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

Eerste deel 1969/1970

Tipsvoor de
bloembollenkwekers

teelt
van
bijgoedgewassen

Inde serie 'Tips voorde bloembollenkwekers' zijn eerder verschenen:
1965 deel I (uitverkocht) en deel II: Bloembollenteelt: vervroegen en verlaten
- bodem en bemesting - ziekten- en onkruidbestrijding - kassen- en
schurenbouw - werkmethoden
(deel I: periode januari tot omstreeks juli;
deel II:periode juli t/m januari)
1966 deel I (uitverkocht): Vervroegen van tulpen, hyacinten, narcissen bouwen van trekkassen, rolkassen, koelcellen - inrichten van cellen
voor broei
1966 deel II: Teelt van tulpen, hyacinten en narcissen - onderhoud van verwarmingsinstallatie - drogen - ploegen - waterschade
1967 deel I/Il: Vervroegen, verlaten en huisbroei van bijgoedgewassen.

Woord vooraf

Van de in uitzicht gestelde 'Tips' over de teelt van de bijgoedgewassen
verschijnt hierbij het eerste deel. Het grote aantal van deze gewassen,
waarvan sommige een vrij uitvoerige bespreking vergden, maakte een
verdeling van dit onderwerp over twee uitgaven nodig. Er wordt naar
gestreefd het tweede deel - over de gewassen Gloriosa t/m Zantedeschia - in het voorjaar van 1970 te doen verschijnen. Daarmee zal
dan de in 1965 begonnen serie Tips' worden afgesloten. De schriftelijke voorlichting over de teelt en behandeling van bloembollen zal in
andere vorm worden voortgezet, en wel in de jaarlijks verschijnende,
speciaal op het bloembollenvak gerichte 'Takgids'.
Ook voor deze uitgave geldt dat de temperaturen zijn opgegeven in
graden Celsius en dat met de temperatuur in de kas steeds de temperatuurop 1,50 mhoogte is bedoeld.
Dit en het nog volgende deel van Tips' danken hun totstandkoming
allereerst aan de toegewijde arbeid van de auteurs de heren J. Eijking,
D. Twisk en P. J. Waagmeester (Consulentschap voor de Tuinbouw te
Lisse) en de heer K. Schik (Consulentschap voor de Tuinbouw te
Barendrecht). Bij de verzameling en verwerking van de gegevens hebben zij nauw samengewerkt met de heren J. Bakker en A. van Leeuwen
(respectievelijk Consulentschap voor de Tuinbouw te Hoorn en te
Naaldwijk). Verder hebben zij veel profijt gehad van de ervaringen die
hunvan dezijde van de praktijk werden medegedeeld.
Met grote erkentelijkheid vermelden wij ook nu weer de medewerking
van degenen die, hetzij door de beschikbaarstelling van foto's of door
redactionele hulp, aan de totstandkoming van dit deel hebben bijgedragen.
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Watdeproeftuinvoorudoet

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

Acidanthera

Sortiment
Van het gewas Acidanthera worden de volgende cultivars geteeld:
Acidanthera murielae: roomwitte bloemen met purper vlekken aan de
voet van de bloemdekbladen.
Acidanthera tubergeniï: dezelfde bloemkleur, maar grotere bloemen
dan murielae, bloeit op eenvroeger tijdstip.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border. Door de sterke geur zijn de bloemen ongeschikt als snijbloem.
Vermeerdering
De vermeerdering vindt vegetatief plaats. Doordat de geplante knollen
20 tot 40 kralen vormen, kan men in betrekkelijk korte tijd de beschikking hebben over veel plantgoed.
Grond en bemesting
Voor de teelt van Acidanthera zijn de zand- en zavelgronden geschikt.
Debemesting op beide grondsoorten isverschillend, namelijk:
op zandgrond: IV2 kg samengestelde meststof 6-18-28 te strooien
3 tot 4 weken na het planten; vervolgens nog 3 giften van 400 à 500 g
kalkammonsalpeter resp. 1, 2 en 3 maanden na toediening van de
samengestelde meststoffen;
op zavelgrond: 1 kg samengestelde meststof 12-10-18 te strooien
voor het planten;4 en 8 weken na het planten telkens een gift van 350
à500g kalkammonsalpeter.
Planten
Hoeveelheid plantgoed. Per rr2 heeft men 1400 pitten van 4-5 cm en
1800 pitten van 3-4 cm nodig. Van de kralen boven 2V2 cm is per rr2
1 liter (2000-2500 stuks) nodig; van de maat 2-2V2 cm 0,8 liter (3200
stuks) envan de maat 1V2tot 2cm0,7 liter (5000stuks).
Voorbehandeling. De kieming en de groei van kralen kan men bevorde4 Archief N.V. L.StassenJr.
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ren door ze ± 10 dagen vóór het planten gedurende V2uur in water te
dompelen en ze daarna tot de planttijd te bewaren bij 23°. Gedurende
deze periode moeten de kralen steeds vochtig worden gehouden o.a.
door broezen met water. Een nadeel van voorkiemen is de toenemende
kans op fusarium.
Planttijd. De knollen, pitten en kralen worden in april op de lange regel
geplant.
Bloei
De bloei begint meestal eind juli.
Cultuurzorgen
Acidanthera is vatbaar voor aantasting door het vuur. Om aantasting
te voorkomen moet het gewas vanaf opkomst iedere veertien dagen
worden geneveld met zineb, maneb of een combinatie van deze middelen. Per hagebruikt men3V2kg,opgelost in100liter water.
Rooien
Zodra de kralen beginnen los te laten, kan met rooien worden begonnen. Dit is meestal nietvóór half oktober hetgeval.
Drogen en bewaren
Om botrytis te voorkomen, moet het gewas met de knollen, pitten en
kralen direct na het rooien worden binnengebracht en gedroogd. Na
het drogen worden de bloemstengels ± 1 cm boven de knol afgesneden en de knollen enkele weken nagedroogd. Het drogen en nadragen
gebeurt bij 23° met een ventilatie van 15 tot 20 maal de ruimte-inhoud
per uur. Bij de verdere bewaring wordt de temperatuur op 20° en de
luchtvochtigheid op 60 à 7 0 % gehouden, dit laatste om uitdrogen
zoveel mogelijk te voorkomen. Om deze luchtvochtigheid te kunnen
handhaven mag maximaal zesmaal de ruimte-inhoud per uur worden
geventileerd. De knollen moeten in het donker worden bewaard, daar
ze anders groen worden.
Sorteren
De oogst wordt gesorteerd in de leverbare maten 5-6 cm, 6-7 cm, 7-8
cm en 8 cm/op en de plantgoedmaten 4-5 cm en 3-4 cm. De maat 4-5
cm mag zo nodig worden geëxporteerd. De kralen sorteert men meestal in de maten 2V2 cm/op, 2-2V2 cm en lV2-2cm.
Het aantal leverbare knollen dat men kan oogsten, is sterk afhankelijk
van de weersgesteldheid in augustus en september. Als de tempera-
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tuur in deze maanden hoog is, kan een groot deel van de pitten en zelfs
van de in het voorjaar geplante kralen een grootte van meer dan 8 cm
bereiken.
Onkruidbestrijding
Voor de bestrijding van onkruid kan het gewas vóór opkomst worden
gespoten met 40-50 ml Chloorprofam (Chloor-IPC) 4 0 % + 30-50 ml
paraquat per are.
Ziekten en plagen
Dit gewas wordt door dezelfde ziekten aangetast als de gladiool. Voor
de beschrijving en bestrijding van de ziekten verwijzen we naar blz.
192-199.
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Allium

Sortiment
Van het zeer uitgebreide sortiment Alliums zijn voor de bloembollenteelt devolgende soorten belangrijk:
Soort

