
Jac. Eigenbrood
Bekalking
Op duinzandgronden met een lager gehalte dan 1% koolzure kalk is
een kalkbemesting aan te bevelen. De grootte van de kalkgift is afhankelijk van de pH en het CaC03-gehalte en kan alleen door grondonderzoek worden vastgesteld. De kalk moet voor het planten fijn en regelmatig door de grond gewerkt worden.
Over het algemeen kan men op onze bloembollengronden met koolzure
magnesiakalk volstaan. Deze kalkmeststof is moeilijk oplosbaar en kan
daarom betrekkelijk kort voor het planten gegeven worden.
Voor grond met een zeer lage pH is men aangewezen op landbouwpoederkalk. Deze meststof is oplosbaar en doet de pH snel stijgen.
Het bezwaar is echter dat deze bekalking door het grote risico van
verbranding minstens 6-8 weken voor het planten, en wel direct na het
strooien, door de grond gewerkt moet worden.
Jac. Eigenbrood
Fosfaatbemesting
Op nieuwe tuinen is het fosfaatgehalte van de grond zeer laag. Een
extra bemesting van 1 kg superfosfaat per rr2 is in dit geval aan te
bevelen. Of uw grond aan deze extra bemesting behoefte heeft, kan
alleen met een grondanalyse vastgesteld worden.
Fosfaatmeststoffen dient u voor het planten door de grond te werken.
Op kalkloze gronden met een lage pH strooit u Thomasslakkenmeel
in plaats van superfosfaat.
Jac. Eigenbrood
Planten
Planten met de hand
Planten met de hand verdient voornamelijk om twee redenen de voorkeur boven planten met de machine:
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a. men kan bereiken dat het gewenste aantal bollen per regel wordt
geplant
b. de onderlinge afstand van de bollen in de regel is gelijk.
Men kan hierdoor in het voorjaar tijdens het ziekzoeken 'stekers' en
andere zieke bollen beter vinden.
Machinaal planten
Als men de machine goed afstelt, is het mogelijk de bollen op de juiste
diepte te planten. De onderlinge afstand van de bollen in de regel is
echter niet precies te regelen, waardoor het vinden van stekers enz.
wordt bemoeilijkt.
Er zijn twee typen plantmachines, namelijk de regelplanters en de
beddenplanters. Dit laatste type komt door zijn capaciteit en wegens
de prijs vooral in aanmerking voor de grotere bedrijven en de loonwerkers. Wil men op het kleine bedrijf over een eigen plantmachine
beschikken, dan zal men in het algemeen aangewezen zijn op een
regelplanter.
Op de grotere bedrijven kan men kiezen tussen een beddenplanter en
een meerrijïge regelplanter. Deze keuze geldt ook voor de kleinere
bedrijven die gebruik maken van een loonwerker.
In de praktijk is het vaak een kwestie van persoonlijke voorkeur of men
op bedden of op de lange regel gaat planten.
Op donkere gronden zal een lichte regelplanter vaak voordelen bieden
omdat de wieldruk kleiner is, waardoor minder structuurbederf ontstaat. Op zavel- en kleigronden gebruikt men bijna uitsluitend een
regelplanter.
H. Meyers
Overbemesting
Samengestelde meststoffen
Het geven van samengestelde meststoffen is in het najaar de meest
gebruikelijke vorm van overbemesting. Het strooien van deze meststoffen geeft een arbeidsbesparing, omdat men drie voedingsstoffen
(N-P-K) tegelijk strooit. Als normale najaarsgift voor tulpen op zandgrond geldt: IV2 kg 6 x 1 8 x 2 8 per rr2. Op donkere gronden kunt u
met 1 kg 6x 18x 28 per rr2 volstaan.
Vooral op nieuwe tuinen is het aan te bevelen deze hoeveelheid in
minstens twee giften te verdelen. U strooit de ene helft 4-6 weken na
het planten en de andere helft 3-4 weken later. Voorwaarde is dat bij
de eerste gift de bollen wortelvast staan en tussen beide giften een
flinke regenbui gevallen is.
Enkelvoudige meststoffen
In plaats van samengestelde kunt u ook enkelvoudige meststoffen ge-
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bruiken. Een gift van 1V2 kg 6x 18x 28 komt overeen met V2kg zwavelzure ammoniak, IY2 kg superfosfaat of Thomasslakkenmeel en IV2 kg
patentkali. De stikstof- en kalimeststoffen kunt u eveneens in twee
giften verdelen, resp. te strooien 4-6 weken en 7-9 weken na het planten. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor de samengestelde
meststoffen.
Magnesiumbemesting
Over het algemeen is een magnesiumbemesting niet nodig of kunt u
volstaan met het gebruik van magnesiumhoudende meststoffen o.a.
bij de bekalking. Hoewel hiervan nog weinig bekend is, kan deze
bemesting het best vlak voor het planten of bij het planten worden
gegeven. De meest gebruikte hoeveelheid is3-5 ons kieseriet of bitterzout per rr2. Directe opbrengstverbeteringen zijn echter nog zelden
waargenomen.
Jac. Eigenbrood
Onkruidbestrijding
Op onkruidrijke tuinen en daar waar veel ganzevoetachtigen (o.a. melde) voorkomen, moet men in het najaar, ook al staat er op dat moment
geen onkruid, spuiten met 4 liter Chloor-IPC in 300-500 liter water per
ha. Het beste tijdstip is 4-6 weken na het planten. Deze najaarsbespuiting wordt dan in het voorjaar gevolgd door nog een bespuiting met
4 liter Chloor-IPC in 300-500 liter water per ha.
Als in het najaar op het land waar tulpen zijn geplant reeds voor het
dekken onkruiden aanwezig zijn, moet men niet met Chloor-IPC alleen
spuiten, maar met de combinatie 3-5 liter paraquat (Gramoxone) +
4 liter Chloor-IPC in 1000 liter water per ha.
M.de Rooy
Dekken
Het dekken op zandgrond dient hoofdzakelijk tegen stuiven en in
mindere mate tegen vorst. Gronden die neiging hebben dicht te slaan,
moet u direct na het planten dekken. Dit laatste geldt vooral voor de
donkere gronden.
Het dekken van de tulpen gebeurt sinds jaren met riet. Naar gelang
men tulpenriet (lang riet) of hyacintenriet (korter riet) gebruikt, heeft
men IV2-2 bossen per rr2 nodig. Op vorstgevoelige gronden (spuittuinen, e.d.) dekt men iets dikker (2-2V2 bos per rr2). De laatste jaren is
het gebruik van stadsvuilcompost als bodemdek bij tulpen toegenomen.
Het voordeel is dat dit materiaal in het voorjaar blijft liggen en de
grond hierdoor gedurende het groeiseizoen vochtiger en koeler blijft.
Per rr2 gebruikt men 100-120 kg, hetgeen neerkomt op een laagje van
± 1cm.Stadsvuilcompost moet direct na het planten gestrooid worden
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om stuiven te voorkomen. De juiste waarde en de juiste hoeveelheid
zijn nog niet proefondervindelijk vastgesteld.
Jac. Eigenbrood
Vervroegen
Kuilplaats
Enkele punten die voor een goede kuilplaats van belang zijn:
- houd de kuilplaats zo mogelijk dicht bij de kas
- neem gezonde grond
- gebruik, als het mogelijk is, niet ieder jaar dezelfde kuilgrond
- houd de kuilplaats voldoende vochtig
- zorg dat overtollig water snel kan afvloeien
- ontsmet de kuilgrond voor het planten met PCNB,3ons per rr2
- laat de kuilgrond van tijd tot tijd stomen
- tracht vreterij door ongedierte te voorkomen; stro trekt muizen aan.
In het begin van oktober kan de kuiltemperatuur nog boven 12°C zijn.
Het is aan te raden in dit geval nog niet te planten. U kunt de bodemtemperatuur kunstmatig laten dalen door gedurende een paar weken
voor het kuilen 's morgens vroeg dek aan te brengen en dit 's avonds
te verwijderen en tevens de grond goed vochtig te houden. De gunstigste temperatuur van de kuilgrond is9°C. Een daling van de temperatuur
kunt u beperken door de kuilgrond tijdig af te dekken. Breng in ieder
geval zoveel dek aan dat de kuilgrond vorstvrij blijft. Dit bespaart veel
tijd en narigheid.
Planten en kuilen
Op kisten van 35x 45 cm plant uafhankelijk van de maat en de cultivar
40-70 bollen. Men mag niet vergeten de kisten voor het kuilen voldoende nat te maken. Het gebruik van kisten die behandeld zijn tegen
verwering is niet bezwaarlijk als de behandeling in de voorzomer is
toegepast en de kisten in de zomer buiten hebben gestaan. Denk er
tevens aan deze kisten vóór het kuilen 12 uur in schoon water te zetten.
Cultivars met een harde huid maken soms moeilijk wortels, zoals Apeldoorn, Murillo en sports. Voorzichtig de wortelkrans bloot maken of de
bollen geheel pellen kan de oplossing zijn. Dit is veel werk, maar het
loont de moeite. Als PCNB over de beplante kisten wordt gestrooid,
kan wortelverbranding ontstaan. Beter kunt u het middel vóór het planten door de grond werken. Bij het kuilen op zavelgronden bedekt men
de bollen na het planten eerst met een laagje duinzand.
Kuil de kisten op een diepte van ongeveer 20 cm. In een droge periode
moet u regelmatig water geven;vooral de eerste weken is dit belangrijk
voor de beworteling.
De laag grond op de kisten moet voor devroeg in bloei te trekken bollen
vrij dik zijn (± 15 cm). Bij late broei bestaat het gevaar dat de pennen
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te lang worden voordat men de kistjes kan binnenhalen. Om dit gevaar
tegen te gaan, brengt men een dunner laagje grond aan (8-10 cm).
Zodra de pennen door dit laagje gegroeid zijn, wordt de groei onder
invloed van het daglicht afgeremd. Natuurlijk moet het vorstdek dan
verwijderd zijn.
Tijdstip van in de kas plaatsen
Het tijdstip van binnenhalen wordt bepaald door:
1. de broeieigenschappen van de cultivar
2. de temperatuurbehandeling, gekoeld of niet gekoeld
3. de spruitontwikkeling. De bloem moet n.l. boven de bol zijn.
Te hoge temperatuur en ook droogte in de kuil kunnen oorzaak zijn dat
u niet op tijd kunt binnenhalen.
IN B L O E I T R E K K E N V A N T U L P E N IN D E C E M B E R

Brilliant Star
De broeier moet deze cultivar vóór Kerstmis kunnen aanvoeren. Dit is
als volgt te bereiken.
Binnenhalen ± 1december. De bloem moet danvoelbaar zijn. De kisten
zet u in het donker; de eerste paar dagen bij 18f°C, daarna verhoogt u
de temperatuur tot 25°C. Houd de kistgrond goed vochtig en de luchtvochtigheid hoog. Wanneer de bloem halverwege de spruit is, moet u
de kisten in het licht plaatsen. Langer mag u niet wachten, omdat het
gewas groen moet zijn vóór de bloemen gaan kleuren. Tot het moment
dat de bloemen gaan kleuren, kunt u 25°C aanhouden, daarna de
temperatuur laten dalen tot 20à23°C. Bij hogere temperaturen worden
de bloemen gauw zwart.
Gekoelde tulpen
Eind november moeten de spruiten worden gecontroleerd. U mag de
kisten in de kas zetten als de bloem boven de bol is gegroeid. Laat het
binnenhalen niet afhangen van de spruitlengte, die is n.l. voor iedere
cultivar verschillend. Wilt u bij de eerste trek binnenhalen voordat de
bloemen voldoende boven de bol gegroeid zijn, dan raden wij u aan
eerst enkele kistjes binnen te halen om na te gaan of de spruiten gaan
groeien. Bij voldoende groei kunt u de gehele partij binnenhalen. Als u
een partij aan de vroege kant binnenhaalt, kunt u deze nog enkele
dagen met ondoorschijnend plastic of krantenpapier afdekken. Het
dekmateriaal mag maar enkele dagen blijven liggen. U bevordert de
groei sterk als u een gewas, waarvan de bloemen voldoende boven de
bol zijn, na het binnenhalen een paar dagen met doorschijnend plastic
afdekt.
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Mrs. John T.Scheepers
Inwarme kas, in bloei 29maart
foto L.B.O.Lisse

Kastemperatuur
Direct na het binnenhalen kunt u de kastemperatuur het best op 14°C
houden. Na ongeveer twee dagen mag de temperatuur verhoogd worden tot 18=C. De maximum temperatuur voor het broeien is 21°C. Bij
Rose Copland mag de temperatuur niet boven 17^C komen. Gebeurt
dit wel, dan wordt het risico van mislukken vergroot. Tevens worden de
bloemkwaliteit en de houdbaarheid nadelig beïnvloed.
Water geven
U kunt de tulpen direct na het binnenhalen water geven, mits het verschil tussen de kastemperatuur en de kuiltemperatuur niet te groot is.
Verwijderen van de zijscheuten
Alle zijscheuten moet u verwijderen, het komt de stevigheid van het
gewas ten goede, mede omdat het meer licht krijgt.
Oogsten
U oogst op het moment dat de bloemen gesloten zijn, dus 's morgens
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of 's avonds. Darwinhybriden moet u oogsten zodra de knop begint te
kleuren. Zet de geoogste tulpen zo min mogelijk in water. De handel
maakt er bezwaar tegen.
Warmwaterverwarming - heteluchtverwarming
Bij een warmwaterverwarming kunnen tulpen uitstekend vroeg in bloei
worden getrokken. Om dezelfde resultaten te krijgen bij een heteluchtverwarming zult u extra aandacht aan de luchtvochtigheid moeten
besteden. Bij heteluchtverwarming is de lucht namelijk veelal te droog.
U moet daarom vooral bij de vroege broei de luchtvochtigheid hoog
houden. De kistjes met de bollen moeten vaker worden begoten dan
bij warmwaterverwarming, terwijl ook de looppaden enz. doorlopend
vochtig moeten worden gehouden.
Kiepen
Bepaalde cultivars hebben neiging tot kiepen, maar in 'stugge' jaren
kan het verschijnsel bij vele cultivars optreden. U kunt het kiepen
beperken door:
- niet te vroeg binnnen te halen
- gevoelige cultivars bij een gematigde temperatuur te broeien
- de luchtvochtigheid niet te hoog op te voeren
- geen bodemwarmte te geven
- calciumnitraat aan het gietwater toe te voegen; 1 x per week 7 à
8 gram per liter water.
Tevroeg binnenhalen
Gevolgen van te vroeg binnenhalen kunnen zijn:
- verdroogde bloemen
- bloemen metwitte punten
- ongelijk gewas, dikwijls te kort
- een te lange trektijd
- optreden van kiepers.
Kies daarom met zorg het tijdstip van binnenhalen. Daartoe dient u de
ontwikkeling van de spruiten tijdens de kuilperiode nauwkeurig te volgen en de kistjes in de kas te plaatsen als de bloem boven de bol is
uitgegroeid.
Verdroogde bloemen
Verdroogde bloemen kunnen het gevolg zijn van te vroeg binnenhalen
en een te hoge kastemperatuur. Zij kunnen ook veroorzaakt worden
door een slechte beworteling. Als de beworteling slecht is, moet u veel
water geven en niet bij hoge temperatuur broeien. Bijzonder vroeg
gerooide bollen en bollen met stugge huiden geven dikwijls een slechte
beworteling.
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BLOEI