Bloemkleur

Hoogte Bloeitijd
in cm

Min. leverbare
maat in om

Allium aflatunense

lila-purper

80-90

10

Allium christophii
syn. Allium albopilosum

violet

50-70

Allium caeruleum
syn. Allium azureum
Allium cowanii
Allium elatum
Allium giganteum

diep hemelsblauw
wit
lila-rose
violet

50
40
100
150

Allium karataviense ' 2
Allium moly '
Allium neapolitanum
'grandiflorum'
Allium oreophilum
syn Allium
ostrowskianum
Allium rosenbachianum
Allium roseum
'grandiflorum'
Allium sphaerocephalon
Allium unifolium

gebroken wit
geel
wit

20-25
30
40

juli
mei
eind mei
half juni
begin juli
mei
juni
eind mei

purperrood

15

juni

3V2

lila-purper

100

mei

15

rose
purperrood
rose

40
80
50

juni
eind juli
juni

3V2

1

eind meihalf juni
half juni—
juli

10

3V2
4
14 (schijven)
14 (schijven)
10
4 (rond)
3

5
5

Geschiktvoor rotstuin.2Grijsgroen blad metsmalle roderand.
Gebruikswaarde

Tuinbeplanting: border, rotstuin.
Snijbloementeelt: de meeste soorten kunnen zowel buiten als onder
koud glas voor de bloem worden geteeld. Voor het in bloei trekken
onder verwarmd glas kunnen de volgende soorten worden gebruikt:
Allium cowanii
Allium neapolitanum 'grandiflorum'
Allium roseum 'grandiflorum'
Allium unifolium.
^ Allium giganteum
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De bloemen zijn in gesneden toestand lang houdbaar, namelijk IV2-3
weken. Van de soorten christophii, azureum, karataviense en sphaerosephalon worden de bloemen bovendien in gedroogde toestand verwerkt in bloemstukken en droogboeketten. De bloemen van de christophii en karataviense worden dan gesneden als ze zijn uitgebloeid,
van azureum en sphaerocephalon in bloeiende toestand. Ze worden
daarna gedroogd in een ruimte bij een temperatuur die enkele graden
hoger isdande heersende buitentemperatuur.
Vermeerdering
Het gewas Allium kan zowel door middel van klisters (grote soorten)
en kralen (kleine soorten) als uit zaad worden vermeerderd.
Bij een normale groei kunnen per 100 kg plantgoed 200 tot 250 kg
bollen worden geoogst. Voor alle soorten behalve giganteum betekent
dit voldoende plantgoed voor instandhouding van de partij. Leverbare
bollen van klisters zijn kantig van vorm. Om mooie, ronde bollen te
verkrijgen wordt daarom van de grote soorten aflatunense, christophii,
elatum en karataviense tevens zaad gewonnen.
Teeltgegevens
Soort

Allium aflatunense
christophii
karataviense

Allium giganteum

Allium neapolitanum
roseum
oreophilum

Plantmaat
in cm

Planthoeveelheid

Oogstgewicht

boven10
8-10
6-8
4-6
2-4
zaad
boven 15
10-15
zaad

9 kg
7 kg
6 kg
5 kg
3 kg
1 liter
10kg
9 kg
1 liter

16-18 kg
15-16 kg
12-14 kg
10-12 kg
8-10 kg
10-12 kg (na2jaar)
20-25 kg
20-22 kg
15kg

3V2en op
2 kg
beneden 3'A iVskg

5- 6 kg
4 kg

Wil men zaad winnen, dan verdient het aanbeveling hiervoor een
'kweekpartij' aan te houden. Deze moet vooraf worden geselecteerd
op bloemkleur, stand en gezondheid van het gewas en groeikracht. Na
het zaaien blijft de partij twee jaar vast staan, daarna wordt ze gerooid,
gesorteerd en weer geplant. Het derde jaar worden de best gegroeide
bollen uit de oogst geselecteerd voor de zaadcultuur. Met het oogsten
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van het zaad moet men wachten tot de zaaddoosjes juist gaan springen, waarna de zaadbollen worden geplukt. Deze worden gedurende
1-2 weken gedroogd bij 23-25 en tot de planttijd bewaard bij 17-20°.
Allium giganteum is moeilijk uit zaad te vermeerderen. Dit kan alleen
onder glas gebeuren. Niet alleen levert de winning van zaad moeilijkheden op, maar bovendien is het zaad ook weinig kiemkrachtig. Daar
komt nog bij dat het zaaisel heterogeen is; de nakomelingen zijn niet
k'eurecht.
Voor de soorten aflatunense, christophii en karataviense is bij de teelt
uit zaad in het vierde jaar 40-50% van de oogst leverbaar en moet
navijf jaar de produktie van leverbaar voltooid zijn.
Bij Allium elatum en Allium giganteum duurt de volledige teelt zes à
zeven jaar.
Grondsoort en bemesting
Hoewel lichte zavelgrond geschikt is voor de teelt van Allium, moet
toch de voorkeur worden gegeven aan zandgrond. Men verkrijgt dan
een mooier en blanker produkt.
Als bemesting geeft men in het najaar ± 4 weken na het planten 3/t1 kg samengestelde meststof 6-1C-20 en ongeveer 4 weken later
nog eens 3 A-1 kg 6-18-28. In het voorjaar na het ontdekken strooit
men als aanvulling 300 gr kalkammonsa'peter op een afgehard gewas.
Zaaien en planten
Zaad: De beste zaaitijd is oktober. Later zaaien geeft kans op 'slapen'.
Een uitzondering hierop is Allium christophii die eind november moet
worden uitgezaaid, omdat anders het gewas reeds in januari boven de
grond komt en afvriest. Per rr2 gebruikt men ongeveer 1liter geschoond
zaad, dat bij voorkeur breedwerpig wordt gezaaid in een 2 cm diep
uitgeschoten bed. De bolletjes gegroeid uit zaad blijven een jaar
overstaan.
Bollen: De planttijd van bollen valt tussen eind oktober en eind november. De hoeveelheid plantgoed en de plantdiepte zijn afhankelijk vanhetsoort en de plantmaat.
Debollen worden meestal machinaal op regels geplant.
De kralen van Allium roseum blijven gemakkelijk 'slapen'. Om dit te
voorkomen moeten de kralen vanaf 4 weken voor het planten worden
voorgekiemd in vochtig turfmolm bij een temperatuur van ± 25°.
Dekken en ontdekken
De meeste Allium-soorten worden gedekt met 2 bos riet of 10 kg stro
per rr2. Allium cowanii, neapolitanum en roseum zijn gevoeliger voor
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Hoeveelheid plantgoed en plantdiepte vanverschillende soorten:
Soort

Plantmaat
in cm

Aantal
per rr2

Plantdiepte
in cm

Allium aflatunense
christophii
karataviense

boven 10
8-10
6-8
4-6
2-4
zaad
boven15
10-15
zaad
boven3V2
kralen tot3V2
boven3V2
kralen tot3V2
boven3V2
kralen tot3V2

400
600
900
1400
2000
1 liter
100
200
1 liter
5500
IV2 liter
4750
IV2 liter
5500
IV2 liter