IN

JANUARI

Gekoelde tulpen
Het werken op een datum, zoals dit bij de Kerstbroei gebeurt, is voor
bloei in januari niet nodig. De kisten van de tweede trek komen onder
de tabletten. Laat tulpen niet langer dan ± 1week onder de tabletten
staan. Om Darwinhybriden (zoals Apeldoorn) in een goede toestand in
bloei te trekken, moeten ze onder de tabletten staan toi de neuzen een
lengte van 12-15 cm hebben.
Niet gekoelde tulpen
Niet gekoelde tulpen moeten ongeveer 3 maanden gekuild blijven.
Door een te hoge kuiltemperatuur in oktober kan het nodig zijn de
bollen later binnen te halen dan normaal. Ook als de kuilgrond in het
begin te droog is gehouden, moet u voorzichtig zijn met binnenhalen.
Haal in beide gevallen de bollen pas in de kas als de bloem meer dan
1 cm boven de bol is gegroeid.
Vervroegen in de volle grond van kassen
De grond die u wilt gaan gebruiken, moet vers zijn en vrij van ziekten,
anders beloopt u de kans dat er moeilijkheden ontstaan. Een bemesting is niet nodig. Als de pH wat te laag is, moet u kalk door de grond
mengen. Over de te geven hoeveelheid kunt u advies vragen. In vaste
kassen moet het zoutgehalte worden bepaald om schade te voorkomen.
Men kan bollen gebruiken vanaf zift 9. Hiervan plant men 150-250 stuks
per m2.
De plantdiepte is 5 cm. De regelafstand ligt tussen 8 en 12 cm. De
plantafstanden hangen samen met de bladontwikkeling. Kent u een
bepaalde cultivar onvoldoende, informeer dan eerst naar zijn eigenschappen.
Gekoelde tulpen in een verwarmde kas
Vanaf begin oktober kunt u deze planten. In een kas met vast glas
moet usteeds de bodemtemperatuur controleren,deze moet omstreeks
9°C blijven. Na een langdurige hoge bodemtemperatuur krijgt u geen
goed produkt. U mag niet eerder verwarmen dan ongeveer twee maanden na het planten. Temperatuur in het begin 12°C, later 17°C. Bloei:
vanaf eind februari.
Vanaf het moment dat u gaat verwarmen moet u na het water geven
steeds flink luchten, om het gewas snel te laten drogen. Het verdient
aanbeveling de lucht in de kas met ventilatoren in beweging te houden.
U beperkt hiermede de kans op pokken.

51

Ongekoelde tulpen in een verwarmde kas
De planttijd ligt tussen oktober en eind december. Drie maanden na
het planten kunt ugaan verwarmen. Ais de tulpen koel zijn bewaard en
laat zijn geplant, kan 2V2 maand na het planten worden verwarmd.
Kastemperatuur in het begin 12°C, later oplopend tot 17°C. Bloei begin
april. Denk aan het gevaar van pokken. Lucht daarom regelmatig en
zorg voor een goede luchtbeweging. Enkele cultivars die in de volle
grond van kassen worden gebruikt, zijn: Aristocraat, Bartigon, Darwin
hybriden, Demeter, Golden Harvest, Korneforos, Paul Richter, Queen of
Night, Red Pitt, Rose Copland,Van der Eerden, Murillo en sports.
Ongekoelde tulpen in een niet verwarmde kas
De te nemen maatregelen komen voor een groot deel overeen met de
maatregelen die voor de verwarmde kas gelden. Dek, als het mogelijk
is, zodanig af dat de vorst niet in de grond kan komen.
Bloeitijd. De bloeitijd in niet verwarmde kassen valt in april, even voor
die van de buitentulpen.
P.J.Waagmeester
Selectie
Om gezonde, krachtig groeiende partijen op peil te houden, is selectie
noodzakelijk. Veel kwekers zien dit niet in. De praktijk echter bewijst
het nut overduidelijk doordat van dezelfde cultivar goede en slechte
partijen in omloop zijn.
We kennen stamselectie en massaselectie. Stamselectie gaat uit van
één plant; iedere uitgetekende plant wordt apart gehouden. Stamselectie komt voor de meeste kwekers niet in aanmerking, hoewel het
de beste wijze van selectie is.
Bij massaselectie kunnen we
- een aantal 'beste' planten uittekenen
- uit de opbrengst van de plantgoedmaten zift 7 en 8 de allergrootste
bollen vóór het pellen uitzoeken. Deze bollen mogen slechts één klister hebben gevormd.
Selectie op dieven
We kennen:
1. De dwalingdief. Dit is de plant met de bekende spitse bloemvorm,
die in alle partijen kan voorkomen.
Wijze van bestrijden: Op het veld het kopeind zuiveren door de plant
met de bol te verwijderen. Bij het rooien splitst u de partij en houdt u
het gezuiverde gedeelte apart. Direct na het rooien kunt u het niet
gezuiverde gedeelte uitzoeken. De dieven kunt u vrij gemakkelijk herkennen: zij zijn nog wit en hebben een kantige bolvorm.
Plantgoed beneden zift 7 moet u weggooien. Als u enkele jaren deze
wijze van selectie toepast, kunt u de dwalingdieven kwijt zijn.
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Kransen bij tulpen
Sterk verklisterde tulpen. Bij losbreken zijn zowel hootdbol als
klisters hoekig en plat vanvorm.
foto L.B.O.Lisse

2. De springpartijen. Door dit soort dieven krijgen we partijen die onvoldoende leverbaar geven. Zij kenmerken zich door kleinere planten
en zeer sterke verkiistering. We vinden dit verschijnsel o.a. in de cultivars Brilliant Star, Copland sports, Bartigon sports, Murillo sports.
Door stamselectie of massase'ectie kunt u de verzwakte parfjen weer
op peil brengen.
3. De peren, die weer peren geven. Dit zijn eenbladers of peren die het
volgend jaar weer peren geven. Bekende cultivars waarin we dit verschijnsel vinden, zijn o.a. Prinses Elizabeth, Eclipse, Van der Eerden
en Elmus. De enige methode om dit verschijnsel te beperken is: direct
na het rooien het plantgoed 4-6 weken bij 25'/2°C bewaren.
4. Kransen of paardetanden. Deze planten moeten verwijderd worden.
Ze kunnen vrij veel optreden in cultivars van Darwinhybriden en in de
T.T. Elmus en sports. (Zie ook blz. 41-42).
Oppeil houden van sterke partijen
Om sterke partijen op peil te houden, moet u jaarlijks toppers aanhouden als kweekpart'j. Als de raappartij na een aantal jaren verzwakt
is, wordt de topperpartij op haar beurt raappartij en bouwt u daarnaast
weer een topperpartij op.
P.J.Waagmeester
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III. D e hyacint

Rooien
De grote maten, vooral de voor preparatie bestemde, zijn zeer kwetsbaar. Als de bollen tijdens het rooien niet voldoende voorzichtig worden
behandeld, zullen later veel bodemscheuren ontstaan. De grote maten
dienen dan ook, indien enigszins mogelijk, met de hand gerooid te
worden en wel bij voorkeur door ze zgn. 'op het paadje' te rooien. In
dit laatste geval legt men de bollen nadat ze enigszins gedroogd zijn
in gaasbakken of kratten. Het gebruik van een zeef moet zoveel mogelijk worden vermeden. Het beschadigen blijft dan tot een minimum
beperkt. De kleine maten zijn minder kwetsbaar en kunnen met de
machine worden gerooid. Ook hierbij blijft voorzichtig werken noodzakelijk.
H.J. Langeveld
Drogen
Bij goed drogend weer kunnen de bollen aanvankelijk op het veld
worden gedroogd. Ze verliezen dan veel vocht en harden goed af.
De stapels gaasbakken of kratten worden afgedekt met een zeil of met
een kap. Na 4 a 5 dagen worden ze in de schuurruimte gebracht en
met goede ventilatie en circulatie verder gedroogd.
In een nat rooiseizoen is het beter de bollen direct in een geschikte
schuurruimte te drogen, omdat het drogen op het land dan te lang
duurt. De kans op huidziek neemt dan toe. De temperatuur mag de
eerste dagen slechts 2 à 3°C hoger zijn dan de buitentemperatuur.
Daarna kan de temperatuur op het voor de behandeling gewenste
niveau worden gebracht.
Bij behandeling van hyacinten in de schuur moet er steeds een intensieve ventilatie en circu'atie van de lucht zijn. Hierdoor wordt het
optreden van 'witsnot', vooral in zgn. dooie hoeken, beperkt.
H.J. Langeveld
Sorteren
Het sorteren van droge bollen heeft belangrijke voordelen. De bollen
zijn minder kwetsbaar, men krijgt een betere sortering (natte bollen
krimpen nog) en de oude huid valt er gemakkelijker af. De kwaliteit van
de huid wordt door droog sorteren bevorderd.
Met het oog op de werkverdeling en het voorkomen van hinderlijke
jeuk worden de hyacinten echter vaak 'nat' gesorteerd. Dit moet men
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erg voorzichtig doen daar 'natte' bollen zeer kwetsbaar zijn. De sorteermachine moet dan precies worden afgesteld.
H.J. Langeveld
Vermeerdering
Hyacinten kunnen worden vermeerderd door snijden, hollen entrekken.
Van deze drie methoden wordt hollen het meest toegepast. Daarna
volg"; snijden; het trekken vindt betrekkelijk weinig toepassing.
De meeste cultivais kunnen zowel door hollen als door snijden worden
vermenigvuldigd. Cultivars die grove bolletjes geven, moeten we bij
voorkeur hollen; cultivars die een grote hoeveelheid fijne bolletjes vormen, kunnen we beter snijden. Vermenigvuldiging door trekken kunnen
we over het algemeen niet adviseren.Zie voor de meest gewenste vermcnigvuldigingsmethode blz. 64-65.
Ontsmetten. Als de werkbollen goed winddroog zijn, raden wjj u aan
ze te ontsmetten in een kwikbad van de sterkte die op het gebruiksvoorschrift is aangegeven. Na het ontsmetten snel terugdrogen.
Fusarium. Deze gevreesde ziekte wordt bij het hollen, snijden of trekken gemakkelijk overgebracht. Aangetaste bollen vertonen afwijkingen
aan de bolschijf en bolrokken, die aan bolrot bij narcissen doen denken. Gebruik uitsluitend bollen die volkomen gaaf zijn. Let hier vooral
op bij bollen van de cultivar Pink Pearl.
Slocht- en krasbodems. Het spreekt vanzelf dat de bollen waarvan de
bodem maar enigszins een afwijking vertoont, niet voor de vermeerdering mogen worden gebruikt.
Snijden
Gebruik voor het snijden jonge snel groeiende bollen van 19 cm/op.
Grote oude bollen moeten we afraden. Van sommige cultivars zoals
Anna Marie moet u bij het snijden snel gegroeide bollen van 17 cm
gebruiken.
Maak voor u gaat snijden de bollen zandvrij en verwijder de wortelresten.
Breng de sneden regelmatig aan en snijd zo diep, dat de hoofdknop
juist wordt vernietigd. Bij'te diep snijden zal de bol tijdens de bewaring
uitdrogen (verkurken) en daardoor geheel verloren gaan.
Merkt u dat de bollen tijdens het snijden nog knappen, onderbreek dan
het snijden en laat de bollen nog 1à2dagen drogen.
Om tijdens het snijden het overbrengen van ziekten zoals geelziek en
fusarium tegen te gaan, moet na het snijden van elke bol het mesje
worden ontsmet door het te dompelen in een sublimaatoplossing van
1 tablet op 1 liter water. De bollen moeten direct na het snijden bij een
temperatuur van30°C in een sterk geventileerde ruimte (20x de ruimteinhoud per uur) gedurende 1 week worden opgeslagen. De wonden
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Hyacinten gehold
foto R.T.C.Lisse

drogen bij deze behandeling snel op en de sneden gaan goed open.
Behandeling. Pas de volgende temperatuur- en vochtbehandeling toe:

Maand

Temperatuur

Vochtgehalte

juli
augustus
september
oktober

25'/2°C
25]/r'C
25V2°C
25V2°C

80-85 7o
80-857o

.
Laat de temperatuur enkele dagen voor het planten dalen tot ongeveer
15°C.
Ontsmetten en planten. Ontsmet de bollen vlak voor het planten gedurende 15 minuten in een kwikmiddel volgens de gebruiksaanwijzing.
Plant de bollen in de eerste helft van november.
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Hyacinten gesneden
foto R.T.C. Lisse

Hollen
Gebruik voor het hollen uitsluitend jonge, snel gegroeide bollen van
minstens 17 cm. Droog de voor het hollen bestemde bollen intensiever
dan de bollen die door snijden worden vermeerderd. Na het drogen
moeten de bollen zandvrij worden gemaakt en van de wortelresten
worden ontdaan. Bij het hollen moet men precies de bolbodem verwijderen. Waar ute diep holt,zullen zich geen jonge bolletjes ontwikkelen. Als u te ondiep holt, zal er een stukje van de bolbodem blijven
zitten, met hetzelfde gevolg, geen ontwikkeling van jonge bolletjes.
Denk eraan ook bij het hollen steeds een ontsmet mesje te gebruiken.
Direct na het hollen moeten de bollen in de holkamer worden gebracht,
waar ze met de wond naar beneden op rekken worden geplaatst.
Houd deeerste dagen eentemperatuur aandie slechts een paar graden
Celcius hoger mag zijn dan de buitentemperatuur en geef een ventilatie van 15 x de ruimte-inhoud per uur.
Als de wonden genezen zijn en de kans op het ontstaan van schimmel
(pénicillium) zo goed als uitgesloten is, moet de ventilatie worden
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verminderd tot ± 8 maal de ruimte-inhoud per uur. Houdt u een sterke
ventilatie te lang aan, dan drogen de wonden te sterk uit, waardoor de
vorming van jonge bolletjes wordt tegengegaan.
Als de bollen gaan 'kralen', moet ude luchtvochtigheid opvoeren.
Behandeling. Pas de volgende temperatuur- en vochtbehandeling toe:
Maand

Temperatuur

Vochtgehalte

juli
augustus
september
oktober

20°C
20-22°C
23°C
25V2°C

bij 'kralen' 80-85 °/o
80-85 %
80-85 %

Laat de temperatuur enkele dagen voor het planten dalen tot ongeveer 15°C.
Bruin worden van de jonge bolletjes. Tijdens de bewaring kunnen de
bolletjes gaan verkleuren. Gebeurt dit aan het einde van de bewaarperiode, dan is het tijd om te planten. Het verkleuren begint soms
reeds veel eerder. De bolletjes verliezen eerst hun helder witte glans,
worden dan geel, zeer kort daarna geheel bruin en voelen slap aan.
Meestal treedt een dergelijk verschijnsel plaatselijk in de holkamer op,
maar het kan ook de hele holkamer betreffen. In deze gevallen hebben
we te maken met een gebrek aan verse lucht, met andere woorden: de
ventilatie was onvoldoende.
Ontsmetten en planten. Als de bolletjes aan het einde van de bewaarperiode een lichte verkleuring vertonen of als ze spruiten of worteltjes
vormen, zijn ze rijp. Ze moeten dan zo spoedig mogelijk worden
geplant.
Vlak voor het planten moet ude bollen gedurende 15 minuten ontsmetten in een kwikmiddel volgens de gebruiksaanwijzing.
D. Twisk
Behandeling leverbaar
De behandeling van leverbaar van hyacinten is erop gericht een goede
kwaliteit bloemen op het gewenste tijdstip te verkrijgen. Zijn de bollen
voor bloei op een bepaald tijdstip behandeld, dan dient men ze ook op
dat tijdstip in bloei te trekken.
De temperatuurbehandeling is gericht op
Zeer vroege bloei van eind november tot eind december
a. Bollen verkregen met grondverwarming
Rooien 14-21 juni
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25'/2C tot eind juli + 23 C tot de topnagels stadium Ai hebben bereikt, daarna 17 C of 1 3 C tot planten.
13°C geeft een nog vroegere bloei dan 17°C.
Planten eind september.
b. Preparaüebollen voor Kerstmisbloei
Rooien 14-21 juni
2weken 30°C + 3weken 25'/2cC of
1 week 30°C + 1week 29'C -!- 1week 28°C + 1week 27' C -h 1week
25V2CC.
Na beide behandelingen geeft men een tussentemperatuur van 23°C of
20'JC toi de topnagels in stadium Ai zijn. De nabehandelingstemperatuur is 17°C of 13°C tot planten. Planten eind september.
Om zwaardere bloemtrossen te krijgen, moet men de voor preparatie
bestemde bollen direct na het rooien een platsteelbehandeling van
7-10 dagen 23°C geven.
Vroege bloei in januari/begin februari
25'/2°C tot ± 10 september 4- 17°C tot planten.
Planten 1oktober-1 november.
Latere bloei in februari/begin maart
25V2°C tot 1oktober + 17°C tot planten.
Planten begin november.
Zeer late bloei in maart
25V2°C tot 1 november + 17°C tot planten.
Planten in december.
Preparatiebollen
Gebruik voor de preparatie jonge, snel gegroeide bollen. Ze broeien
vlot, met minder kans op rotkoppen, stronagels en kromkoppen.
Platsteelbehandeling
Bollen die een platsteelbehandeling moeten ondergaan, mogen niet
verder zijn dan stadium I. Pas de behandeling alleen toe bij de kleinere
maten. Voor de cultivars Ostara en Anna Marie is deze behandeling
ook bij de grotere maten gewenst. Pas de platsteelbehandeling nooit
toe op l'Innocence of Delfts Blauw, de kans op kromkoppen - en bij
l'Innocence ook nog op stronagels - neemt dan sterk toe. Bollen,
bestemd voor bloei in november, moet u geen platsteelbehandeling
geven, omdat hierdoor het bloeitijdstip wordt verlaat.
Tussentemperatuur
Na 5 weken 'prepareren' is de behandeling niet afgelopen; we moeten
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dan nog een temperatuur van 23° of 20°C geven tot de topnageis stadium Ai hebben bereikt. Voor Kerstmisbloei is 23°C aan te raden,
behalve bij Pink Pearl en Prinses Irene, die bij 20°C bewaard moeten
worden.
Voor bloei in november-begin december moet voor alle cultivars een
tussentemperatuur van 20°C worden aangehouden; 23(,C geeft namelijk een iets latere bloei.

Nabehandeling
De bloemvorming eindigt in de tweede helft van augustus. In deze
periode moet u de bollen op stadium laten onderzoeken. A's de topnagels stadium Ai hebben bereikt, moeten de bollen verder bij 17°C
of 13°C worden bewaard. Als u na stadium Ai nog een week 23°C of
20°C aanhoudt, wordt de kwaliteit verbeterd (minder kans op groene
koppen), maar de bloei verlaat.
Proefondervindelijk is vastgesteld dat cultivars die spoedig lang worden, zoals l'Innocence en Arentine Arendsen, alsvolgt bewaard kunnen
worden: 2 weken 30°C + 25'/2°C tot stadium G, daarna 20°C tot
planten.

Nabehandelingstemperatuur
De nabehandelingstemperatuur kan 17° of 13°C zijn. 17°C is gebruikelijk voor cultivars die voor Kerstmis moeten bloeien. Een uitzondering
hierop is Carnegie. Deze cultivar moet voor Kerstmisbloei bij 13°C
worden bewaard. Een nabehandeling bij 13°C isvoorts noodzakelijk als
u vanaf half november tot half december bloei wilt hebben. Bollen die te
vroeg bij 17° of 13°C worden gezet, geven groene koppen.
Een goede luchtcirculatie is bij 17°C en 13°C zeer belangrijk, omdat
vooral na augustus de wortels neiging krijgen tot uitlopen. Ook treedt
anders gemakkelijk schimmel op.
Het planttijdstip voor geprepareerde bollen en voor bollen verkregen
met grondverwarming is eind september.

Vroege bloei
Voor dit doel bestemde bollen rooit u eind juni-begin juli. De bollen
komen na het drogen tot begin september bij 25V2°C, daarna bij 17°C.
Na de eerste week van september is de bloemtros meestal klaar. Of de
bloemtros inderdaad klaar is, kunt u zelf vrij goed controleren. Een
bloemtros die nog niet af is,is aan de top nog geelachtig.Als de bloemvorming is beëindigd, is de kleur zilverachtig wit. Plant deze bollen in
de maand oktober.
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Latere bloei en zeer late bloei
Hiervoor kunt u 25V2°C aanhouden tot 1 oktober, resp. 1 november en
17°C tot het planttijdstip. Voor bloei in februari planten begin november en voor bloei in maart begin december.
Tuinbeplanting
Voor tuinbeplanting komen de maten 14 t/m 17 cm in de eerste plaats
in aanmerking. Om te voorkomen dat het gewas in heivoorjaar te vroeg
boven de grond komt, kunt u tot het planten 25'/2° C geven. Dit komt
tevens de bloemkwaliteit ten goede.
5°C behandeling voor broei, direct daarna in het
volle licht
In de winter 1964-1965 heeft het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse proeven genomen met geprepareerde hyacinten die na
de 5°C behandeling direct in het volle licht van de warme kas werden
geplaatst. Na 2 à3 weken bloeien de bollen reeds.
P.J.Waagmeester
Behandeling plantgoed
Het plantgoed van hyacinten bewaren we bij 30°C vanaf het moment
dat de bollen droog zijn tot de planttijd. Met deze behandeling streven
we de volgende doeleinden na:
a. het remmen van de wortelkransontwikkeiing, waardoor bol- en
grondontsmetting zonder gevaar kunnen worden toegepast
b. het verlaten van de opkomst in het voorjaar met als gevolg minder
kans op beschadiging door slechte weersomstandigheden
c. het verkrijgen van een betere groei.
Gedurende de behandeling moet u in de bewaarruimte een ventilatie
van minstens 15 maal de ruimte-inhoud per uur aanhouden.
Als u de bollen op een 'inrijvloer' bewaart, moet de systeemventilator
onafgebroken blijven draaien om ongelijke temperaturen in de stapels
te voorkomen. De maximale stapelhoogte is hierbij 6 kratten. De
ventilatie van de ruimte moet op 25 à30 maal per uur worden ingesteld.
Heetstoken
Het plantgoed dat we gaan 'heetstoken', bewaren we na het drogen
tot 1 september bij 30°C, daarna in september bij 37,5°C en dan tot
het planten weer bij 30°C. Het doel van het heetstoken is het geelziek
tijdens de bewaring van de bollen te bestrijden. Het is bekend dat de
ene cultivar veel beter de hoge temperatuur van 37,5°C kan verdragen
dan de andere. Enkele cultivars die er moeilijk tegen kunnen zijn o.a.
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Arentine Arendsen, Edelweiss en Doctor Lieber. Kenmerkend is dat
kleinere bollen veel beter de heetstookbehandeling kunnen verdragen
dan grotere. Het belangrijkste is echter dat door geelziek aangetaste
bollen, al naar de graad van aantasting, het heetstoken helemaal niet of
slecht kunnen verdragen. Om dit laatste punt draait eigenlijk het hele
proces. Bij 30°C maken we de aangetaste bollen zieker. Door de
ziekere bollen daarna in september bij 37,5CC te behandelen, bereiken
we dat ze tijdens het heetstoken geheel uitvallen, of dat ze zo zwak
geworden zijn dat ze in het voorjaar niet meer boven de grond komen.
Mochten toch nog enkele bollen het vermogen hebben bovengronds
te groeien, dan zijn ze direct te onderscheiden van de gezonde planten.
We kunnen dan de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat ze
de gezonde omstanders besmetten.

De veiligste manier van heetstoken
Het heetstoken is lang geen eenvoudige zaak; een onjuiste uitvoering
kan grote schade veroorzaken. Het is voldoende bekend dat er vele
partijen zijn verstookt door nalatigheid of een minder goede kennis
van zaken.
Bij het heetstoken maken we onderscheid in:
a. het heetstoken van besmette partijen
b. het heetstoken als voorzorgsmaatregel.
Van de besmette partijen stoken we al het plantgoed heet; bij toepassing als voorzorgsmaatregel stoken we alleen de bollen onder 12 cm
heet. Om schade bij het heetstoken te voorkomen is het aan te raden
op verschillende plaatsen in de afdeling z.g. 'verklikkerbollen' neer te
leggen. Als verklikkerbollen komen in aanmerking bollen van 16-18 cm
van de cultivar Arentine Arendsen, Edelweiss en Doctor Lieber. Deze
moeten dan vanaf het drogen gelijktijdig met de heet te stoken bollen
worden behandeld. De bollen van genoemde cultivars zullen tijdens het
heetstoken het eerst symptomen van verstoken laten zien.
Bij het heetstoken is een voortdurende nauwkeurige controle vereist
op:
- detemperatuur, die overal 37,5°C moet zijn
- de ventilatie, die in afdelingen met gaasbakken op 20 maal de ruimteinhoud per uur moet worden aangehouden
- de luchtbeweging, die verkregen wordt door het aanbrengen van een
voldoende aantal plafondventilatoren en een juiste opstelling van de
gaasbakken, waardoor het ontstaan van 'dooie hoeken' uitgesloten
is. Bij het heetstoken op een z.g. 'inrijvloer' moet de systeemventilator onafgebroken blijven draaien om ongelijke temperaturen in de
stapels kratten te voorkomen. De maximale stapelhoogte is4kratten.
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Deventilatie van de ruimte moet op 30 maal de ruimte-inhoud per uur
worden ingesteld
- de bollen die worden heetgestookt. Zodra de z.g. verklikkerbollen
symptomen van 'verstoken' vertonen, moet men extra gaan letten op
de partijen die heetgestookt worden, ledere dag moet men dan een
aantal bollen doorsnijden. Zodra bij enkele ervan een kleine aanwijzing van verstoken vait waar te nemen, moeten de bollen van die
partij bij 30°C worden gezet.
Indien uvóór of tijdens het heetstoken een deskundige wilt raadplegen,
kunt uzich wenden tot het Rijkstuinbouwconsulentschap Lisse.
D.Twisk
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Lijst van cultivars
H e t sortiment met enkele belangrijke gegevens

Bolgaafheid

Cultivar

x
goed
- - matig
Amsterdam
Anna Marie
Arentine Arendsen '
Blue Giant
Blue Jacket
Carnegie 2
City of Haarlem
Colosseum
Cycloop
Delfts Blauw
Delight
Edelweiss '
Eros 2
Fürst Bismarck
Jan Bos 3
King of the Blues 4
Kroonprinses Margaretha
Lady Derby
La Victoire
L'Innocence 1
Lord Balfour
Marconi
Marie
Myosotis
Nevada 5
Ostara
Perfection
Perle Brillante
Pink Pearl
Prinses Irene
Queen of the Blues 4
Queen of the Pinks
Tubergens Scarlet
Yellow Hammer

Maakt bij broeien te lange stengels.
'• Voor broeien in december bollen bij 13°C nabehandelen.
' Voor hollen bollen gebruiken van 17cm.
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Vermeerde ring
x wel
- - niet
hollen

snijden

x

X

X

X

Heelstoken
x = we|

x = Qeschikt - = niet geschikt

- = niet
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x
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x
x

Geschikt voor broeien in:
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Bij voorkeur snijden.
Maakt vele kromme koppen.

D Twisk
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Ziekten en hun bestrijding
Bollemijt - Rhizoglyphus echynopus
Het klimaat in de hol- en snijkamer - waar zowel de temperatuur als de
luchtvochtigheid vrij hoog is - is ideaal voor de ontwikkeling van de
bollemijt. Daarom zal deze mijt juist in geholde en gesneden bollen
veel schade aanrichten.
Bestrijding: Voorkom elke beschadiging van de bollen. Bestrijding van
aangetaste bollen is bijna onmogelijk. Gebruik voor het hollen en snijden bollen van de allerbeste kwaliteit.
Maak uw hol- en snijkamer goed schoon en ontsmet deze ruimte voor
de bollen er in komen. Vóór de ontsmetting moet eerst de hol- en snijkamer gedurende ± 5 dagen op een temperatuur van ± 20°C worden
gebracht bij een luchtvochtigheid van 75 à 8 0 % . De eieren van de
mijten komen hierdoor uit en kunnen dan door een begassing met
blauwzuurgas worden gedood.
Denk bij het gebruik van blauwzuurgas aan de gebruiksaanwijzing,
Fusarium - Fusarium oxysporum
De laatste jaren heeft men ook bij hyacinten met deze ziekte te maken.
Vooral de cultivar Pink Pearl kan ernstig door fusarium zijn aangetast.
Bij overlangse doorsnede van de bol ziet men hetzelfde beeld als bij
bolrot van narcissen: een bruinverkleuring die bij de bodem begint en
zich van daar uit naar boven verplaatst. Bij het losmaken van de
schubben is de aanwezigheid van wit schimmelpluis een goede aanwijzing voor fusarium. Van ernstig zieke bollen laat de bodem zich
gemakkelijk indrukken. De aangetaste bollen zijn niet meer te genezen,
zij zullen na kortere of langere tijd geheel verschrompelen.
Bestrijding: Bollen op tijd rooien; niet meer afschoffelen dan nog dezelfde dag kanworden gerooid. Na het rooien niet in manden of zakken
laten staan maar direct snel drogen.
Gedurende de verdere schuurbehandeling luchtig bewaren.
Vóór het planten aangetaste bollen verwijderen en daarna de partij
ontsmetten in één van de voor hyacinten goedgekeurde ontsmettingsmiddelen.
Van partijen waarin fusarium is aangetroffen, mag men nimmer bollen
voor vermeerdering gebruiken. Met het mesje kan namelijk de ziekte
worden overgebracht. Tijdens de bewaring in de hol- en snijkamer kan
deze ziekte zich sterk uitbreiden.
Witsnot (bacteriën)
Deze ziekte kan vooral aan het einde van het groeiseizoen optreden.
Inde schuur gaan de bollen ineenstinkende,wit slijmerige massa over.
De aantasting begint inwendig. Er vormt zich vaak een vuilwit slijmerig

66

Fusarium bij hyacinten
Vanuit debodem omhoog gaande, bruine verrotting.Tussende
rokken wit schimmelpluis.
foto L.B.O.Lisse

schuimpluimpje aan de neus van de bol.Bovendien vormen zich stroopachtige draden.
Bestrijding: Op tijd rooien, bij voorkeur tijdens droog weer. Nooit meer
afschoffelen dan u nog dezelfde dag kunt rooien. Na het rooien de
bollen snel drogen bij een goede ventilatie (zie ook blz. 54). De temperatuur mag daarbij slechts enkele graden hoger zijn dan de buitentemperatuur. In de schuur moeten de 'snotbollen' regelmatig worden
verwijderd.
Hyacintestengelaaltje
(oudziek - ringziek)