8
8
6
6
5
IV2-2
10
10
IV2-2
6
5
6
5
6
5

Allium giganteum

Allium neapolitanum
Allium roseum
Allium oreophilum

vorst dan de andere soorten en worden daarom gedekt met 4 bos riet
of 20 kgstro.
Van alle soorten zijn de opkomende spruiten vorstgevoelig. Dit is
vooral riskant voor de soorten die vroeg boven de grond komen, zoals
elatum, giganteum en rosenbachianum. Men kan dit risico verminderen
door het plantgoed vanaf het rooien te bewaren bij 20° en te planten
indetweede helft van november.
Kort na opkomst van het gewas in het voorjaar wordt het dek verwijderd.
Rooien,drogenen sorteren
Het is van veel belang dat de bollen op het juiste tijdstip worden gerooid. In het algemeen is dit kort na het hoogtepunt van de bloei, voordat het gewas geel begint te worden. Bij zonnig weer kan deze verkleuring reeds 2-3 dagen na het hoogtepunt van de bloei beginnen, bij
koud weer iets later. Indien langer wordt gewacht met rooien, krijgt
men bollen met een lelijke huid (geelbruin in plaats van blank) en
raken de kralen en klisters los van de bol. Soms moet zelfs al tijdens
de hoofdbloei gerooid worden om verkleuren van de bol te voorkomen.
Controle van de bollen tijdens de bloei is daarom nodig.
Wegens de kans op verkleuring van de bolhuid moeten vooral de soorten karataviense, oreophilum en roseum op tijd worden gerooid. Daarentegen kan men bij Allium giganteum beter wachten tot het gewas
•^ Allium neapolitanum grandiflorum- Archief Tubergen,Haarlem
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gedeeltelijk is afgestorven, omdat dan de oude huid gemakkelijker
loslaat. Ook deze soort moet echter worden gerooid voordat de huid
vandejonge bollen lelijk begint teworden.
Voor het rooien moet het loof worden afgeschoffeld.
De meeste soorten kunnen machinaal worden gerooid of (speciaal de
grotere soorten) worden uitgeploegd. Voor de kleinste maten zal men
de rooimachine iets moeten aanpassen.
Bij Allium azureum en Allium sphaerocephalon stuit machinaal rooien
op moeilijkheden. De bollen van deze soorten hebben in de rooitijd
nog harde stengelresten. Het schoonmaken vraagt dan veel extra werk,
omdat bol voor bol van alle stengelresten moet worden ontdaan.
Na het rooien moeten de bollen zo spoedig mogelijk worden gedroogd
in een ruimte waar de temperatuur enkele graden hoger is dan de
buitentemperatuur. Na het drogen worden de bollen geschoond, hetgeen gemakkelijker gaat naarmate ze droger zijn. Het schonen is
vooral bij de kleinere soorten een nogal tijdrovend werk. Door licht
roeren inde bak kandit werk worden vergemakkelijkt.
Zodra de bollen voldoende zijn geschoond, kunnen ze worden gesorteerd inde aangegeven leverbare maten (zie blz.13).
Alliums worden tijdens het rooien en de verdere bewerking zeer gemakkelijk beschadigd. Dit dient uiteraard zoveel mogelijk te worden
voorkomen.
Bewaren
Zowel het plantgoed als het leverbaar wordt bewaard bij 20-23°. De
indruk bestaat dat Allium cowanii bij 23° moet worden bewaard om
voldoende te kunnen bloeien.
Het leverbaar van Allium oreophilum kan tot het voorjaar bij 23-25°
worden bewaard, waardoor het mogelijk is deze soort in de pakketten
opte nemen.
Onkruidbestrijding
Zaad: Ruim voor opkomst van het zaad wordt gespoten met 30-50 ml
paraquat per are,opgelost in10liter water.
Bollen: Voor, bij of kort na opkomst van het gewas spuiten met 40 ml
chloorprofam (Cloor-IPC) 4 0 % per are opgelost in 10 liter water.
Indien na opkomst wordt gespoten, moet het gewas goed afgehard
zijn.
Ziekten en plagen
Stengelaaltje - Ditylenchus dipsaci
Op de bladeren lichtgekleurde vlekjes. De bladeren kunnen in groei
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achterblijven, draaien en scheuren. Op de bollen treedt vanuit de basis
een lichtgele tot matwitte verkleuring op, hetgeen alleen is waar te
nemen als de droge huid wordt verwijderd. Tegen de planttijd zijn de
zwaar aangetaste bollen verdroogd; verdroogde bollen zijn een belangrijke aanwijzing dat aaltjesziek in de partij aanwezig kan zijn.
Bestrijding: Warmwaterbehandeling van 4 uur 45'-'. Om deze te kunnen
doorstaan, moeten de bollen vanaf het rooien gedurende 1-4 weken
worden bewaard bij een temperatuur van 25-30° en vlak voor de behandeling gedurende 24 uur worden voorgeweekt in water. In proeven
is deze voorbehandeling toegepast bij de soorten azureum, moly, oreophilum, neapolitanum en karataviense. Voor karataviense is de beste
voorbehandeling 3weken 30'.
Virus
Mozaiek (uienmozaiek). Dit virus wordt overgebracht door bladluizen.
Bij een aantasting komen mozaiekachtige vlekken en strepen onregelmatig over de bladoppervlakte voor.
Bestrijding: Aangetaste planten direct verwijderen. Stamselectie verdient echter de voorkeur. Voor de cultivars waarbij dit mogelijk is, is
vermeerdering uit zaad aan te bevelen boven die door middel van
klisters of kralen. Aangetaste partijen mogen niet naast gezonde partijen worden geplant.
Ratel (tabaksratelvirus). Ratelvirus wordt door in de grond levende
aaltjes van het geslacht Trichodorus overgebracht. Op de bladeren
komen naast de bladnerven gele strepen en soms ruitvormige figuren
voor.
Bestrijding: Aangetaste planten verwijderen. Grond ontsmetten met 60
ml DDof met40 ml dichloorpropeen per m2.Door de gevoelige cultivars
laat te planten,vermindert men de kansop infectie.
Witrot - Sclerotium cepivorum
Planten komen slecht op of verwelken vroegtijdig. In de grond teert de
bol volledig weg.
Bij de grootbloemige alliums zoals giganteum wordt de aantasting
gekenmerkt door inktzwarte rotting die vanaf de bolbasis omhoog
straalt. Op de bollen grijswit schimmelpluis met zwarte Sclerotien ter
grootte van een speldeknop of kleiner. Aangetaste bollen zijn bij de
oogst bedekt met een massa door schimmeldraden doorgroeide grond
enverdrogen tijdens de bewaring.
Bestrijding: Aangetaste bollen met omringende grond verwijderen.
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Zieke partijen vroeg oogsten,van grond ontdoen en snel drogen.
Zieke plekken en uitgezeefde grond behandelen met 75 gr quintozeen
2 0 % perm 2 .
Alle verkalkte en verdroogde bollen voor het planten verwijderen.
Plantgoed bepoederen met 5gr quintozeen 2 0 % per kg bollen.
Ruimevruchtwisseling toepassen.
Zwartsnot - Sclerotinia bulborum
Kort na de bloei gaan de bladeren pleksgewijs hangen. Het loof verrot
aan de voet en verandert in een slijmerige, grijze massa. De planten
sterven vroeg af. Op de aangetaste bollen grote zwarte Sclerotien.
Bestrijding: Aangetaste bollen met omringende grond direct verwijderen. De randen van het ontstane gat behandelen met 75 gr quintozeen
2 0 % perm 2 .
Kwade grond - Rhizoctonia tuliparum
Misvormde en beschadigde planten of pleksgewijs in het geheel geen
gewas. Wortelgestel normaal. Bollen tonen op dwarsdoorsnede geelbruine ringen. Op en in de bol Sclerotien die eerst wit en later bruinzwart zijn.
Bestrijding: Aangetaste plekken direct na het rooien behandelen met
75 gr quintozeen 2 0 % per m2. Goed door de grond werken is noodzakelijk. Op gronden waar besmetting wordt verwacht, de grond voorbehoedend behandelen met 20-30 gr quintozeen 2 0 % per m2. De
bollen voor het planten bepoederen met 5 gr quintozeen 2 0 % per kg
bollen.

< Allium karataviense
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Anemone

Sortiment
De anemonen zijn in volgorde van hun belangrijkheid in te delen in de
volgende groepen:
Anemone coronaria DeCaen
Anemone coronaria St. Brigid
Anemone fulgens multipetala
Anemone St. Bavo
Anemone blanda
Anemone apenina
Anemone nemorosa
Anemone pavonia.

A. Anemone de Caen
Sortiment
Anemone de Caen, enkelbloemig, werd oorspronkelijk uitsluitend in
gemengde kleuren geteeld. Door strenge selectie op een aantal kleuren heeft men nu partijen gekregen die vrijwel zuiver op kleur zijn,
namelijk rood, blauw, violet en wit. Men heeft aan deze kleurselecties
devolgende namen gegeven:
Hollandia - rood
Mr. Fokker - violetblauw
Sylphide - voletrose
The Bride - wit
Gebruikswaarde
Snijbloemencultuur: volle grond van verwarmde en koude kas en
buiten.
Tuinbeplanting:
border en vak.
Vermeerdering
Devermeerdering vindt uitsluitend plaats uitzaad.
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Anemone coronaria de Caen
Archief N.V. L. Stassen Jr.
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De teelt
Indeanemonenteelt kunnen drie fasen worden onderscheiden:
a. Teelt voor het winnen vanzaad (de zaadteelt)
b. Pittenteelt
c. Knopenteelt.
Grondsoort
De keuze van de grondsoort is afhankelijk van de teelt die men wil
uitoefenen. Voor het winnen van zaad kan men zowel op zand- als op
zavelgrond telen. Voor de pittenteelt komt uitsluitend humeuze zavelgrond in aanmerking, de knopenteelt moet altijd op zandgrond met een
laag humusgehalte worden uitgeoefend. Voor anemonenteelt moet de
grond voldoende opdrachtig zijn. Gronden die snel uitdrogen zijn
ongeschikt.
Bemesting teelt vanaf zaad
Ongeveer 4 weken voor het zaaien strooit men 1 kg samengestelde
meststof 6-18-28 of 12-10-18 per rr2. De te kiezen samenstelling is
afhankelijk van devoedingstoestand van degrond.
Bemesting teelt vanaf pitten
Voor zandgrond. Vóór het planten 1 kruiwagen oude koemest infrezen
en 4-6 weken na het planten 1 kg samengestelde meststof 6-18-28.
Tijdens het groeiseizoen kan het voorkomen dat op bepaalde plekken
het gewas wat licht van kleur is en in groei achterblijft. Deze plekken
moet men een aanvullende stikstofbemesting geven in de vorm van
kalkammonsalpeter. Per rr2 strooit men dan bij droog weer 0,2 kg. Bij
de teelt voor de produktie van zaad is aan te raden het gehele gewas
met 0,3 kg kalkammonsalpeter te bemesten; stikstof verhoogt namelijk
de bloemproduktie.
Voor zavelgrond. Ongeveer 2-4 weken voor het planten strooit men
172-2 kgsamengestelde meststof 12-10-18 per rr2.
a. DE ZAADTEELT
Bij de zaadteelt moeten hoge eisen aan de moederplanten worden
gesteld. Er mag alleen zaad worden gewonnen van planten die bloemen leveren met heldere kleuren en van voldoende grootte. Als men
gemengd wil telen, moet men weten dat aan de kleurencombinaties
bepaalde eisen worden gesteld. Een goede kleurencombinatie is 5 0 %
rood, 2 5 % blauw, 2 5 % violet of 5 0 % rood, 2 0 % blauw, 2 0 % violet
en 1 0 % wit.Teelt men op kleur, dan moet men er rekening mee houden
dat er in de kleurenselecties ten hoogste 5 % afwijkende kleuren