Ditylenchus dipsaci

De aanwezigheid van aaltjes in een partij hyacinten zal men veelal in
het voorjaar op het veld moeten vaststellen. Bekijken we een aaltjeszieke bol op dwarsdoorsnede, dan zien we bruine ringen en stippels,
die kurkachtig en droog zijn.
Bestrijding: Eenjarige bollen een warmwaterbehandeling geven van
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4 uur 43V20C. Na de warmwaterbehandeling snel afkoelen en drogen.
Oudere bollen kan men beter vernietigen. Besmette grond moet men
zorgvuldig 90 cm diepspitten en de eerste jaren niet met hyacinten
beplanten.
Vethuidigheid - huidziek
Van de bollen die door deze ziekte zijn aangetast, zijn de buitenste
schubben (huiden) zacht en slijmerig (vettig). Deze slechte huiden
worden veroorzaakt door bacteriën gevolgd door het optreden van
diverse schimmels. Huidzieke hyacinten worden dikwijls door de bollemijt aangetast.
Bestrijding: Voorzichtig rooien. Na het rooien dompelen in een goedgekeurd kwikmiddel gedurende V2uur. Bij gunstig weer enige dagen in
gaasbakken buiten drogen. Tijdens de verdere bewaring in de schuur
zorgen voor een goede ventilatie.
Bij het hollen en snijden uitgaan van gezond materiaal (zie ook onder
bollemijt). De hol- en snijbollen voor het planten 15 minuten dompelen
in één van de goedgekeurde kwikmiddelen. Eenjarig (pluis), tweejarig
en driejarig plantgoed voor het planten ontsmetten in één van de volgende middelen:
a. fenolderivaat (Aaglitan, Cerenol en Lirosan) 1% gedurende V2uur
als de wortelkrans nog in rust is.
b. Tuzet, 0,4 % gedurende V2uur als de wortelkrans niet meer in rust
is.
Geelziek - Xanthomonas hyacinthi - (nieuwziek)
De bol vertoont op dwarsdoorsnede gele tot bruine spikkels met slijmerig geel vocht; soms is de gehele bodem aangetast (bodemgeel).
Indien men te velde een goede controle heeft toegepast, weet men in
welke partijen deze ziekte aanwezig is. Na de maatregelen die in het
voorjaar op het veld zijn getroffen, volgt tijdens de schuurbewaring het
zogenaamde heetstoken. Voor alles wat hiermee samenhangt, raadplege men blz.61-63.
Slechtbodems (o.a. krasbodems)
Dit zijn de bollen waarvan de bodem niet geheel gaaf is. Soms is de
bodem gescheurd, een andere keer zijn verschijnselen van rotting waar
te nemen. Komen ondiepe scheurtjes of barstjes voor en is de bodem
tevens breder dan normaal, dan spreekt men van 'krasbodems'. Bollen
met slechtbodems zijn niet meer te genezen, ook niet met chemische
middelen.
Bestrijding: Plantgoed nauwkeurig uitzoeken. Bij het hollen en snijden
alleen bollen gebruiken waarvan de bodems volkomen gaaf zijn.
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Boven: Vethuidigheid - huidziek bij hyacinten
Buitenste schubben slijmerig en bruin verkleurd. Tussen deze
slechte huiden voelt de bollemijt zich goed thuis.
foto L.B.O. Lisse
Onder: Slechtbodems, 'krasbodems' bij hyacinten
Ondiepe scheuren en barsten in een sterk verbrede bodem,
foto L.B.O. Lisse
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Wortelrot - van de wortel gaan - (bodemschimmels)
Deze ziekte, die zich op het veld openbaart door een pleksgewijze
lage stand en geelverkleuring, moet in de zomer en vlak voor het planten worden bestreden.
Bestrijding: 1. Op tuinen, die zeer licht besmet zijn, kunnen we volstaan met vlak voor het planten formaline te gieten.
2. Op tuinen waar formaline een onvoldoende bestrijding geeft, moet
men in de zomer injecteren met metam-natrium (b.v. Aamonam, Jebovam, Shell NMC, Vapam e.a.) 1,4 liter per rr2 of met CBP (Shell CBP)
V2liter per rr2. Bij het planten tevens gieten met formaline.
3. Op zwaar besmette gronden gebruiken we CBP 3U liter per rr2. Bovendien wordt vlak voor het planten formaline gegoten.
Opmerkingen:
- Formaline wordt toegepast in een dosering van 2 liter op 20-30 liter
water per rr2.
- Bij het machinaal planten, waarbij men tevens formaline wil toepassen, kunnen de bollen het best worden ingeploegd; de formaline wordt
dan voor het planten in de open ploegvoor gegoten.
- Metam-natrium kan tot eind september worden geïnjecteerd. Een
wachttijd van 4weken voor men gaat planten is voldoende.
- CBP kan tot en met de derde week van augustus worden geïnjecteerd. Bij gebruik van dit middel moet een wachttijd van minstens 6-8
weken in acht worden genomen.
- Controleer altijd geïnjecteerde grond voor het planten. Indien nog te
veel van het middel aanwezig is, kan men beter met planten wachten.
- Licht omploegen kan een middel dat te lang in de grond blijft zitten
sneller doen verdwijnen.
Raadpleeg in alle twijfelgevallen de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
M.de Rooy
Grondbewerking
De hyacinten worden geteeld op de grofkorrelige, kalkhoudende zandgronden. Deze gronden slaan praktisch niet dicht en vormen bij het
ploegen en frezen geen zool. Voor een goede beworteling is het nodig
dat de grond goed losgemaakt wordt. Daar dit gewas meer en langere
wortels maakt dan tulpen, moet een diepere grondbewerking plaatsvinden. Hoe dieper de grond geploegd of gespit wordt, des te beter
zullen de hyacintebollen wortelen.
Vers land, dat voor hyacinten in gebruik wordt genomen, dient bij
voorkeur in het voorjaar te worden gespit of geploegd. Het inmesten
kan dan reeds in het voorjaar gebeuren, gevolgd door het inzaaien van
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wikke. Vooral op nieuwe tuinen kan deze bodembehandeling een beter
gewas geven.
Bij een voorteelt van tulpen dient u het land in juli te ploegen of te
spitten om daarna nog op tijd te kunnen inmesten en zo nodig de grond
te ontsmetten.
A.J.van Heusden

Organische bemesting
Als organische bemesting wordt bij voorkeur 100 kg stalmest per rr2
gegeven. In proeven is gebleken dat hyacinten sterk reageren op een
organische bemesting, maar ook dat stalmest een betere oogst geeft
dan compost. Stalmest verdient bij dit gewas dan ook de voorkeur
boven andere organische meststoffen.
Op vers land is inmesten in het voorjaar aan te bevelen. Hierna kan
een groenbemester (wikke) worden ingezaaid. Kunt u niet in het voorjaar inmesten, dan dient dit in juli te gebeuren. De stalmest kan dan
goed verteren en de grond kan zo nodig op tijd geïnjecteerd worden.
Het inmesten kan met de spitmachine of de frees gebeuren.
Wanneer hyacinten op tulpenland komen, is het niet aan te bevelen
na het rooien van de tulpen nog een groenbemester te zaaien. De tijd
tot de plantdatum van de hyacinten is te kort om nog een goed gewas
te verkrijgen. Indien de grond geïnjecteerd moet worden, is het vanzelfsprekend onmogelijk een groenbemester te telen.
Jac. Eigenbrood

Bekalking
Hyacinten dienen bij voorkeur op een kalkhoudende grond te worden
geteeld. Moch uit de grondanalyse blijken dat de grond minder dan 1 %
koolzure kalk bevat, dan gelden voor dit gewas dezelfde voorschriften
als voor de tulpen (zie blz. 44).
Jac. Eigenbrood

Fosfaatbemesting
Op nieuwe tuinen is het fosfaatgehalte van de grond zeer laag. Een
extra bemesting van 1 kg superfosfaat per rr2 is in dit geval aan te
bevelen. Of uw tuin aan deze extra fosfaatbemesting behoefte heeft,
kan alleen met een grondanalyse vastgesteld worden. Fosfaatmeststoffen dient u voor het planten door de grond te werken. Op kalkloze
gronden met een lage pH strooit u Thomasslakkenmeel in plaats van
superfosfaat.
Jac. Eigenbrood
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Planten
Met de hand
Planten met de hand wordt nog vrij veel toegepast, vooral bij de grotere
maten. Hiervoor is het namelijk van belang dat de bollen rechtop staan.
Daarnaast kan men bereiken dat een bepaald aantal bollen per regel
wordt geplant en dat de afstand tussen de bollen onderling gelijk is.
Deze wijze van planten vergemakkelijkt het ziekzoeken en bovendien
weet men precies hoeveel bollen er per bed staan. Dit is vooral van
belang bij het 'groen' verkopen. Tenslotte is het bij planten met de
hand goed mogelijk een formalinebehandeling (zie blz. 70) toe te passen. Dit laatste voordeel geldt echter alleen wanneer men de bedden
overschiet en niet bij het 'inrooien'. Het inrooien werkt daarentegen
sneller en lichter.
Men moet er voor zorgen de kruipsporen direct na het planten weg te
harken, omdat anders een onregelmatige waterafvoer kan ontstaan.
Inploegen
Met deze methode kan men zowel degrote als de kleine maten planten,
omdat men de bollen in de regel kan zetten. De onderlinge afstand is
dan te regelen. Hyacinten zijn echter erg gevoelig voor de aanwezigheid van een ploegzool, waardoor de beworteling wordt gestoord.
Inploegen is dan ook niet op alle gronden aan te bevelen.
Ook bij inploegen is het toepassen van een formalinebehandeling
mogelijk (zie blz. 70).
Planten met de machine
Men past dit vooral toe bij de kleine maten (beneden 12cm). Belangrijk
is dat voldoende diep wordt geplant. Hierdoor kan men het lostrekken
van de bollen tijdens het ritsen beperken. Bij het planten met de
machine dient men er steeds op te letten dat de bollen regelmatig over
de regel worden verdeeld. Een formalinebehandeling is bij machinaal
planten moeilijk uitvoerbaar (zie blz. 70).
H. Meyers
Overbemesting
Samengestelde meststoffen
Het geven van samengestelde meststoffen is in het najaar de meest
aan te bevelen vorm van overbemesting. Bij hyacinten moet namelijk
de overbemesting vlak voor het dekken gegeven worden; het betekent
dan een welkome arbeidsbesparing als met éénmaal strooien kan
worden volstaan. Bovendien kan men bij cultivars die gevoelig zijn voor
spouwen geen zwavelzure ammoniak strooien daar deze meststof dit
verschijnsel bevordert. Samengestelde meststoffen doen dit niet.
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Als normale najaarsgift voor hyacinten op zandgrond geldt: IV2 kg
6x 18x 28 per rr2. Vooral op nieuwe tuinen moet de kunstmest vlak voor
het aanbrengen van het winterdek worden gestrooid. Als u eerder
strooit, loopt u het risico dat de kunstmest bij een lichte regenval tot
aan de wortelzone inspoelt en wortelverbranding geeft. Wanneer u
vlak voor het aanbrengen van het winterdek strooit, fungeert het dikke
dek als buffer van het regenwater waardoor de kunstmest geleidelijk
inspoelt. De kans op verbranding is dan, hoewel de gift in één keer is
gegeven, minimaal.
Magnesiumbemesting
Over het algemeen is een magnesiumbemesting niet nodig. Eventueel
kan worden volstaan met het gebruik van magnesiumhoudende meststoffen o.a. bij de bekalking. Hoewel hiervan nog weinig bekend is, kan
deze bemesting het best vlak voor het planten of bij het planten worden
gegeven. De meest gebruikte hoeveelheid is 3-5 ons kieseriet of bitterzout per rr2. Een verbetering van de opbrengst is echter nog zelden
waargenomen.
Jac. Eigenbrood
Onkruidbestrijding
Op onkruidrijke tuinen en daar waar veel ganzevoetachtigen (o.a. melde) voorkomen, moet men in het najaar, ook al staat er op dat moment
geen onkruid, spuiten met 4 liter Chloor-IPC in 300-500 liter water per
ha. Het beste tijdstip is ± 4-6 weken na het planten. Deze najaarsbespuiting wordt dan in het voorjaar gevolgd door nog een bespuiting
met 4 liter Chloor-IPC in 300-500 liter water per ha.
Als in het najaar op het land waar hyacinten zijn geplant reeds voor het
dekken onkruiden aanwezig zijn, moet men niet met Chloor-IPC alleen
spuiten maar met de combinatie 3-5 liter paraquat (Gramoxone) +
4 liter Chloor-IPC in 1000 liter water per ha.
M.de Rooy
Dekken
Het dekken van hyacinten dient hoofdzakelijk tegen vorst. Dit gewas is
namelijk vorstgevoelig, vooral wanneer het nog niet wortelvast staat.
Men gebruikt per rr2 8-10 bossen nieuw riet. Een dek van gebruikt riet
moet iets dunner zijn (8-10 cm) dan van nieuw riet. Het gebruik van
stadsvuilcompost als bodemdek is bij hyacinten niet mogelijk omdat
de laag te dik zou moeten zijn voor het vorstvrij houden van het gewas.
Wel is het mogelijk een dun laagje over de geplante bedden te strooien
(70-80 kg). In het voorjaar, wanneer het rietdek verwijderd wordt, behoeft men dan niet te gieren. De waarde van stadsvuilcompost moet
echter nog worden onderzocht.
Jac. Eigenbrood
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Hyacint l'Innocence
In bloei 6 februari,
foto L.B.O. Lisse
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Vervroegen
De kuilplaats
Enkele praktische eisen:
- de kuilplaats moet zo dicht mogelijk in de omgeving van de kas zijn
- de grond moet gezond zijn
- de grond moet voldoende vochtig zijn, maar overtollig water moet
snel kunnen worden afgevoerd.
Planten en kuilen
De bollen worden opgeplant op de plaats waar ze worden gekuild.
Denk eraan dat de bollen in te droge kistjes vaak slecht bewortelen.
Het aantal bollen per kistje is niet nauwkeurig aan te geven, omdat de
bolmaat sterk kan variëren. Per kistje van 35-45 cm kunt u 30-60 stuks
planten.
Plant zodanig dat er tussen de bollen onderling enige ruimte blijft.
Bij het kuilen op zavelgrond bedekt men de bollen na het planten eerst
met een laagje duinzand.Voor de eerste trekken brengt men 10-15 cm
grond op de kisten. Voor de late trek is een laag van 8-10 cm voldoende. Op deze wijze kunt u het uitgroeien van de neuzen iets afremmen
(zie ook bij de tulp blz. 47-48). Denk eraan dat uvoldoende grond aan
de zijkanten van de kuil brengt.
Hef bedekken van de kuilgrond
Door tijdig dek aan te brengen, kunt u bereiken dat de temperatuur niet
te snel daalt. Voor devroegste bloei is 13°C de gunstigste temperatuur.
Voor de vorst invalt, moet het winterdek worden aangebracht. Dit dek
moet zo dik zijn dat de grond boven de bollen vorstvrij blijft.
Tijdstip van binnenhalen
Het tijdstip waarop u hyacinten in de kas kunt plaatsen, is afhankelijk
van
- de eigenschappen van de cultivar
- de temperatuurbehandeling
- het tijdstip waarop de bloem uit de bol is.
De cultivars Anna Marie, Arentine Arendsen en l'Innocence kunnen
binnengehaald worden met iets kortere neuzen. Genoemde cultivars
behoeven na het binnenhalen maar korte tijd in het donker te blijven.
Ook Delfts Blauw kan spoedig in het licht worden gebracht. Pink Pearl
en Carnegie moeten langer in het donker blijven.
T R E K K E N I N N O VE M B E R - D E C E M B E R