25

Zaad('wol')vanAnemone

mogen voorkomen. Omdat anemonen windbestuivers zijn, moet tussen
de partijen onderling een bepaalde afstand worden aangehouden. Om
ongewenste kruisbestuiving te voorkomen, moet de afstand tussen de
verschillende kleuren ten minste300 meter bedragen.
Plantmateriaal,plantdiepte en plantwijze
Als uitgangsmateriaal bij de teelt voor het winnen van zaad komen
uitsluitend pitten in aanmerking afkomstig van streng geselecteerde
partijen. Om van een goede bloemproduktie verzekerd te zijn, moet
men pitten van voldoende grootte planten. Meestal gebruikt men hiervoor de maat 3-4 cm. Pitten boven 4 cm zijn eveneens geschikt. Per rr2
plant men van de maat 3-4 cm ± 1 liter en van pitten boven 4 cm ±
IV2 liter. De beste planttijd is de eerste helft van maart. De bloemproduktie is dan veelal hoger dan bij later planten. Men plant meestal
op de lange regel, waarbij een regelafstand van 35 cm wordt aangehouden, om de 4 regels onderbroken door een pad ter breedte van
40 cm. Afhankelijk van de grondsoort plant men op een diepte van
3-5 cm.
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Selectie
De bloeiperiode valt in hoofdzaak in de maanden juni en juli. Tijdens
de bloei moet voortdurend worden geselecteerd. Selectie heeft echter
alleen zin indien er in de partij slechts weinig afwijkende planten voorkomen. Bij een te hoog percentage afwijkingen is de partij ongeschikt
voor hetwinnen vanzaad.
Bij het selecteren kan men twee methoden volgen. De eerste is die
waarbij alle bloemen met fletse kleur en afwijkingen worden verwijderd. Hiermede zijn die planten voor de zaadproduktie uitgeschakeld.
Ze leveren echter nog wel een knoop. Bezwaren van deze methode zijn
dat zij vrij veel arbeid vergt en dat stuifmeel van deze minderwaardige
bloemen op de goede terecht kan komen.
De tweede methode is planten met minderwaardige bloemen geheel
verwijderen. Men krijgt hierdoor een betere selectie en ondervangt de
hiervoor genoemde moeilijkheden.

Zaadwinning,drogenen bewaren
Het zaad moet zo rijp mogelijk worden geoogst. Als de zaadknoppen
barsten en wollig worden, moet men ze plukken. Tijdens mooi weer
moet zeker iedere dag worden geplukt. Het kan zelfs tweemaal per dag
nodig zijn. Tijdens een periode met geen of weinig zon barsten de
knoppen veelal niet open en worden ze bruin. Men oogst deze knoppen tegelijk met die welke wel open zijn. Het is aan te raden het zaad
zoveel mogelijk bij droog weerte oogsten.
Direct na de oogst moet het zaad worden gedroogd (nagedroogd) bij
een temperatuur van 17-20° C. Hogere temperaturen dan 20° moet
men vermijden. Om broei of schimmel te voorkomen moet men tijdens
het drogen iedere dag de knoppen een paar maal omroeren.
Na het drogen moet het zaad bij voorkeur in grofmazige zakken droog
en koel worden bewaard. Omdat het zaad voor muizen blijkbaar een
lekkernij is,verdient het aanbeveling de zakken metzaad aande zolder
te hangen. Goed bewaard zaad kan, al loopt de kiemkracht iets terug,
3 jaar kiemkrachtig blijven. Een kiemkracht van 8 5 % of hoger is goed,
van 70-85% voldoende.Als grens geeft de NAK-S70% aan.

Opbrengst zaaden knopen
De opbrengst van 'wol' kan zeer sterk variëren en is afhankelijk van
de bloeirijkdom, het weer en het oogsttijdstip. Door zelfs maar een
halve dag te laat oogsten kan veel wol verloren gaan. Dit is vooral het
geval bij droog zonnig weer gepaard met veel wind. Afhankelijk van de
genoemde omstandigheden kan per rr2 V4-IV2 kg wol worden geoogst.
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De knopen die men oogst van de anemonen die voor de zaadproduktie
zijn geteeld, zijn altijd van mindere kwaliteit, veelal vertakt en erg
mager. Ze mogen niet voor de snijbloemencultuur worden gebruikt,
omdat ze weinig en kleine bloemen produceren met dunne bloemstengels.
b. DE PITTENTEELT
De knolletjes gegroeid van zaad noemt men pitten. Zoals reeds is gezegd, vindt de teelt van deze pitten uitsluitend plaats op humushoudende,opdrachtigezavelgrond met eengoede structuur.
Zaaitijd enhoeveelheid zaad
Zodra de winter voorbij is en er geen vorst van betekenis meer is te
verwachten, moet men zaaien. Met het oog op structuurbederf mag
de grond op het moment van zaaien niet te nat zijn. Om deze redenen
is het juiste tijdstip van zaaien niet precies aan te geven. Men moet
er echter wel van uitgaan dat half maart de beste zaaitijd is. Per rr2
heeft men0,1 kgzaad nodig.
Voorkiemen vanzaad
Hoewel dit niet beslist noodzakelijk is, wordt het zaad ± 10 dagen
voorgekiemd. Het wordt hiertoe met zuiver, vochtig zand vermengd,
0,1 kg zaad op 3 liter zand. Om een goede verdeling van het mengsel
te krijgen, spreidt men een laagje zand op de grond uit en zeeft men
de wol met een fijnmazige zeef boven het zandlaagje uit. Door de wol
te wrijven bereikt men dat het zaad goed verdeeld op het zand valt.
Daarna strooit men over dit eerste laagje weer zand en vervolgens
gaat men er weer een laagje wol over spreiden. Zo kan men enige
laagjes wol en zand op elkaar laten volgen, waarna alles intensief
wordt omgeschept om een gelijkmatig mengsel te krijgen. Het mengsel
van zand en zaad dat ongeveer 10 cm dik mag zijn, wordt daarna in
een ruimte opgeslagen bij eentemperatuur tussen 10en 15° C.
Als door slechte weersomstandigheden na 10 dagen kiemen nog niet
gezaaid kan worden, moet men de temperatuur zo laag mogelijk houden. Men kandan na3weken nogzonder bezwaarzaaien.
Zaaien
Men zaait op bedden van ongeveer 1,20 m breed. Tussen de bedden
houdt men paden aan van 30 cm breed. Het bed wordt 1 cm diep uitgeschoten en daarna goed gelijkgeharkt. Het zaad wordt dan breedwerpig gezaaid, vervolgens met een plankje of lichte rol aangedrukt,
waarna het met een laagje grond van 1 cm wordt overgeschoten.
Om het zaad op gelijke diepte te zaaien, kan men na het harken en
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vóór het zaaien eerst de grond wat aandrukken. Na het overschieten
moet degrond dan opnieuw licht aangedrukt worden.
Als de grond kort na het zaaien te droog wordt, zal beregening nodig
zijn. Omdichtslaan van de grond te voorkomen, mag men slechts kleine
hoeveelheden zeer fijn verdeeld water per keer geven.
Cultuurmaatregelen
Tijdens het groeiseizoen moeten onkruiden zo spoedig mogelijk na
opkomst worden verwijderd. Als men het onkruid te groot laat worden,
ontstaat er bij het verwijderen ervan veel schade omdat er ook veel
jonge anemoneplantjes meegenomen zullen worden.
In sommige jaren vormen veel planten een bloem. Wil men goede pitten oogsten, dan moeten die bloemen zo spoedig mogelijk worden
afgemaaid. Hierbij moet men er voor zorgen dat de bloemen in de
paden terechtkomen. De paden moeten daarna worden schoongeharkt.
Oogst
Als het gewas is afgestorven, meestal ongeveer half augustus, moet
men direct tot rooien overgaan. Zou men te lang wachten, dan is de
kans groot dat de pitten nieuwe wortels maken en gaan doorgroeien.
Doorgroeien kan ook voorkomen als een langdurige droogte wordt
gevolgd door natte perioden. 'Doorwassers' geven een minderwaardig
produkt met weinig kiemkracht. De pitten zien er dan wat verschrompeld en mager uit en hebben veelal een lange staart. Voor het rooien
moet het afgestorven gewas met een scherpe schoffel worden afgeschoffeld. Om beschadiging van de koppen van de pitten te voorkomen, moet zeer ondiep worden geschoffeld. Met een brede, platte
schep worden de pitten met de grond opgeschept, waarbij zo ondiep
wordt geschept dat er zo weinig mogelijk grond wordt meegenomen,
maar toch zo dat de pitten niet worden beschadigd. De pitten worden
daarna op een hellende schudzeef of trilzeef grondvrij gemaakt. Daarbij mogen ze niet beschadigd worden.
Als de grond te nat is, moet men de pitten schoonspoelen met behulp
van een spoelmand of spoelmachine. Om de pitten geheel schoon te
krijgen is meestal naspoelen met schoon water nodig.

Drogen
Direct na de oogst moeten de pitten worden gedroogd. Dit kan uitstekend in goed geventileerde afdelingen van de schuur gebeuren. Daarbij mag de aan te houden temperatuur niet meer dan 2 à 3 graden
boven de buitentemperatuur zijn, omdat anders de kiemkracht sterk
wordt benadeeld. Als men buiten moet drogen, maakt men gebruik van
gaasbakken, waarin de pitten eerst in de schaduw winddroog worden
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gemaakt en daarna pas in dezon worden gezet. Ze mogen echter nooit
in een felle zon worden geplaatst. Als de pitten op deze wijze volkomen
droog en hard geworden zijn, worden ze door licht wrijven over een
zeef ontdaan van wortel-, blad- en stengelresten. Bij te stijf wrijven zou
de huid van de pitten beschadigd worden, ook al zijn die pitten goed
hard geworden. Beschadigde pitten zullen na het planten verloren
gaan.
Schonen
Met behulp van een wanmolen of van een afzuiger kunnen stof, bladen stengelresten, lichte schelpjes enz. worden verwijderd. Daarna kan
men de pitten op een leesband of tafel verder controleren op beschadigde en doorgewassen pitten, steentjes of andere verontreinigingen.
Sorteren en bewaren
De pitten worden gesorteerd in de volgende maten: 5 cm/op, 4-5, 3-4,
2-3 en 1-2 cm. Het plantgoed van 1-2 cm wordt per hl of liter verhandeld. Alles boven 2 cm is leverbaar en wordt per aantal verhandeld,
het leverbaar van 4-5 cm meestal in papieren zakken van 2500 stuks
ende maten3-4en2-3 cm in papieren zakken van 5000stuks.
Pitten moeten droog worden bewaard bij een temperatuur van 17-20°.
Bij een lagere temperatuur zal door de dan vaak hogere luchtvochtigheid de kans op aantasting door pénicillium worden vergroot.
Opbrengsten
De hoeveelheid pitten die men per rr2 oogst, kan sterk variëren. Het
weer kan hierbij een grote rol spelen. Ook de grond, maar vooral de
kennis en de werkwijze van de kweker zijn bepalend voor de oogstgrootte. De opbrengst kan in eenzelfde groeiseizoen variëren van 5 tot
zelfs 15 liter per rr2. Gemiddeld kan men echter rekenen op een
opbrengst van7à8 liter per rr2.
c. DE KNOPENTEELT
De knopenteelt vindt uitsluitend plaats op de humusarme zandgronden.
Knopen, afkomstig van zandgrond, zijn vleziger en minder vertakt dan
van zavelgrond. Een ander voordeel is dat ze mooi bruin van kleur zijn.
Van knopen geteeld opzavelgrond isde kleur meer grijsachtig.
Planten
De beste planttijd is half december, maar ook in maart kan men nog
planten. Men plant in hoofdzaak pitten van 1-2 of ook wel 1-2V4 cm.
Demaat 2-3 cm wordt weinig voor de knopenteelt gebruikt.
De plantdiepte bedraagt ± 4 cm. Het planten geschiedt machinaal,
vrijwel uitsluitend op de lange regel. Tussen de regels wordt een
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afstand van 22-25 cm aangehouden. Bij een bedbreedte van 1 m
komen er dan 5 regels per bed.Tussen de bedden houdt men een pad
van 40 cm breed. Van pitten van 1-2 cm heeft men per rr2 0,6 liter
nodig en van de maat 1-274 cm 0,75 liter.
Dekken en ontdekken
De in december geplante pitten worden direct na het planten gedekt
met 2 bossen riet of 10 kg stro per rr2. Vroeg in het voorjaar, zodra de
kans op vorst voorbij is, wordt het dek opgeschud en enige dagen
daarna, als het bovengronds ontwikkelde gewas is afgehard, verwijderd. Tegen het stuiven laat men de achtergebleven riet- of strorestjes
liggen. Als in het vroege voorjaar wordt geplant, is dekken niet nodig.
Men moet de grond echter wel beschermen tegen verstuiving b.v. door
stro testeken.
Bloei
Na een niet te koud voorjaar beginnen de anemonen die in december
zijn geplant al in mei te bloeien, de in maart geplante pitten omstreeks
half juni. Zodra het gewas geel begint te worden, meestal begin augustus, eindigt de bloeiperiode. Om vlezige knopen te krijgen moeten de
bloemen steeds op tijd worden afgemaaid. Men doet dit bij droog weer
en zorgt ervoor dat deafgemaaide bloemen inde paden terechtkomen.
Depaden moeten daarna schoongeharkt worden.
Rooien,drogen,sorteren
Om doorgroeien te voorkomen moet men rooien vóór het gewas geheel
is afgestorven. Direct na het rooien moeten de knopen worden gedroogd. Voor het drogen wordt verwezen naar hetgeen daarover bij
de pittenteelt isvermeld.
De knopen worden als volgt gesorteerd: 8 cm/op, 7-8, 6-7, 5-6, 4-5,
3-4 en2-3 cm.
Opbrengsten
Evenals bij de pittenteelt kunnen - afhankelijk van het weer tijdens
het groeiseizoen, de kennis en het inzicht van de kweker- de opbrengsten sterk variëren, en wel van 5 tot 15 liter per rr2. Men kan er van
uitgaan dat een gemiddelde opbrengst van 10 liter per rr2 haalbaar is.

B. Anemone St. Brigid
Sortiment
Ook Anemone St. Brigid, waarvan de bloemen half gevuld zijn, werd
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Anemone St. Brigid
Archief N.V. L. Stassen Jr.
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oorspronkelijk uitsluitend in gemengde kleuren geteeld. Door strenge
selectie op een aantal kleuren heeft men ook van dit ras partijen gekregen die vrijwel zuiver op kleur zijn, namelijk rood, blauw, violet en wit.
Deze kleurselecties zijn onder devolgende namen bekend:
Governor = The Governor-rood
Admiral = TheAdmiral
-violet
Lord Lieutenant
-diepblauw
Mount Everest
-wit
Gebruikswaarde
Snijbloemencultuur: volle grond van verwarmde en koude kas en
buiten.
Tuinbeplanting:
border en vak.
Vermeerdering
Devermeerdering vindt uitsluitend plaats uitzaad.
De teelt
De teelt van Anemone St. Brigid is nagenoeg gelijk aan die van Anemone de Caen.De punten van verschil zijn devolgende:
Pitten bestemd voor de zaadteelt moeten op een afstand van minstens
300 m van enkelbloemige anemonen worden geplant. Tijdens de bloei
van de anemonen bestemd voor de zaadteelt moet niet alleen geselecteerd worden op de kleuren en bloemgrootte, maar men moet er tevens
op letten of de bloemen wel voldoende gevuld zijn. Alle planten met
bloemen die niet voldoende dubbel zijn, moeten beslist met knol wordenverwijderd.
Een ander verschilpunt is dat de zaadopbrengst lager ligt. Men oogst
van deze anemonen gemiddeld 0,8 kgzaad per rr2.