Als de bloemtros uit de bol is gegroeid, kunt u de bollen binnenhalen.
De kisten komen direct op de tabletten. Het is raadzaam de planten
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schoon te spuiten en daarna af te dekken met doorzichtig plastic.
Partijen waarvan de bloem niet duidelijk boven de bol is, komen onder
zwart plastic. Als de bloem voldoende uit de bol is, kan het zwarte
plastic vervangen worden door doorzichtig plastic. In beide gevallen
voorkomt u dat de bladpunten uitdrogen en tevens verloopt de groei
sneller. Pas wanneer de bladeren geheel groen zijn, is het gevaar van
indragen van de bladpunten voorbij. Laat het doorzichtig plastic niet
langer dan enkele dagen liggen, omdat anders het gewas te lang en te
slap wordt.
De begintemperatuur na het binnenhalen mag niet hoger zijn dan ±
17°C. Na 1-2 dagen kunt u op 25°C overgaan. Als de bloemtrossen
gaan kleuren, moet de temperatuur tot 20 à 23°C worden verlaagd.
Water geven en luchtvochtigheid
Als u niet werkt op een kort gewas, moet u iedere dag water geven.
Een hoge luchtvochtigheid bevordert de kwaliteit. Een nadeel van het
broeien bij een hoge luchtvochtigheid is, dat sommige cultivars zoals
l'Innocence gauw te lang worden.
Lang worden
Het lang worden van o.a. de witte rassen kunt u beperken door:
- minder water te geven
- de luchtvochtigheid laag te houden
- de bollen los te trekken als de lengte van de bloemtros voldoende is.
Door deze maatregelen gaat de houdbaarheid van de bloemen achteruit.
Bodemwarmte
Bodemwarmte werkt zeer gunstig voor een goede broei. Het meeste
effect wordt verkregen als de zijkanten van detabletten afgesloten zijn.
De trekduur en het oogsten
De trekduur van inhalen tot bloei is 14-17 dagen. We oogsten als de
bloemtros behoorlijk is gaan kleuren.
T R E K K E N NA D E C E M B E R

De te verrichten handelingen komen in grote lijnen overeen met die
voor de Kerstmisbloei. Na december zet men de kisten evenwel niet
meer in het donker maar direct in het volle licht. Wel moeten ze de
eerste dagen onder doorzichtig plastic staan om verdrogen van de
bladpunten te voorkomen.
De kastemperatuur houdt u gedurende de broei op 20-23°C, dus lager
dan bij de Kerstmisbroei.
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AFWIJ K I N G E N

Slechte beworteling
De oorzaken kunnen zijn:
Fusarium. Dit komt vooral bij Pink Pearl voor. De aantasting kan voor
het planten reeds zichtbaar zijn aan de wortelkrans
droogte in de kuil
te hoge kuiltemperatuur
een dichtgeslagen kuilgrond
een sterk ontwikkelde wortelkrans bij het planten. Dit is meestal het
gevolg van een verkeerde bewaring
te lage kuiltemperatuur. Dit kan voorkomen in koude winters, als de
bollen laat zijn geplant.
Kromkoppen
Dit verschijnsel gaat samen met het optreden van platstelen. Sommige
rassen maken veel kromkoppen (o.a. l'Innocence, Nevada, Arentine,
Arendsen, Delfts Blauw). De oorzaak ligt in het achterblijven in
ontwikkeling van een aantal nagels aan één kant van de bloemtros. U
kunt trachten kromkoppen te voorkomen door de voor preparatie bestemde bollen extra vroeg te rooien en direct 30°C te geven. Verschillende kwekers passen deze methode met succes toe. Ook het gebruik
van kleinere maten vermindert de kans op kromkoppen.
Stronagels
Stronagels komen bijna uitsluitend voor bij geprepareerde hyacinten.
Het verschijnsel treedt regelmatig in dezelfde cultivars op (o.a. l'Innocence).
Dejuiste methode om deze afwijking tegen te gaan is nog niet bekend.
Wel zien we soms minder stronagels bij bollen die zijn nabehandeld
bij 18V2°C in plaats van bij 17°C.
Naarmate een hogere temperatuur wordt aangehouden, zullen meestal
minder stronagels optreden,maar daardoor wordt tegelijkertijd de bloei
verlaat.
Spouwers
Het reeds lang bekende verschijnsel van spouwen treedt op in de kuil.
Een sterke wortelwerking kan deze afwijking bevorderen. Mechanisch
spouwen treedt op in de kas, vooral bij de latere bloei. Bij hoge kastemperaturen groeit het blad sneller dan de bloemtros met als gevolg
dat de stengel afbreekt. U kunt trachten het spouwen te voorkomen
door tijdens het broeien de temperatuur pas op te voeren als de bladeren gaan spreiden.
P.J.Waagmeester
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IV. De narcis

Rooien
Met een ploeg of een rooimachine kan snel en doelmatig worden gerooid. De gerooide bollen kunnen dan reeds op het veld worden
uitgezocht.
Als een afgeschoffeld gewas enige dagen in de grond blijft zitten, zal,
vooral bij ongunstig weer, kans bestaan op ernstige besmetting met
kop- en bolrot. Daarom mag per dag niet meer loof worden afgeschoffeld dan er die dag bollen (kunnen) worden gerooid.
H.J. Langeveld
Drogen
Bij goed weer kunnen de bollen op het veld worden gedroogd. Ze
moeten dan tijdig worden afgedekt om te voorkomen dat ze door
zonnebrand worden beschadigd. Voor het afdekken gebruikt men vaak
het loof. Daarmee neemt menechter het risico dat de bollen met ziektekiemen worden besmet. Afdekken met stro heeft dit bezwaar niet. Men
kan zonnebrand ook voorkomen door de bollen direct na het rooien in
bakken of kratten te verzamelen en ze daarna in de schuur te drogen.
In een nat rooiseizoen is het beter de bollen in de schuur te drogen.
Bij gebruik van gaasbakken is sterke ventilatie en luchtcirculatie noodzakelijk. Ook op een inrijvloer kan snel worden gedroogd.
H.J. Langeveld
Afklisteren
Vóór het sorteren van de droge bollen dient men vrijwel los zittende
klisters van de hoofdbol te splitsen. Dit moet voorzichtig gebeuren om
te voorkomen dat hierbij de bodem wordt beschadigd.
H.J. Langeveld
Behandeling plantgoed
Het plantgoed kan het best worden bewaard in de 'narcissenboxen'.
Deze worden helaas nog weinig gebruikt. Ook 'narcissenrennen' of
kratten zijn voor dit doel geschikt, mits men zorgt voor voldoende ventilatie. Om dit laatste te bereiken, kan men een rij draineerbuizen in de
lengterichting van de rennen plaatsen.
H.J. Langeveld
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Behandeling leverbaar
De behandeling van het leverbaar is gericht op de volgende bloeitijden:
Zeer vroege bloei in november
Rooien tussen 20 en 30 juni.
2 weken 30°C + 2-4 weken 17°C + 9°C tot planten.
Planten ± 1 oktober.
Zeer vroege bloei met Kerstmis
Rooien half juli.
4 dagen 34°C + 2weken 17°C + 9°C tot planten.
Planten van 1oktober tot 15 oktober.
Vroegste bloei voor Cragford
Rooien 1e helft juli.
17°C tot 1september + 9°C tot planten.
Planten ± 1 oktober.
Met deze behandeling verkrijgt men een betere bloemkwaliteit.
Vroege bloei in januari/begin februari
17°C tot 1september + 9°C tot planten.
Planten ± 1 november.
Voor 'Flower Record' tevens 4dagen 34°Cgeven.
Latere bloei in februari/begin maart
17°C tot 1oktober + 9°C tot planten.
Planten ± 1 november.
Lafe bloei in maart
17°C tot planten.
Planten vanaf 1november tot 1 december.
Tuinbeplanting
Narcissen die voor tuinbeplanting bestemd zijn, moeten droog worden
bewaard bij 17-20°C.
Een juiste behandeling is belangrijk
Zowel de behandeling bij 30°C als bij 34°C geeft de bollen de warmte
die nodig is voor een vroegere bloei. Tevens kunnen de bollen bij de
genoemde temperaturen drogen. Schimmelvorming wordt hierdoor beperkt. Geef na de 30 of 34°C steeds minstens 2 weken 17°C. Bekort
nooit op de 17°C behandeling, dit zou ten koste van de bloemgrootte
gaan.
Gebruik voor de vroegste bloei bollen van sterke partijen. Het is
bekend dat er bij verschillende partijen van een zelfde cultivar zeer
uiteenlopende resultaten worden verkregen.
Dubbelneuzen of kransen
Narcissen worden per ton verhandeld. U kunt bij een gunstig verloop
van de broei rekenen op maximaal de volgende aantallen bloemen:

79

Cultivar

Aantal bloemen per ton
dubbelneuzen

Golden Harvest
Carlton
Flower Record
Rembrandt
Early Glory

max. 17000
max. 19000
max. 25000
max. 16000
max.20000

kransen
max.20000
max.25000
max. 35000
max. 19000
max.24000

Kransen geven een groter aantal bloemen, maar deze zijn minder
zwaar dan de bloemen van dubbelneuzen.
P.J.Waagmeester
Ziekten en hun bestrijding
Narcissestengelaaltje - Ditylenchus dipsaci
Gedurende het groeiseizoen zal men reeds op het veld hebben kunnen
vaststellen of een partij door stengelaaltjes is aangetast. Bij aangetaste
bollen zien we op dwarsdoorsnede bruine, kurkachtige en droge ringen
of stippels (zie foto).
Bestrijding: De bollen na het rooien 1-3 weken bewaren bij een temperatuur van 25°-30°C, daarna 24 uur voorweken en vervolgens een
warmwaterbehandeling van 4 uur bij 45°C toepassen. Aan het warmwaterbad een kwikmiddel toevoegen, niet om de aaltjes te doden
maar om uitbreiding van het bolrot tegen te gaan. Het voorweken dient
om het aaltjesdodend effect te vergroten. Aaltjeszieke grond kan men
het best diepspitten en daarna ontsmetten met een aaltjesdodend middel (DD).
Grote narcisvlieg - Lampetia equestris
Naast de bolschijf zit een klein gaatje waardoor de larve naar binnen is
gedrongen. Daar doetzij zich te goed aan het inwendige van de bol.De
larve is in de herfst volwassen en overwintert in de bol. De hoofdspruit
van de bol groeit in het voorjaar niet uit.
Bestrijding: In dezomer wordt eenwarmwaterbehandeling van 2uur bij
43V2°C toegepast. Deze behandeling is tevens dodelijk voor de eventueel aanwezige kleine narcisvlieg. Aan het warmwaterbad moet een
goedgekeurd kwikmiddel worden toegevoegd.
Ter voorkoming van een nieuwe aantasting te velde kan men
a. aan het warmwaterbad 400 gr dieldrin-spuit 5 0 % of 750 gr heptachloor-spuit 2 5 % per 100 liter water toevoegen. Het water moet
goed in beweging blijven om bezinken van het middel te voorkomen.
b. vlak vóór het planten de bollen gedurende 10 minuten dompelen in
één van de volgende koude oplossingen: 750 ml aldrin 25%, 750 ml
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Narclssestengelaaltje - Ditylenchus dipsaci
Op dwarsdoorsnede bruine, kurkachtige en droge ringen of
stippels.
foto L.B.O.Lisse

dieldrin 25%, 750 ml heptachloor 25% of 400 ml chloordaan per
100 liter water.
Kleine narcisvlieg - Eumerus strigatus
De larven van deze vlieg zijn kleiner dan die van de grote narcisvlieg.
Ook leven zij in grotere aantallen bij elkaar.
Bestrijding: Zie hiervoor onder grote narcisvlieg.
Narcismijt - Taeneotarsonemus laticeps
Deze mijt tast de bol vanuit de neus aan en verplaatst zich tussen (dus
niet in) de rokken naar beneden. Door het aanvreten van de rokken
ontstaan overlangs geelbruine strepen.Op die plaatsen waar de rokken
iets uiteenwijken, komen deze strepen het sterkst voor. De mijt wordt in
de zomer vooral door besmet fust overgebracht.
Bestrijding: Besmette partijen een warmwaterbehandeling geven van
2 uur 43'/20C. Aan het warmwaterbad moet een goedgekeurd kwik-

81

Vuur in narcissen - Botryotinia narcissicola
Op de buitenste huid platte, zwarte scierotiën.Soms moet men
eerst een van de vliezige huiden verwijderen om deze Sclerotientezien.
foto L.B.O.Lisse

middel volgens degebruiksaanwijzing worden toegevoegd. Besmet fust
kan men van mijten reinigen door het te dompelen in een 10% formaline-oplossing.
Wortelrot - Vande wortel gaan - Vrijlevende aaltjes +
Cylindrocarpon radicicola
Vrijlevende aaltjes + Cylindrocarpon radicicola.
Deze ziekte, die zich gedurende het groeiseizoen op het veld openbaart door een pleksgewijze lage stand en geelverkleuring, moet in de
zomer worden bestreden.
Op tuinen waar men in het najaar narcissen wil planten en waar men
een aantasting door het wortelrot verwacht, moet men in juli of augustus injecteren met een aaltjesdodend middel (b.v. DD). De wachttijd,
die men bij dit soort middelen in acht moet nemen, is afhankelijk van
de weersgesteldheid (6-8 weken). In natte zomers kan zelfs een wachttijd van langer dan 8 weken nodig zijn. In dit laatste geval is het aan te
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Bolrot in narcissen - Fusarium oxysporum
Van de bodem uit omhooggaande, bruine verrotting.
foto L.B.O. Lisse

bevelen na ± 6 w e k e n de g r o n d los te maken. Het m i d d e l v e r d w i j n t dan
sneller en de w a c h t t i j d w o r d t verkort.
Vuur - Botryotinia

narcissicola

- (smeul)

Deze ziekte verspreidt zich vooral tijdens het groeiseizoen te velde. Op
de droge bollen vertonen zich na het rooien platte, zwarte Sclerotien.
Om deze te zien, moet men soms enige vliezige s c h u b b e n v e r w i j d e r e n
(zie foto). Soms b e p e r k t het vuur (smeul) zich tot de bolneus. Men
spreekt dan van 'koprot'.
Bestrijding:

De bollen na het rooien snel d r o g e n en l u c h t i g bewaren.