C. Anemone blanda
Sortiment
Hetsortiment bestaat uit devolgende drie soorten:
Anemone blanda caerulea - blauw
alba
- wit
rosea
- rose
Uit deze kleuren zijn enkele cultivars geselecteerd, waarvan de bloemen belangrijk groter zijn dan de oorspronkelijke. Hiervan zijn de
volgende thans in cultuur:

33

Anemone blanda
Archief Tubergen, Haarlem

Blue Pearl

- veronica-violet

Blue Star

- hyacintblauw

Bridesmaid

- wit

Charmer

- diep rose

Pastel Beauty

- mineraalviolet

Pink Star

- phloxpurper

Radar

- purper, wit c e n t r u m

White S p l e n d o u r

- wit, buitenkant bleek lilarose
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Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border, rotstuin, verwildering.
Huisbroei.
Vermeerdering
Anemone bianda wit, blauw en rose worden uitsluitend uit zaad vermeerderd. De cultivars daarentegen vermeerdert men ongeslachtelijk
en wel door de knollen in stukken te delen. Het zaad van de cultivars
is namelijk niet soortecht en kan daarom niet worden gebruikt voor
instandhouding van een partij. Het is alleen geschikt voor het telen van
gemengde partijen.
Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van Anemone bianda zijn de zand- en zavelgronden geschikt. De grond moet voldoende opdrachtig zijn en mag dus niet te
snel uitdrogen.
Zaad. Zowel op zand- als op zavelgrond moet vóór het zaaien 1 kruiwagen oude koemest per rr2 worden ingefreesd. Omdat het uit zaad
verkregen gewas het eerste jaar blijft overstaan, moet de grond het
tweede jaar in het najaar worden bemest met 1 kg samengestelde
meststof 6-18-28 en in het daaropvolgende voorjaar met 200 gr kalkammonsalpeter op eendroog gewas.
Knopen en klauwen. Zowel op zand- als op zavelgrond wordt ± 4-6
weken na het planten een overbemesting van 1-1V2 kg samengestelde
meststof 6-18-28 en in het voorjaar op een droog gewas 300 gr kalkammonsalpeter gegeven.
Teeltvoor zaadwinning
Om de kleuren blauw, wit en rose zozuiver mogelijk te houden, moeten
tijdens de bloeiperiode alle planten met afwijkende bloemkleur worden
verwijderd. Het zwarte gladde zaad wordt vlak voor het rooien van de
klauwen geoogst. Bij droog weer wordt het afgestorven gewas voorzichtig van de bedden geharkt, waarna het zaad bij elkaar wordt geveegd en opgeschept. De gronddeeltjes worden met een fijnmazige
zeef van het zaad gescheiden. Het zaad wordt tot de zaaitijd bewaard
op een koele, maar droge plaats. Per rr2 kan V2tot 3A liter zaad worden
gewonnen.
Zaaien en planten
Zaad. De zaaitijd valt in de periode 2e helft september-begin oktober.
Het zaad wordt breedwerpig op bedden gestrooid. Het gewas blijft
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twee jaar vast staan. Daar het zaad van cultivars minder kiemkracht
heeft dan van de hoofdsoorten, wordt daarvan een grotere hoeveelheid per rr2 gezaaid. De hoeveelheden zijn:
Zaad afkomstig van de kleuren blauw, rose,wit V3liter per rr2.
Zaad afkomstig vande cultivars V2liter per rr2.
Knopen en klauwen. De knopen en klauwen worden in oktober geplant.
Er wordt zowel op bedden als op de lange regel geplant. De per rr2 te
planten hoeveelheid is afhankelijk van de plantgoedmaat, namelijk
knopen 2-jarig
1 liter
4-5 cm
1.500 stuks
5-6 cm
1.100 stuks
6 cm/op
700 stuks
klauwen 7 cm/op
700stuks
Dekken en ontdekken
Zowel het zaad als de knopen en klauwen worden gedekt met 2 bos
riet of 10kgstro per rr2.
Daar het gewas zich reeds vroeg in het voorjaar bovengronds ontwikkelt, moet het dek worden verwijderd zodra de weersomstandigheden
dit toelaten. Om stuiven tegen te gaan, laat men de achtergebleven
riet- enstrorestjes op dezaaibedden liggen.
Bloei
Anemone blanda bloeit in maart-april.
Rooien,drogen,sorteren
De tweejarige knopen, afkomstig van zaad, worden in juli gerooid
zodra het gewas is afgestorven. Het verdient aanbeveling te rooien
als de grond iets aan de droge kant is. De knolletjes worden met grond
opgeschept en daarna voorzichtig met een zeef van grond ontdaan.
Tijdens het zeven mag niet over de knolletjes worden gewreven, daar
dit beschadigingen veroorzaakt. Beschadigde knolletjes gaan meestal
verloren door penicilliumaantasting.
Driejarige knopen en klauwen worden in het algemeen met de hand
gerooid, daar bij machinaal rooien het gevaar van beschadiging te
groot is.
Men moet met het rooien wachten tot de grond enigszins aan de droge
kant is.Voordat de knopen en klauwen worden schoongezeefd, moeten
ze met de nog aanhangende gronddeeltjes eerst winddroog worden
gemaakt, bij voorkeur in gaasbakken. Pas daarna kunnen de laatste
gronddeeltjes gemakkelijk van de knolletjes worden gescheiden.
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Nadat de oogst in de schuur nog enkele dagen is nagedroogd, sorteert
men de knopen en klauwen. Grote klauwen worden in stukken gesneden of zo mogelijk gebroken. De stukken moeten zoveel mogelijk een
gelijke omtrek krijgen van6-8cm.
De maten van het leverbaar zijn 6 cm/op, 5-6 cm en 4-5 cm. Alles
beneden 4cm is plantgoed.
Bewaren
Zowel het leverbaar als het plantgoed bewaart men bij 17° met een
ventilatie van slechts 1 à 2 maal de ruimte-inhoud per uur. Bij een
hogere temperatuur dan 17° zouden de anemonen te snel uitdrogen en
als gevolg daarvan slecht kiemen.
Om schimmelvorming tegen te gaan, moet gedurende de bewaarperiode voor eengoede luchtcirculatie worden gezorgd.
Opbrengsten
De oogst per rr2 bedraagt 2jaar na het zaaien 8-12 liter en het daaropvolgende jaar 10-15 liter.

D. Anemone St.Bavo
Sortiment
Anemone St. Bavo wordt uitsluitend gemengd geteeld in een grote
variatie van kleuren met als hoofdkleuren rood, lila, paars, zalm en
rose. Ook komen tweekleurige exemplaren voor zoals rood met een
wit hart, en andere. Aan de buitenkant zijn de kleuren flets, maar aan
de binnenkant helder.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border, rots,verwildering.
Snijbloemencultuur: volle grond van verwarmde en koude kassen en
buiten.
Vermeerdering
Anemone St. Bavo wordt in hoofdzaak uit zaad vermeerderd. Bij ongeslachtelijke vermeerdering breekt of snijdt men de knollen (klauwen)
in stukken. Wegens de vatbaarheid voor virus moet dit echter worden
afgeraden. Door virus aangetaste knollen geven namelijk kleinere,
veelal wat knijperige, misvormde en gevlekte bloemen. Bovendien
gaan aangetaste knollen achteruit inbloei.

37

Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van deze anemoon zijn zand- en lichte zavelgrond met
3 - 6 % organische stof geschikt. Een belangrijke voorwaarde is dat de
grond voldoende opdrachtig isen niet te snel uitdroogt.
Zaad. Bij de teelt vanaf zaad wordt zowel op zand- als op zavelgrond
vóór het zaaien een kruiwagen oude stalmest per rr2 ingefreesd. Een
aanvullende overbemesting wordt dan niet gegeven.
Pitten, knopen, klauwen. Bij deze teelt strooit men op beide grondsoorten 4-6 weken na het planten per rr2 1 à 1V2 kg samengestelde
meststof 6-18-28, in het voorjaar aangevuld met 300gr kalkammonsalpeter als het gewas geheel droog is.
Teelt voor zaad
Voor een goede bloemproduktie moet men knopen planten van 6 cm/
op of pitten boven 4 cm. Tijdens de bloei moet een uiterst strenge
selectie worden toegepast op de planten bestemd voor de zaadwinning. Alle bloemen met te fletse kleur of met minder dan 6 bloemdekbladen moeten worden gekopt. Ook van planten met te kleine bloemen
mag geen zaad worden gewonnen.
In de meeste partijen overheersen de kleuren paars en lila. In die
gevallen moet een hoeveelheid planten met deze kleuren van de zaadproduktie worden uitgesloten. Er kan namelijk aan de kleurenmengsels
nog veel worden verbeterd. Vooral van de kleur rood moet een groter
percentage in de mengsels voorkomen. Het zaad moet zodra het rijp is
worden geoogst. De knopjes barsten dan open en worden 'wollig' (zie
Anemone de Caen).
Indien enigszins mogelijk, moeten de 'zaadknoppen' steeds in droge
toestand worden geplukt.
Het zaad wordt direct na het oogsten nog wat nagedroogd en daarna
op een koele, doch vooral droge plaats bewaard tot de zaaitijd.
Zaaien en planten
Zaad. Dezaaitijd isoktober; menzaait dan onder plat glas.
Per 100 ramen gebruikt men 1V2 kg zaad, hetgeen neerkomt op 200 gr
per rr2. Het zaad wordt breedwerpig uitgestrooid in een 1 cm diep
uitgeschoten bed. Zodra de plantjes zich bovengronds ontwikkelen,
moeten ze door luchten worden afgehard. Begin april moet het glas
worden verwijderd.
Buiten zaaien is eveneens mogelijk, maar dan duurt de teelt een jaar
langer. Er moet dan zo vroeg mogelijk in het voorjaar worden gezaaid.
Ook hiervoor gebruikt men200gzaad per rr2.
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Pitten, knopen, klauwen. Deze worden in oktober geplant. De hoeveelheid plantgoed per rr2 bedraagt:
pitten