T i j d i g ontsmetten door de bollen 3 uur te d o m p e l e n in water van 42°C.
A a n het bad een k w i k m i d d e l volgens g e b r u i k s a a n w i j z i n g t o e v o e g e n .
Steeds alle aangetaste bollen verwijderen en vernietigen.
Bolrot - Fusarium

oxysporum

De aantasting begint meestal bij de w o r t e l k r a n s . Via de w o r t e l k r a n s of
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wondjes (beschadiging) aan de bodem komt de schimmel in de bol
en trekt van hieruit naar boven (zie foto). De aangetaste delen zijn
chocoladebruin of donkergrijs tot roodbruin gekleurd. Het zieke weefsel voelt spekachtig aan.Tussen de rokken vinden we vaak wit schimmelpluis. Op den duur verrot de gehele bol. De aantasting kan zich
vooral bij temperaturen boven 15°C snel uitbreiden. Ook een hoge
luchtvochtigheid bevordert bolrot.
Bestrijding: Bij de bestrijding dient vooral op de volgende punten te
worden gelet:
Rooi op tijd.
Schoffel nooit meer af dan u nog dezelfde dag kunt rooien. Hier wordt
in de praktijk heel vaak tegen gezondigd, hetgeen al vele malen tot
rampzalige gevolgen heeft geleid.
Droog de bollen na het rooien snel, laat pas gerooide bollen nooit in
zakken of manden staan.
Als de bollen droog zijn, moet men ze luchtig opslaan bij een goede
ventilatie.
Pas op voor 'zonnebrand'; stel de pas gerooide bollen dus niet bloot
aanfelle zonneschijn.
Neem alle mogelijke maatregelen die het beschadigen tot een minimum kunnen beperken.
Verwijder regelmatig de aangetaste bollen.
Geen spanen breken of anders direct na het breken ontsmetten in een
kwikhoudend middel.
Voeg bij de warmwaterbehandeling een kwikmiddel aan het bad toe;
dit is niet toereikend om bolrot in aangetaste partijen te bestrijden,
maar voorkomt uitbreiding in het bad.
Ververs bij het koken regelmatig het bad.
De bollen moeten na dewarmwaterbehandeling snel worden afgekoeld
en gedroogd. Pas gekookte bollen nimmer in zakken laten staan.
Zoek het plantgoed voor het planten nauwkeurig na op de aanwezigheid van ziek materiaal.
Gebruik bij het uitzoeken van uw plantgoed bij voorkeur geen mesje,
daar hiermee het bolrot kan worden overgebracht.
M.de Rooy
Grondbewerking
De narcissen worden over het algemeen als laatste gewas in een teeltopvolging geplant. Na dit gewas wordt de grond geploegd en gespit.
Grondbewerking komt meestal niet voor, zeker niet wanneer de bollen
worden ingeploegd.
A.J.van Heusden
Organische bemesting
Narcissen krijgen in de regel geen organische bemesting. Op oude
tuinen is de nawerking van de organische bemesting van het vorige
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gewas voldoende. Alleen op nieuwe tuinen is een organische bemesting aan te bevelen, omdat het organische-stofgehalte zeer laag is.
Gezien de resultaten in proeven verdient stalmest de voorkeur boven
compost. Mogelijk speelt het kalkgehalte van de compost hierin een
rol. De te gebruiken hoeveelheid is 80 kg stalmest per rr2.
Het inwerken van de organische mest vindt plaats in juli/augustus, zo
mogelijk enige tijd voor het planten. Eerder is niet mogelijk, omdat
de narcissen na detulpen of de hyacinten komen.
Jac. Eigenbrood
Bekalking
Op onze duinzandgronden moet bij een pH lager dan 6,5 een kalkbemesting worden gegeven. De grootte van de kalkgift is afhankelijk van
de pH en kan alleen door grondonderzoek vastgesteld worden.
De kalkmeststoffen worden voor het planten door de grond gewerkt.
Jac. Eigenbrood
Fosfaatmeststoffen
Bij narcissen kunt u met een normale fosfaatbemesting volstaan, ook
al is het fosfaatgehalte van de grond laag. Op kalkarme gronden met
een lage pH kunt u Thomasslakkenmeel geven in plaats van superfosfaat. Fosfaatmeststoffen werkt uvoor het planten door de grond.
Jac. Eigenbrood
Planten
Hef inrooien
Deze methode heeft het voordeel dat het werk door één persoon kan
worden gedaan. Een bezwaar kan zijn dat de bollen met de hand gerooid moeten worden, omdat ze meestal te diep zitten voor rooien met
de machine.
Het inploegen
Voordelen van deze methode zijn dat men in een korte tijd veel kan
planten en dat bij het oogsten de bollen kunnen worden uitgeploegd.
Er zijn echter ook nadelen. Om de ploeg efficiënt te gebruiken, moet
men over vrij veel (10 of meer) arbeidskrachten kunnen beschikken.
Voorts kan de ploegzool en eventueel de zool die ontstaat door 'slip'
van de trekkerwielen de waterafvoer belemmeren. Dit gevaar doet zich
vooral voor op humusrijke gronden.
Planten met de machine
De kleine maten (spanen en ronde) kunnen zowel op bedden als op de
lange regel met de machine worden geplant. Een voordeel van machi-
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Inrooien van narcissen
Methode die sedert jaren wordt toegepast (foto 1922).
foto R.T.C. Lisse
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naai planten is dat er dan ook met de machine kan worden gerooid.
Als het mogelijk is direct in manden of kisten te rooien, kan machinaal
rooien ten opzichte van uitploegen een arbeidsbesparing geven.
H. Meyers
Overbemesting
Samengestelde meststoffen
Het geven van samengestelde meststoffen is in het najaar de meest
gebruikelijke vorm van overbemesting. Het strooien van deze meststoffen geeft een arbeidsbesparing, omdat men drie voedingsstoffen
(N-P-K) tegelijk strooit. Als normale najaarsgift voor narcissen op zandgrond geldt: IV2 kg 6 x 18 x 28 per rr2. Op donkere gronden kunt u met
1 kg 6x 18x 28 per rr2 volstaan.
De samengestelde meststoffen kunt u begin december over het riet
strooien. Op nieuwe tuinen kunt u de gift van IV2 kg verdelen in twee
giften van 3Atkg,te strooien begin december en 3-4 weken later.
Door het sterke wortelgestel en de diepe beworteling zal niet gauw
wortelverbranding optreden.
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Enkelvoudige meststoffen
In plaats van samengestelde kunt u ook enkelvoudige meststoffen
gebruiken. Een gift van IV2 kg 6 x 1 8 x 2 8 komt overeen met V2 kg
zwavelzure ammoniak, 1'A kg superfosfaat of Thomasslakkenmeel en
IV2 kg patentkali. De strooitijd van de stikstof- en kalimeststoffen is
gelijk aan die van samengestelde meststoffen. Fosfaat werkt u voor
het planten door de grond.
Magnesiumbemesting
Een magnesiumbemesting is bij dit gewas over het algemeen niet
nodig. Bij een laag gehalte aan magnesium kan gebruik gemaakt worden van magnesiumhoudende meststoffen o.a. bij de bekalking of van
kalkammonsalpeter met magnesium in het voorjaar. Jac. Eigenbrood
Onkruidbestrijding
Spuit in het najaar zo laat mogelijk (november), doch in ieder geval
vóór opkomst, met de combinatie 3-5 liter paraquat (Gramoxone) +
4 liter Chloor-IPC in 1000 liter water per ha. Vroeg in het voorjaar moet
u dan nogmaals spuiten met 4 liter Chloor-IPC in 300-500 liter water
per ha. Er kan ± 4 weken na de eerste voorjaarsbespuiting eventueel
nogmaals met dezelfde hoeveelheid Chloor-IPC worden gespoten.
Op tuinen waar geen grassen voorkomen, kan men in het najaar desgewenst ook gebruik maken van de combinatie 70 liter PCP in olie +
4 liter Chloor-IPC ofwel van de combinatie 3-5 liter diquat (Reglone)
+ 4 liter Chloor-IPC in 1000 liter water per ha.
M.de Rooy
Dekken
Het dekken van narcissen dient tegen stuiven en tegen vorstschade.
Enkele soorten zoals de poetaz-narcissen zijn vorstgevoelig en moeten
daarom dikker worden gedekt. Over het algemeen gebruikt men voor
narcissen oud riet. Gebruik van te kort riet moeten we afraden in verband met het ontstaan van gele bladpunten, die zeer vorstgevoelig zijn.
De hoeveelheid is afhankelijk van de grondsoort en de cultivars: gemiddeld 3-4 bossen per rr2, van kort riet neemt men een hoeveelheid
die hiermee overeenkomt. Gronden die de neiging hebben dicht te
slaan, dient u direct na het planten te dekken.
Het vervangen van riet door stadsvuilcompost isvoorlopig nog niet aan
te raden,daar in de proeven de opbrengst van de met compost gedekte
bollen lager was dan van de met riet gedekte.
Jac. Eigenbrood
Vervroegen
Planten en kuilen
U plant ± 4 kg bollen in een trekkistje van 35x45 cm. Dek de bollen
die voor de vroegste en vroege bloei bestemd zijn met een laag van
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± 15cm grond af, de bollen voor de latere en late trek met een laag van
± 10 cm. Zie verder wat vermeld staat bij de tulp (blz. 47-48).
Het binnenhalen
U kunt de bollen binnenhalen als de bloemknoppen van de hoofdbol
boven de bol zijn.
De trekkas
Temperatuur en luchtvochtigheid. Houd de temperatuur tijdens het
broeien op 16°C. Tracht de luchtvochtigheid zo hoog mogelijk te
houden. Dit bevordert de bloemkwaliteit. Dagelijks water geven is daarom noodzakelijk.
Verwijderen van overtollig blad. Zijscheuten die geen bloem geven
moet u zo spoedig mogelijk na het binnenhalen verwijderen. U krijgt
hierdoor een veel steviger gewas en grotere bloemen.
Trekduur en oogsten. De trekduur van het binnenhalen tot de bloei is
2 tot 3 weken. De narcissen worden in knoptoestand geoogst.
Vervroegen in de volle grond van kassen
In de volle grond van kassen gebruikt men 15 kg narcissen per m2
beplante oppervlakte. Plant de bollen zodanig dat de neus ongeveer
5 cm onder de grond komt.
Gekoelde narcissen in een warme kas
De planttijd is oktober. Let er op dat de bodemtemperatuur ± 9°C is.
Hogere bodemtemperaturen werken remmend. U kunt verwarmen vanaf december. De gunstigste kastemperatuur is 12-15°C.
Niet gekoelde narcissen in een warme kas
De planttijd hiervan is oktober-november. Het is aan te bevelen in de
winter de kas vorstvrij te houden. Als de bloemen uit de bol zijn, kunt u
gaan verwarmen. Dit is meestal omstreeks eind januari het geval. Bloei
vanaf half februari.
Gekoelde en niet gekoelde narcissen in een niet
verwarmde kas
Deplanttijdstippen voor de gekoelde en niet gekoelde narcissen komen
overeen met hetgeen voor de verwarmde kas is vermeld. U dient de
grond af te dekken om invriezen te voorkomen. Voor gekoelde narcissen valt de bloei omstreeks eind februari. De niet gekoelde narcissen bloeien iets vroeger dan de narcissen van buiten.
Ziekten
Tijdens het vervroegen kunnen de volgende ziekten optreden: bolrot,
smeul en tarsonemus (zie blz. 80-84).
P.J.Waagmeester
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Narcis g.k. 'Barrett Browning'.
In bloei 25 november,
foto L.B.O. Lisse
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V. Het bijgoed

Allium
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz.22-25.
Oogsten van zaad
Sommige soorten zoals A. Albopilosum, karataviense, aflatunense en
giganteum worden veelal door zaad vermenigvuldigd.
Houd er rekening mee dat het zaad onder onze klimatologische omstandigheden langzaam en moeilijk afrijpt. Oogst het evenwel altijd zo
rijp mogelijk. Indien het weer tijdens het afrijpen niet voldoende meewerkt, raden wij uaan degeoogste schermen ineengoed geventileerde
ruimte 1 à 2 weken bij 25°C op te slaan. De kiemkracht zal daardoor
gunstig worden beïnvloed.
Rooien
Rooi de bollen van de verschillende allium-soorten zodra het loof gaat
afsterven. Uoogst dan bollen met een mooie blanke huid. Bij laat rooien
gaat de huid verloren, waardoor de bollen voor de export minder aantrekkelijk zijn. Hieruit volgt dat ude bollen,waarvan uzaad wilt winnen
en die daarom laat worden geoogst, apart moet opslaan.
Ziekten
Stengelaaltje. Op aangetaste bollen vindt u vanaf de basis een witte
tot lichtgele verkleuring.Aangetaste plekken barsten later open. Tegen
de planttijd zijn zwaar aangetaste bollen verdroogd.
Bestrijding. Direct na het rooien 1 week bij 25-30°C bewaren, daarna
24 uur voorweken in water en vervolgens een warmwaterbehandeling
toepassen van 4 uur45°C. Aan het bad een kwikmiddel in de aangegeven sterkte toevoegen. Droog de bollen na de behandeling zo snel
mogelijk terug.
Planten
Plant niet voor eind oktober. U voorkomt daarmee een te vroege
opkomst in het voorjaar.
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Zaaien
Om een te vroege opkomst tegen te gaan, moet het zaad in de tweede
helft van november worden gezaaid. Per m2 is 3A liter zaad nodig.
Anemone coronaria de Caen en St, Brigid
Rooien
Zodra het gewas is afgestorven, moeten de knolletjes worden geoogst.
Wacht men daar te lang mee, dan gaan ze 'doorgroeien' (nieuwe wortels). Zorg ervoor dat de knolletjes bij het zeven (verwijderen van de
gronddeeltjes) niet worden beschadigd.
Drogen
Als u het produkt uitsluitend buiten droogt, mogen de knollen de
eerste dagen na het rooien niet in de zon staan.
Als alles winddroog is,moet uze in de zon verder drogen.Zet ze echter
nooit in een te felle zon.
Indien u ze in de schuur met hete lucht wilt drogen, maak ze dan eerst
winddroog voor u met het eigenlijke droogproces begint. Droog daarna
bij een goede ventilatie en bij een temperatuur die slechts enkele
graden hoger mag zijn dan de temperatuur buiten.
Bewaring
Zorg ervoor dat het produkt constant droog blijft. Bij een hoge luchtvochtigheid tijdens het bewaren worden de knolletjes gauw slap, ze
gaan schimmelen en zijn dan totaal verloren.
Voor temperaturen tijdens het bewaren zie blz. 22-25.
Prepareren
Een handleiding voor het prepareren van anemonen kunt u aanvragen
bij het Rijkstuinbouwconsulentschap Lisse.
Planten
Als u knopen wil oogsten, moet u bij voorkeur pitten van 1-2 of 2-3 cm
planten. Van 1 liter 2-3 cm plant u ongeveer IV2 rr2 en van 1 liter
1-2 cm 2 rr2.
Plant de pitten op humusarme zandgronden, die niet gemakkelijk uitdrogen. De planttijd is december.
Bemesting
Voor het planten freest u per rr2 1 kruiwagen stalmest in. Ongeveer
4-6 weken na het planten strooit u over het dek nog 1 kg 6x 18x28
per rr2.
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Dezelfde bemesting moet u ook geven bij het vervroegen onder glas.
Indien u onder glas plant op zavelgronden, moet de kunstmest een
paar weken vóór het planten door de grond worden gewerkt.
Vervroegen
Voor dit doel komt uitsluitend de groep de Caen in aanmerking. Stel
hoge eisen aan het kleurenmengsel, dit komt de opbrengst ten goede.
Een goede combinatie bestaat uit 5 0 % rood, 2 5 % violet, 2 0 % blauw
en 5 % wit. Belangrijk is dat de kleuren helder zijn.
Teelt onder glas
Gebruik knopen van 5 of 6cm. Per m2plant u60 knopen. Plant vanaf de
tweede helft september tot begin december. Vroeg planten geeft een
vroegere bloei. Houd tot half januari de kas vorstvrij. Half januari moet
u met hetverwarmen beginnen.Houd een temperatuur van 13-15°C aan
enzorg daarbij voor een goede ventilatie. Denk er aan dat een vochtige
grond de bloemproduktie bevordert. Geef daarom zo nodig water, bij
voorkeur niet over het gewas maar in de paden tussen de bedden.
Ventileer sterk tijdens en na het water geven. U voorkomt hiermee
'smeul'. In verwarmde kassen begint de bloei in de tweede helft van
februari, in koude kassen in de tweede helft van maart.
Anemone fulgens multipetala
Bewaring
Behalve in de schuur zoals op blz. 22-25 is aangegeven, kunnen de
klauwen tot de planttijd uitstekend buiten onder zuiver zand worden
bewaard.
Planttijd
Plant de klauwen in de eerste helft van oktober, bij voorkeur op een
opdrachtige zandgrond.
Vervroegen
Neem hiervoor grote knollen (± 2500 stuks per mand). Per m2 plant
u 50 knollen. De beste planttijd is de tweede helft september. U moet
buiten planten, waarna in november het glas over het gewas moet
komen. Verwarm de kas vanaf half januari en houd tijdens vorst de
kas vorstvrij. In warme kassen begint de bloei in de tweede helft van
februari, in koude kassen 4-6 weken later.
Anemone St. Bavo
Bewaring
Zie tabellen blz.22-25.
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Vervroegen
Neem hiervoor knopen of klauwen die niet ouder zijn dan 2 jaar van
zaad. Deze geven de beste en de meeste bloemen, omdat ze vrijwel
zeker nog virusvrij zijn. Als plantmaat gebruikt u knopen of klauwen
boven 5 of 6 cm. Per m2 plant u er 50. Het planten vindt plaats vanaf
de tweede helft september tot begin november. Gedurende de wintermaanden houdt u de kas vorstvrij. Bijverwarmen vanaf half januari tot
13à15°C. Begin bloei inverwarmde kassen eerste helft maart, in koude
kassen eind maart.
Zaaien
Het zaad moet in oktober onder glas worden gezaaid. Per rr2 is 200 gr
nodig.
Planttijd pitten
Plant in de eerste helft van oktober; van 1 liter pitten plant u ongeveer
1 à 17? rr2.
Anemone blanda
Bewaring
Om een te sterke uitdroging te voorkomen, is het aan te bevelen de
knolletjes (vooral de pitten) tot de planttijd in zuiver duinzand op te
slaan. Houd daarbij de temperatuur aan zoals deze vermeld is op blz.
22-25.
Zaaien
Tussen 15september en 15 oktober moet buiten in de volle grond worden gezaaid. Per rr2zaait u125gram.Het gewas wordt dan natwee jaar
geoogst. Zaait u echter onder glas, dan kunt u reeds na een jaar
oogsten. Het tweede jaar hebt udan reeds volop leverbaar. Onder glas
zaait u200 gram per rr2.
Vervroegen
Deze anemoon is uitstekend geschikt voor potcultuur. Plant de knolletjes (knopen) slechts IV2 cm diep in de potten of bakjes. Kuil daarna
zo diep dat er 1 cm grond op de potten of bakjes komt. Vanaf eind
januari kunt u de potten of bakjes in de kas brengen bij een temperatuur van 15à 17°C. Plaats alles direct in het volle licht.
Brodiaea - Tritileia
Remmen
Voor bloei in het najaar lenen zich uitstekend Tritileia Koningin Fabiola
en Tritileia Laxa. Vanaf het rooien moet men de knolletjes bij 23°-
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25CC bewaren. Planttijd vanaf half april tot half mei. Bloei augustusseptember.
Chionodoxa
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz.22-25.
Snijden
Chionodoxa Luciliae Pink Giant geeft geen zaad. Deze cultivar wordt
door 'snijden' vermenigvuldigd. Het tijdstip hiervoor is 1à 2 weken na
het rooien. Het snijden geschiedt op dezelfde manier als bij hyacinten.
Na het snijden worden de bollen gekuild. Men strooit een laagje bollen
op de grond en bedekt ze met 10-15 cm zuiver duinzand. Gesneden
bollen worden in de eerste helft van september geplant.
Zaaien
Zaai het zaad bij voorkeur tussen 10 en 20 september. Zaait u te laat,
dan blijft het zaad veelal slapen. Zaai uitsluitend op humusarme zandgronden. Vooraf 1kruiwagen oude stalmest inmesten. Benodigde hoeveelheid zaad 3A liter per rr2.
Ontsmetten van het plantgoed
Ontsmetten vlak voor het planten in een kwikhoudend middel geeft een
betere groei en bovendien een mooie blanke huid. Planten in oktober.
Ziekten
Stengelaaltje - Ditylenchus dipsaci. Aangetaste partijen direct na het
rooien 2-4 weken bewaren bij 25-30°C. Dan 24 uur voorweken en vervolgens een warmwaterbehandeling toepassen van 4 uur 45°C. Aan het
bad een kwikmiddel in de aangegeven sterkte toevoegen.
Colchicum
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz.22-25.
Planten
Het is aan te bevelen het plantgoed zo spoedig mogelijk na het rooien
te planten, in elk geval vóór het uitlopen van de spruiten. Later planten
vergroot de kans op 'onderzeeërs'.
Ziekten
Destructoraaltje - Ditylenchus destructor. Aangetaste partijen direct na
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Colchicum aangetast door brand - Urocystis colchici
Op de huid en in het knolvlees loodgrijs tot zwart doorschemerende strepen en blazen. De blazen barsten open, waaruit
bruin-zwart poeder (sporen) vrij komt.
foto L.B.O. Lisse
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het rooien gedurende 1 week bewaren bij 25°C. Daarna een warmwaterbehandeiing toepassen van 3 uur 43V2°C. Aan het bad moet een
kwikmiddel worden toegevoegd. De Colchicum verdraagt de behandeling slecht.
Brand - Urocystis colchici en roest - Uromyces colchici. Aangetaste
knollen tijdens het bewaren verwijderen. Het plantgoed vlak voor het
planten volgens gebruiksaanwijzing ontsmetten in een kwikmiddel.
Remmen van leverbaar
Ongeveer half september gaat de Colchicum bloeien. Wenst u een wat
latere bloei, dan kunnen de knollen vanaf het rooien tot uiterlijk eind
september worden bewaard bij 2-4°C.
De bloei valt dan in de tweede helft van oktober.
Crocus
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz. 22-25.
Behandeling leverbaar voor broei
Voor bloei in december geven we direct na het rooien 1 week 34°C,
gevolgd door 2 weken 20°C, 17°C tot stadium P2, 9°C tot de opkuildatum ± 1oktober. Voor bloei in januari-februari 20°C tot 1 augustus,
daarna 17°C tot opkuildatum 1-15 oktober.
Ontsmetten en planten
Tegen de planttijd moet het plantmateriaal gezuiverd worden van knollen die door een of andere ziekte zijn aangetast. Daarna moet het
gezuiverd plantgoed worden ontsmet in een kwikmiddel volgens gebruiksaanwijzing. Na het ontsmetten direct planten.
Vervroegen
Neem voor het vervroegen de grootste knollen, deze geven de meeste
bloemen. Voor bloei in december kunt u gebruik maken van de cultivars Remembrance, Purpureus grandiflorus, Jeanne d'Arc, King of
the Striped en Pickwick.
Voor bloei in januari lenen zich bijna alle soortcrocussen. De speciëscrocussen lenen zich niet voor de vroegste bloei. U mag ze niet koelen.
Voor bloei in februari-maart kunt u uitstekend gebruik maken van speciëscrocussen. Ze laten zich dan gemakkelijk in bloei trekken. Crocussen moeten in de kas direct in het volle licht worden geplaatst. Houd
tijdens het trekken een temperatuur aan van ± 17°C, bij een hoge
luchtvochtigheid.
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Bloeiende soortcrocus
foto Ver. 'De Ned.Bloemisterij'

Dahlia
Toppen vanhet gewas
Tijdens de groeiperiode moet het gewas enkele malen worden getopt.
Men voorkomt hierdoor een te sterke groei van de knollen. De export
prefereert n.l. een vlezige knol van middelmatige grootte. Hoeveel
malen er moet worden getopt, hangt af van de groeisnelheid van het
gewas. Op schrale zandgronden kan men meestal met één à tweemaal
toppen volstaan. Bij de teelt op gronden die in een goede voedingstoestand verkeren, moet men meestal driemaal of nog vaker toppen.
Het toppen kan met eenzeis worden gedaan(afmaaien).Ubegint ermee
als de stekken aan het groeien zijn, meestal in de tweede helft van juli.
Omdat het afgemaaide gewas moeilijk te verwijderen is, laat men dat
tussen de regels liggen. Bij gunstig weer droogt het snel.
Denk eraan dat u vóór het toppen eerst het gewas gaat controleren op
door virus aangetaste planten. Zieke planten moet u vóór het toppen
verwijderen. Laat u dit na, dan brengt u het virus tijdens het maaien op
de gezonde planten over.

97

Ziekten
Virusziekten
Komkommermozaïek. Op de jonge bladeren een vlekkerige mozaïekvorming. Oudere bladeren zijn geknepen door omkrullen van de bladranden. Verspreiding door bladluizen.
Kringvlekkenziekte. Soms concentrische ringen, maar vaker ronde tot
hoekige vlekken in het blad.
Mozaïek. In de jonge scheuten bleekgroene verkleuringen van de bladnerven. Verspreiding door bladluizen.
Bestrijding: Men bestrijdt genoemde virusziekten door strenge selectie.
Alle aangetaste planten regelmatig verwijderen. Luizen op het veld
bestrijden met 60 g/ml parathion 2 5 % of 75 g/ml diazinon of 75 ml
malathion 5 0 % of 150 g malathion 2 5 % per 100 I water.
Bruinrot. Bruine verkleuring; natrot aan wortels en knollen tijdens
bewaring. Wordt bevorderd door snel drogen.
Bestrijding: Knollen direct na het rooien in de bewaarruimte opslaan,
bijvoorkeur ingaasbakken. Verder koel bewaren en daarbij zeer weinig
ventileren. Gespoelde knollen niet snel terugdrogen.
Rooien
Afhankelijk van het weer gedurende het groeiseizoen, rooit men de
knollen tussen 15 oktober en 15 november. Na het rooien mogen de
knollen niet in de zon staan; ze moeten direct naar de bewaarruimte
worden gebracht. Hierdoor voorkomt men bruinrot.
Bewaring
Bewaar de knollen gedurende de wintermaanden zo koel mogelijk,
doch vorstvrij. Houd daarbij de luchtvochtigheid op 75 à 8 0 % en
ventileer zeer weinig. Onder die omstandigheden kunnen de knollen
heel goed in gaasbakken worden bewaard.
Zorg ervoor dat de knollen tijdens de bewaring niet uitdrogen.
Endymion
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz. 22-25.
Vermenigvuldiging
De vermenigvuldiging vindt in hoofdzaak plaats door klisters. Cultivars
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die zeer weinig klisters vormen, kunt u echter beter 'snijden' zoals dit
bij de hyacinten gebeurt. Het snijden moet in augustus gebeuren,
waarna de bollen direct kunnen worden geplant. Doet udit niet, bewaar
ze dan tot het planttijdstip in een goed geventileerde ruimte bij 20°C.
Eranthis
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz. 22-25.
Zaaien
Zaai het zaad tussen 10 en 20 september op vochthoudende zand- of
lichte zavelgronden. Bemesten met 1 kruiwagen oude stalmest per
rr2 is noodzakelijk. Van Eranthis hyemalis is 0,3 liter en van Eranthis
cilicia 0,25 liter zaad per rr2 nodig.
Vervroegen
Voor het vervroegen leent zich uitsluitend de soort hyemalis. Plant
de bolletjes in oktober op een diepte van slechts V2 cm in sierbakjes
of potten. Kuil de potten of bakjes daarna zo diep dat de bovenkant
met een laagje grond van 1cm is bedekt. Nog beter is bewaring in een
kelder. Plaats de bakjes vanaf begin december in de kas bij een temperatuur van ± 15°C en een hoge luchtvochtigheid.
Erythronium
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz.22-25.
Planten
Om uitdrogen van de bollen te voorkomen, kunt u ze spoedig na het
rooien planten. Is dit bezwaarlijk, dan moeten ze tot het planttijdstip
in vochtig zand worden bewaard. Houd daarbij de temperatuur zo laag
mogelijk.
Freesia
Bewaring plantgoed en leverbaar
Na het oogsten moet het produkt zo snel mogelijk worden gedroogd bij
20-23°C en een goede ventilatie. Na het drogen bewaart ude knolletjes
tot 3V2 maand voor het planten bij 2°C. Vervolgens bewaart u ze bij
31°C. Deze temperatuur houdt u aan tot de planttijd d.w.z. gedurende
14-16 weken. Deze behandeling geldt zowel voor het planten buiten
als onder glas.
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Fresia (grootbloemig)
foto Ver. 'De Ned. Bloemisterij'
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Fritillaria imperialis
Aangetast door fusarium, dat bij het snijden met een niet ontsmet mesje is overgebracht,
foto L.B.O. Lisse
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Fritillaria imperialis
Snijden
Een snelle v e r m e e r d e r i n g kunt u bereiken door de bollen te s n i j d e n .
Dit moet gebeuren in de maand augustus. Plaats de bollen na het
snijden met de w o n d naar boven. Houd tot de planttijd een temperatuur
van 20°C aan. Na het snijden van iedere bol dient het mesje te w o r d e n
ontsmet in een s u b ü m a a t o p l o s s i n g . U v o o r k o m t hierdoor het overbrengen van het gevaarlijke kronenrot (Fusarium).
Zaaien
Het zaad moet in de m a a n d o k t o b e r o n d e r plat glas w o r d e n gezaaid.
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FritiIlaria meleagris
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz.22-25.
Zaaien
Zaai het zaad tussen 10en20 september. Later zaaien vergroot de kans
op een slechte opkomst. Zowel zand- als zavelgrond is hiervoor geschikt. Bemest de grond altijd met 1 kruiwagen stalmest per rr2 en
goef het eerste jaar geen kunstmest.
Planten
Plant de bolletjes liefst vroeg (± half september). Dit voorkomt uitdrogen.
Dekken en bemesten
Een bedekking met 2 bos riet per rr2 is voldoende. De najaarskunstmestgift kunt u 2 maanden na het planten toedienen. Een hoeveelheid
van 1kg 6x 18x 28 per rr2 is voldoende.
Galanthus
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz.22-25.
Ziekten
Smeul - Botrytis galanthina. Zoek het plantgoed vóór het planten goed
uit. Ook een warmwaterbehandeling (1 uur 42°C) in de eerste helft van
augustus geeft goede resultaten. Aan het bad een kwikontsmetter toevoegen.
Gladiool
Gladiolus colvillii nanus, ramosus en Tubergenii
Rooien en drogen
Rooi de knollen zodra het loof begint af te sterven, ledere dag later
rooien vergroot de kans op ziekten.
Droog het produkt direct na het rooien bij veel ventilatie. De temperatuur waarbij u droogt, mag slechts enkele graden hoger zijn dan de
buitentemperatuur.
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz.22-25.
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Gladiool 'Proficiat'
foto L.B.O. Lisse
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Grootbloemige gladiool en Gladiolus primulinus
Rooien
Het tijdstip van rooien is moeilijk aan te geven. Rooi de knollen vroeg,
uvermindert hierdoor de kans op aantasting door ziekten.
Drogen en nadrogen
Droog de knollen direct na het rooien in een sterk geventileerde ruimte,
capaciteit 15-20 maal de ruimte-inhoud per uur. De droogtemperatuur
mag niet hoger zijn dan 25°C. Doe niet te veel knollen in de gaasbakken (2 manden in 5bakken) en zorg voor een goede luchtcirculatie.
Als de knollen droog zijn, moeten ze worden gepeld. Direct na het
pellen nadrogen bij 20-23°C.
Ziekten
Thrips - Taeniothrips simplex. Tijdens het drogen vijf maal,en wel om
de drie dagen, 1 kg naftaline per 100 m3 schuurinhoud verdampen.
Gedurende het verdampen, dat 6uur moet duren, mag u niet ventileren.
Zorg daarbij eveneens voor een goede iuchtcirculatie. Per 100 m2
vloeroppervlakte heeft u twee verdampers nodig. Om een nieuwe aantasting tegen te gaan, is het aan te raden tusson de gedroogde knollen
nog wat naftaline te strooien. Bij kale knollen kan dit schade geven.
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz.22-25.
Vervroegen
Een uitgebreide handleiding voor het vervroegen van gladiolen kunt u
aanvragen bij het Rijkstuinbouwconsulentschap Lisse.
Hollandse iris
Rooien
Decultivar Wedgwood wordt hoofdzakelijk gebruikt voor devroegbloei.
Om daarbij goede resultaten te bereiken, moet deze iris eind juli/begin
augustus worden gerooid. Voor bloei in januari/februari moeten de
bollen namelijk in de eerste helft van november worden geplant. Dit
houdt in dat de exporteurs de bollen vóór 15 augustus in hun bezit
moeten hebben; deze moeten immers vóór het planten een behandeling ondergaan die 10V2 week duurt. Met de andere cultivars mag men
desnoods iets later beginnen, maar ook die moeten in elk geval op
een zodanig tijdstip worden gerooid dat ze vóór 25 augustus kunnen
worden afgeleverd.
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Boven: Hollandse Iris
Aangetast door fusarium oxysporum. Aan de onderkant donkere, ingezonken plekken waarop schimmelpluis.
foto L.B.O. Lisse
Onder: Iris Wedgwood
Geremd, geplant 3 september, in bloei 27 december.
foto L.B.O. Lisse
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Irissen die niet voor de vroegbroei bestemd zijn, kunnen later worden
gerooid.
Voorkom beschadiging
Denk eraan dat de bollen geheel verloren kunnen gaan door iedere
vorm van beschadiging, hoe gering ook.
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zietabellen blz.22-25.
Selectie
Wij raden u aan een gedeelte van de grootste ronde bollen apart te
houden om daarvan een nieuwe partij aan te kweken. U moet hiervoor
de sterkst gegroeide bollen nemen, afkomstig van de kleinere plantgoedmaten. Die hebben immers een zeer grote groeikracht getoond.
Planten
Voor het planten moet u alles wat maar enigszins afwijkt uit de partij
verwijderen. Wij raden u aan vlak voor het planten het plantgoed te
ontsmetten. Goed bewaarde bollen kunnen worden ontsmet in een
kwikmiddel van de aangegeven sterkte. Is de wortelkrans niet meer in
rust, dan kunt u beter gebruik maken van middelen als captan of
thiram. De beste planttijd istussen half oktober en half november.
Vervroegen en verlaten (remmen)
Een uitvoerige handleiding voor het vervroegen en verlaten van irissen
kunt uaanvragen bij het Rijkstuinbouwconsulentschap Lisse.