knopen
klauwen

tot 3cm
3-5 cm
boven 5cm
5-6 cm
boven6cm
boven7cm

3

A liter
l'Aliter
2V2 liter
2V2 liter
3V2 liter
8 liter

Dekken en ontdekken
Zowel het zaad als de knopen en klauwen worden gedekt met 2 bossen
riet of 10 kg stro per rr2. Daar het gewas zich in de wintermaanden al
behoorlijk kan ontwikkelen, moet het dek worden verwijderd zodra de
weersomstandigheden dit toelaten.
Bloei
Debloei vanAnemone St Bavo valt inde maand mei.
Rooien,drogen,sorteren
Zodra het gewas is afgestorven, wordt het gerooid. Bij de pitten is dit
in het algemeen in juni het geval, bij de knopen en klauwen in juli.
Met een platte schop worden de pitten met grond opgeschept, waarna
de grond met een zeef wordt verwijderd. Tijdens het zeven mag niet
over de knolletjes worden gewreven, omdat zelfs de lichtste beschadiging aanleiding kanzijntot aantasting door pénicillium.
Knopen en klauwen kunnen machinaal worden gerooid.
Het drogen kan zowel buiten als in de schuur gebeuren. De knollen
mogen echter nooit in de zon worden gedroogd, omdat ze dan te hard
worden en aan kiemkracht verliezen. Om dezelfde reden mag ook niet
in de schuur bij een hoge temperatuur worden gedroogd. Een temperatuur die even hoger is dan de buitentemperatuur is aan te bevelen.
Zodra de knollen winddroog zijn, moet het drogen worden beëindigd.
Het knolvlies is dan nog taai. Intens drogen, zoals dit b.v. bij Anemone
de Caen gebeurt, isvoor Anemone St. Bavo beslist verkeerd, omdat de
kiemkracht dan vermindert en de knol zelfs geheel verloren kan gaan.
Na het drogen worden de pitten, knopen en klauwen gesorteerd. Vooraf worden de grote klauwen door snijden of breken gedeeld, zoveel
mogelijk in gelijke stukken van de maat 7 cm/op. De oogst wordt in de
volgende leverbare maten gesorteerd:
Klauwen 7cm/op
6-7 cm
Knopen
Pitten

6cm/op

5-6 cm
5cm/op

4-5 cm
4-5 cm

Knopen en pitten beneden 4cm vormen het plantgoed.
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Bewaren
Zowel het leverbaar als het plantgoed wordt bewaard bij 17° met een
ventilatie van 2 maal de ruimte-inhoud per uur. Om penicilliumaantasting te voorkomen moet voor een goede luchtcirculatie worden gezorgd.
Opbrengsten
Deopbrengsten per rr2zijn:
3
zaad
A kg
pitten
15 liter
knopen
15 liter
klauwen
20 liter

E. Anemone fulgens
Sortiment
Van hetgewas Anemone fulgens zijn nog in cultuur:
Anemone fulgens, enkel, rode bloemkleur
Anemone fulgens 'Multipetala', dubbel, rode bloemkleur.
Van de beide soorten is 'Multipetala' verreweg de belangrijkste.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border, rots,verwildering.
Snijbloemencultuur: volle grond zowel van verwarmde en koude kassenals buiten.
Vermeerdering
De vermeerdering vindt plaats door het in stukken breken of snijden
vande knollen (klauwen).
Gronden bemesting
Voor dit gewas zijn de humushoudende fijnkorrelige zandgronden en
de humushoudende lichte zavelgronden geschikt.
Vóór het planten wordt als bemesting 1 kruiwagen oude koemest per
rr2 door de grond gefreesd met als aanvullende bemesting 4-6 weken
na het planten 1 kg samengestelde meststof 6-18-28 en in het voorjaar
300gr kalkammonsalpeter op eendroog gewas.
Planten
De planttijd valt in oktober. Per rr2 plant men 8 kg plantgoed, de plantdiepte is6cm.
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Dekken en ontdekken
De benodigde hoeveelheid dekmateriaal is 3 bos riet of 15 kg stro per
rr2. Wegens de vroege bovengrondse ontwikkeling van het gewas moet
het dek worden verwijderd zodra de weersomstandigheden dit toelaten.
Bloei
Debloei valt inde maand mei.
Rooien,drogen,sorteren
Het rooien gebeurt in het algemeen in de maand juli. Het is echter niet
noodzakelijk het gewas direct na het afsterven te rooien.Als de weersomstandigheden of de werkzaamheden hiertoe aanleiding geven, kan
men erzonder bezwaar nog 4-5 weken meewachten.
De knollen mogen slechts winddroog worden gemaakt. Te sterk gedroogde knollen verliezen hun kiemkracht.
Door de onregelmatige vorm van de knollen is het moeilijk een omtrekmaat voor het leverbaar aan te geven. In de praktijk onderscheidt
men bij het leverbaar grootte I (2500-3500 per mand) en grootte II
(3500-5000 per mand). Bij het breken van de knollen houdt men rekening met deze maten.
Bewaren
Zowel het leverbaar als het plantgoed moet men bewaren in een onverwarmde afdeling van de bewaarschuur. Sterk uitdrogen kan men voorkomen door een ventilatie van 1 maal de ruimte-inhoud per uur. Door
een goede luchtcirculatie kan men tevens schimmelaantasting voorkomen. Op lichte gronden (duinzand) kan een kuilbewaring met succes
worden toegepast. Men moet dan echter wel zeker weten dat de kuilgrond vrij isvan ziektekiemen.
Opbrengsten
Bij een goede groei kan men per rr2 een oogst van20-25 kg verwachten.

Selectie
De nog in cultuur zijnde partijen zijn vrijwel alle aangetast door virus.
De bloemen zijn dan klein, bleek en gedeeltelijk groen. Ernstig zieke
knollen geven in hetgeheel geen bloemen meer.
Door de nog goede planten tijdens de bloei te merken en hiervan een
nieuwe partij op te bouwen, is het misschien mogelijk verbetering in de
partijen van deze voor de snijbloemencultuur zo belangrijke anemoon
te brengen.
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F. Anemone apennina
Sortiment
VanAnemone apennina zijn devolgende soorten in cultuur:
Anemone apennina blauw
alba
purpurea.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border, rots,verwildering.
Cultuur
De cultuur van dit gewas komt vrijwel geheel overeen met die van Anemone fulgens (zieblz.40).