Engelse iris
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz.22-25.
Vermenigvuldiging
Deze iris kan zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk worden vermenigvuldigd. Aan de geslachtelijke methode geven wij de voorkeur. Bij
broeiproeven is gebleken dat voor het vervroegen uitsluitend de ronde
bollen, geteeld van zaad, kunnen worden gebruikt. Het ziet er naar uit
dat men bij dit gewas in de toekomst meer gebruik zal maken van de
mogelijkheid tot vervroegen. Wij raden u daarom aan bij het voortkweken zoveel mogelijk van zaad uit te gaan.
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Iris reticulata
Aangetast door inktvlekkenziekte - Mystrosporium adustum.
Zwarte inktvlekken op de buitenste droge rok. Op de daaronder liggende rok soms bruinzwarte plekken,
foto L.B.O.Lisse

Iris reticulata, histrioides en danfordiae
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz. 22-25.
Inktvlekkenziekte
Bestrijding. Dompel het plantgoed vlak voor het planten gedurende een
half uur in een kwikhoudend middel van de aangegeven sterkte.
Ixia
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz.22-25.
Planten en ontsmetten
In veel partijen komt fusarium voor. Zoek vóór het planten de partijen
goed na en ontsmet de knollen dan gedurende een half uur in een
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kwikmiddel van de aangegeven sterkte. Ontsmette knollen direct
planten.
Vervroegen
Vele cultivars lenen zich goed voor het vervroegen onder warm of koud
glas, zoals Afterglow, Venus, Titia, Castor, Keukenhof, Rose Emperor,
Amazone, Spotlight en andere.
Voor bloei in april onder warm glas moet uzo spoedig mogelijk na het
rooien en drogen de volgende behandeling toepassen: 2 weken 30°C
+ 2 weken 17°C + 6weken 9°C, daarna planten in de volle grond van
kassen of rolkassen.
Een uitvoerige handleiding voor het vervroegen kunt u aanvragen bij
het Rijkstuinbouwconsulentschap Lisse.
Remmen
Voor bloei in augustus en september van het volgend jaar moeten de
knolletjes zo spoedig mogelijk na het rooien en drogen bij 23-25°C
worden opgeslagen. Het ras Venus leent zich uitstekend voor deze
bloeiverlating.
Ixiolirion
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz.22-25.
Zaaien
Tussen 10 en 20 september moet het zaad worden gezaaid. Per rr2 is
V2liter zaad nodig.
Montbretia
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz.22-25.
Muscari
Drogen
Laat de bollen na het rooien enige dagen buiten in gaasbakken staan
tot ze winddroog zijn. Droog ze daarna verder in de schuur gedurende
4-6 weken bij 34°C en een sterke ventilatie.
Indien u deze behandeling niet kunt geven, mag u ook gedurende 2à3
weken bij 25°C drogen.
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz.22-25.
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Vervroegen
Muscari armeniacum leent zich bij uitstek voor vervroegen in kistjes in
de trekkas. Gebruik voor het vervroegen in de trekkas geen bollen
kleiner dan 8cm en geef dejuiste behandeling die nodig is voor de zeer
vroege, vroege, latere of zeer late bloei.
Een uitgebreide handleiding over de behandeling van de bollen en het
vervroegen in de trekkas indevolle grond van kassen kunt u aanvragen
bij het Rijkstuinbouwconsulentschap Lisse.
Oxalis adenophylla
Rooien
Rooi de bollen zodra het loof de eerste verschijnselen van afsterven
vertoont. Denk eraan dat door iets te laat rooien later veel uitval kan
ontstaan.
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz.22-25.
Vervroegen
Bollen bestemd om in hetvoorjaar inpotjes of bakjes in bloei te worden
getrokken, moet men in november planten en buiten kuilen. De potjes
of bakjes moeten zo diep gekuild worden dat er op de bovenkant juist
1 cm grond op de bollen komt. Alleen bij strenge vorst is het nodig de
kuil met lang stro of riet af te dekken.
Oxalis deppei
Rooien en verdere behandeling
Rooi vanaf de tweede helft oktober. De bolletjes zitten dan nog vast
aan de waterige penwortels. Ukunt het geoogste produkt daarna buiten
kuilen. Het is nog beter het produkt in de schuur op te slaan bij een
hoge luchtvochtigheid en een temperatuur van 23°C. De waterige penwortels gaan dan drogen,terwijl de bolletjes nogwat indiktetoenemen.
Na 3 à 4 weken kunnen de bolletjes dan op maat worden gezift.
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz.22-25.
Verlaten
Voor het in bloei trekken in potjes of bakjes vanaf half april tot eind
december moeten de bolletjes vanaf het sorteren bij een temperatuur
van 2-4°C worden bewaard. Voor dit doel moet men bollen van 5 cm/-
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gebruiken. Als ze na 1 mei worden geplant, bloeien ze reeds na 2-4
weken.
Ranonkel
Rooien
Als het gewas is afgestorven, moet men zo spoedig mogelijk gaan
rooien. Rooit men te laat, dan vormen zich vooral bij nat weer snel
nieuwe wortels. Dergelijke 'doorwassers' zijn voor de verdere cultuur
waardeloos.
Drogen
Voor het drogen verwijzen wij u naar hetgeen hierover is vermeld bij
Anemone coronaria. Slechts het drogen van de vroege Turkse ranonkels zoals de cultivar Romano wijkt hiervan iets af. Deze ranonkels
moeten n.l. iets minder intensief worden gedroogd.
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz.22-25.
Vervroegen
Voor het vervroegen in de volle grond in warme of koude kassen
komen uitsluitend pioenbloemige ranonkels in aanmerking.
Neem hiervoor uitsluitend eenjarige knolletjes vanzaad.Debeste planttijd valt in de maand november. Per m2 beteelbare oppervlakte moet
men 50 knolletjes planten. Het is aan te raden vooraf 1kruiwagen oude
stalmest per rr2 in te frezen. Als overbemesting strooit men dan 2 à 3
weken na het planten 3A kg 6x 18x 28 per rr2. In droge perioden moet
de kunstmest met behulp van een regeninstallatie worden ingespoeld.
Scilla siberica en de cultivar Spring Beauty
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz.22-25.
Snijden
Ongeveer 1week na het rooien (meestal begin juli) moet men de bollen
van de cultivar Spring Beauty snijden. Het gebeurt op dezelfde manier
als bij hyacinten.
Neem hiervoor gezonde bollen van 11 c m / - die goed in de huid zitten.
Na het snijden kuilt u de bollen. Ustrooit een laagje bollen op de grond
en bedekt ze met 10-15 cm zuiver duinzand. Plant de gesneden bollen
in de eerste helft van september.
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Zaaitijd
Het zaad van Scilla siberlca moet u zaaien tussen 10 en 20 september.
Als u later zaait, is er een grote kans dat het zaad blijft 'slapen'. Per rr2
zaait u3A liter.
Ontsmetten en planten
Om bollen met mooie huiden te krijgen raden wij u aan het plantgoed
vlak voor het planten te ontsmetten in een kwikmiddel van de aangegeven sterkte. Plant de bollen omstreeks half oktober.
Scilla Tubergeniana
Voor deze cultivar geldt dezelfde behandeling als voor Scilla siberica
cultivar Spring Beauty.
Vervroegen
Scilla Tubergeniana kan reeds voor Kerstmis in bloei worden getrokken. Zowel in grond als op water ontwikkelt dit gewas zich uitstekend.
Voor bloei in december-januari moeten de bollen vanaf het rooien tot
1 augustus bij 23°C worden bewaard en daarna bij 9°C tot 1 oktober.
Vervolgens planten in bakjes met grond of op water. Deze bakjes worden daarna in een koele donkere afdeling opgeslagen. De bakjes met
grond kan men ook buiten kuilen.
Als de bloemtros goed uit de bol is gegroeid, kunnen de bakjes in het
volle licht in de kas worden geplaatst. In de kas moet u een temperatuur aanhouden van 15°C. Een hoge luchtvochtigheid tijdens het
broeien geeft een betere bloemkwaliteit.
Sparaxis
Bewaring plantgoed en leverbaar
Zie tabellen blz. 22-25.
Verlaten (remmen)
Als men de knolletjes van dit gewas in het voorjaar wil planten, moet
men ze vanaf het rooien bewaren bij een temperatuur van 23-25°C tot
1 maand vóór het pianten, dan 17°C tot aan het planten.
Tigridia
Zaadwinning
Houd er rekening mee dat een mooi kleurenmengsel de waarde van
het gewas sterk verhoogt. Win daarom uitsluitend zaad van de mooiste
kleuren. Alle minder mooie bloemen moeten tijdens de bloei worden
gekopt. Bewaar het zaad koel en droog.
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Tigridia pavonia
foto Ver. 'De Ned. Bloemisterij'
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Rooien
Als de bollen rijp zijn - ze hebben dan een lichtbruine kleur - moet met
het rooien worden begonnen. Na het rooien worden de bollen gekuild.
U strooit een laagje bollen op de grond en bedekt ze met 10-15 cm
zuiver duinzand. Na 6-8 weken kunt ude bollen uit de kuil halen om ze
in de schuur van de bloemstengel en loofbladeren te ontdoen. Na het
'schonen' bewaart u de bollen onder iets vochtig duinzand bij een lage
temperatuur, maar vorstvrij. Ze zijn namelijk zeer vorstgevoelig.
D.Twisk
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Rijkstuinbouwconsulentschap

Lisse

Medewerkers
Tel. 01718-4278
Ir. S. van Veen, Rijkstuinbouwconsulent
Tel. 02510-23348 D.Twisk, Hoofd Voorlichting
Tel. 070-837871 A. J. van Heusden, Kartering, Waterhuishouding
M. de Rooy, Ziekten- en Onkruidbestrijding
H. J. Langeveld, Kassen- en Schurenbouw, VerwarTel. 02530-4429
ming
H. Meyers, Mechanisatie
Tel.02530-4453
J. H.Algera, Waarborgfonds, Borgstellingsfonds
Tel.02530-3995
Jac. Eigenbrood, Bemesting, Grondonderzoek
P. J. Waagmeester, Bloembollenteelt
Tel. 01719-2957
W. Beukers, Bloementeelt (speciaal bolbloemen)
Tel. 01710-32329 K. de Groot, Bloementeelt
J. C.Smit, Werkmethoden
H. H. Fennes, Administrateur
Tel. 02530-3565

Proeftuin

Tel. 02530 - 45.48 *

Lisse:

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

Proeftuin

Tel. 01718-30.31.

Rijnsburg:

Adres: Sandtlaan 28a, Rijnsburg.
P.van Dijk, Chef proeftuin,tel.01718- 46.29.

Rijnsburg
e.o.:

De heren K. de Groot en W. Beukers zijn op de veiling
'Flora' te bereiken iedere woensdag- en vrijdagmorgen
van 8tot 10 uur.

Beurs
Haarlem:

Medewerkers van het consulentschap hebben op maandagmiddag zitting van 2-4 uur.
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Heereweg 343, Lisse, tel.02530- 45.48

Grondmonsters consulentschap Lisse
Voor de
plaatsen:

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

aanvragen
bij:

C. Franken, Ds.v. d. Boschstraat 15,Hazerswoude (Dorp)
tel.01728-333

Voor de
plaatsen:

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

aanvragen
bij:

B. A. M. Dijkzeul,Vergierdeweg 246, Haarlem,
tel. 02500-5.37.16
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Behandeling leverbaar
Behandeling plantgoed
Ziekten en hun bestrijding
Grondbewerking
Organische bemesting
Bekalking
Fosfaatbemesting
Planten
Overbemesting
Onkruidbestrijding
Dekken
Vervroegen
Selectie
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Vermeerdering
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Lijst van cultivars
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Allium
Anemoon
Brodiaea- Tritileia
Chionodoxa
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Colchicum
Crocus
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Erythronium
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Fritillaria imperialis
Fritillaria meleagris
Galanthus
Gladiolus colvillii, nanus, ramosus en tubergenii
Grootbloemige gladiool en Gladiolus primulinus
Hollandse iris
Engelse iris
Iris reticulata
Ixia
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Muscari
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Sparaxis
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Actuele publikaties
Medewerkers Rijkstuinbouwconsulentschap
Proeftuin Lisse en Rijnsburg
Grondmonsternemers
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