G. Anemone coronaria (dubbel)
Sortiment
Het sortiment Anemone coronaria omvat devolgende cultivars:
Cornflower
- violetblauw
DonJuan
- scarlet
General Gordon
- rood
King of the Blues
-diepblauw
Lord Derby
- violetblauw
Purity
- groenachtig wit
•Queenofthe Violets - l i c h t purper
QueenWilhelmina
- wit met rose
Rosette
- licht rose met wit.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border, rots.
Vermeerdering
De vermeerdering gebeurt door het in stukken breken of snijden van
de knollen (klauwen).
Grondsoort en bemesting
Voor deze cultuur zijn alleen de humushoudende lichte zavelgronden
geschikt. Als bemesting geeft men per rr2 ± 2 weken na het planten
1 kg samengestelde meststof 6-18-28, ± 4 weken na het planten aangevuld met250gr kalkammonsalpeter.
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Planten
De planttijd valt in april. Per rr2 wordt 5 kg plantgoed geplant op een
diepte van4cm.
Bloei
Deze anemonensoort bloeit in de maand juni.
Rooien,drogen,sorteren
Zodra het gewas is afgestorven, moet men rooien. De knollen moeten
direct na het rooien worden gedroogd, op dezelfde manier als bij
Anemone de Caen en St.Brigid (zie blz.29).
Bij het sorteren onderscheidt men 1een2egrootte.
Opbrengst
Per rr2 kan men een oogst van ± 10 kg bollen verwachten. Als men
sorteert in 1e en 2e grootte, kan men ongeveer 1000 leverbare knollen
per rr2 rapen.
Bewaren
Anemone coronaria moet droog worden bewaard bij een temperatuur
van 17-20°.
Onkruidbestrijding
Zaad. Ruim vóór opkomst van het zaad spuiten met 30-50 ml paraquat
per are in 10liter water.
Pitten, knopen, klauwen. Enkele dagen voor opkomst spuiten met 1015gr linuron 5 0 % in 10 liter water per are (op lichte gronden wordt de
laagste dosering gegeven). Een gesloten grondlaag verhoogt de veiligheid van deze toepassing. Dit kan men bereiken door 1à 2 cm dieper
te planten dan normaal en de grond na het planten iets aan te drukken.
Het middel linuron mag niet worden toegepast op zeer humusarme
grond (minder dan 1-1V2% organische stof). Op een dergelijke grond
kan alleen ruim vóór opkomst worden gespoten met 30-50 ml paraquat
in10liter water per are.
Ziektenenplagenbijdediverse anemonen
Grauwe schimmel (smeul) - o.a.Botrytis cinerea
Komt bij alle anemonen voor indien de stand van het gewas te dicht is.
Bestrijding:
niette dicht planten
matig zijn met stikstofbemesting
om de 10dagen nevelen met 3 kg zineb of 4 kg thiram in 100 liter water
per ha.
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Rhizoctonia solani
Komt vooral voor op zandgronden bij de teelt vanaf pitten voor knopen
van Anemone De Caen. Direct na opkomst stagneert de groei en verwelken de blaadjes. Op de ondergrondse gedeelten van de blad- en
bloemstengels komen bruine iets 'ingezonken' plekjes voor, hetgeen
lijkt op vreterij. Soms komen de aangetaste blaadjes zelfs niet boven
degrond.De knol enwortels worden echter niet aangetast.
In het bovenste grondlaagje zitten lichtbruine schimmeldraden die bij
het uittrekken van de blaadjes vooral waarneembaar zijn door de aanhangende zandkorrels. Gedurende het gehele groeiseizoen breidt de
ziekte zich snel uit met pleksgewijze aantastingen.
Bestrijding: Hoewel het onderzoek nog niet is afgesloten, kan op grond
van in proeven opgedane ervaringen worden geadviseerd 10 gr quintozeen 20% per m2door de bovenste 5cm grondtewerken.
Sclerotiënrot - Sclerotinia tuberosa
Komt vooral voor bij Anemone nemerosa en Anemone blanda. Tegen
het einde van de groei sterven planten pleksgewijs af. Op de ondergrondse delen vormen zich grote Sclerotien (tot 4cm).
Bestrijding:
- Zo mogelijk aangetaste planten met omringende grond uitsteken en
verwijderen.
- Aangetaste partijen tijdig oogsten, van aanhangende grond ontdoen
en snel drogen.
- Vóór het planten verkalkte knollen en Sclerotien (dieveel op de knollen lijken) uit de partij verwijderen.
- Vóór het planten knollen bepoederen met 10grquintozeen 2 0 % per
kg knollen.
- Ruime vruchtwisseling toepassen en besmette grond vermijden.
Slechte kieming
Slechte kieming van Anemone de Caen en St. Brigid kan worden veroorzaakt door:
- drogen bijte hogetemperatuur (boven 20°)
- onvoldoende droging,gevolgd door aantasting door pénicillium
- tevroeg of te laat rooien
- beschadiging.
Trips- aardvlooien
Trips en aardvlooien komen vooral in Anemone de Caen en St. Brigid
voor, speciaal bij de teelt uit zaad.Aanvankelijk ziet men veelal bruine
randjes aan de bladeren, later sterft degehele plant af.

44

Bestrijding: Spuiten met 100 ml parathion 25%, 75 ml malathion 25%,
150 gr malathion 5 0 % of 75 gr/ml diazinon in 10 Iwater per are.
Valse meeldauw - Plasmopara pygmea
Aan de onderzijde van de bladeren grijze schimmel, planten sterven af.
Bestrijding: Om de 10 dagen nevelen met 3 kg zineb of 4 kg thiram in
100 liter water per are.
Virus
Anemonenmozaiek. Bloemen vlekkerig of streperig, soms misvormd of
niet volledig uitgekleurd (vergroening). Bladeren vertonen een lichtgroene mozaiektekening. Dit virus wordt door bladluizen overgebracht.
Komkommermozaiek. Op de bladeren lichtgroene tot geelachtige vlekken. Door de aanwezigheid van talrijke witte lijntjes of puntjes verbleekt de bloem dikwijls. Bij gelijktijdige aantasting door anemonenmozaiek ontstaan planten met gekroesde bladeren ('peterselieblad').
Ook dit virus wordt door bladluizen overgebracht.
Bestrijding van beide virusziekten: Aangetaste planten zo vroeg mogelijk met de knol verwijderen en vernietigen. Nieuwe partijen niet in de
buurt van oudere partijen en van ranonkels uitzaaien. Onkruid bestrijden.
Zwartsnot - Sclerotinia bulborum
Komt voor zover bekend alleen voor op Anemone apennina. Treedt in
mei en juni pleksgewijze op. In deze plekken is de grond doorweven
met schimmeldraden en vindt men eveneens grote zwarte Sclerotien.
Aangetaste knollen gaan geheel verloren.
Bestrijding: Knollen met omringende grond direct na aantreffen verwijderen. Randen van het gat behandelen met quintozeen om uitbreiding tegen tegaan.
De plekken na het rooien behandelen met 75 gr quintozeen 2 0 % per
m2. Deze hoeveelheid bij voorkeur door de bovenste 15 cm van de
grondfrezen.

45

46

Brodiaea

Hoewel de eigenlijke naam van dit gewas Triteleia is, kent men het in
het algemeen beter onder de naam Brodiaea. Hieraan verwant zijn de
geslachten Dichelostemma en Ipheion. Al deze namen worden door
elkaar gebruikt.
Sortiment
De meest geteelde soorten zijn:
laxa
- bloemkleur violet, hoogte ± 40cm
'Koningin Fabiola' - bloemkleur violet, hoogte ± 60cm
tubergenii
- bloemkleur lichtblauw, hoogte ± 60cm.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border, rotstuin.
Snijbloementeelt: zowel buiten als onder koud en verwarmd glas. Vooral de cultivar 'Koningin Fabiola' is bijzonder geschikt voor snijbloem.
Vermeerdering
De soort laxa wordt vermeerderd uit zaad en uit kralen. Vermeerdering
uit zaad is de snelste methode, omdat de knollen slechts weinig kralen
leveren. Voor het winnen van zaad kan men het best de grootste knollen opplanten.Tijdens de bloei moeten de planten met sterk afwijkende
bloemkleur worden verwijderd.
Zodra de zaaddozen gaan openspringen, worden de bloemschermen
geplukt (omstreeks eind juli). De zaaddozen worden gedroogd bij 20°.
Als het fijne, zwarte zaad droog is en voldoende afgerijpt, wordt het
uit de dozen verwijderd en met een fijnmazige zeef geschoond. Per rr2
kan 1-1V2liter zaad worden geoogst.
De beide andere soorten worden uitsluitend uit kralen vermeerderd
(3à5kralen per knol).
Grondsoort en bemesting
Zandgrond met een goede waterhuishouding is voor deze teelt het
meest geschikt. Lichte zavelgrond is wel bruikbaar, maar voor de teelt
uit zaad levert deze grondsoort bij het rooien nogal moeilijkheden op.
Tijdens de groei moet het gewas over voldoende water kunnen beschikken (zo nodig beregenen).
Bij de teelt vanaf zaad geeft men per rr2 de volgende bemesting: het
•4 Archief Tubergen,Haarlem
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eerste jaar 1 kruiwagen oude stalmest per rr2, het tweede jaar in het
najaar 1 kg samengestelde meststof 6-18-28, in het voorjaar aangevuld met 200 gr kalkammonsalpeter. De voor het tweede jaar opgegeven meststoffen en hoeveelheden gelden ook voor de teelt vanaf
kralen en knollen.
Zaaien en planten
Zaad. De beste zaaitijd is de tweede helft van september. Het zaad
wordt breedwerpig gezaaid in een 2-3 cm diep uitgeschoten bed. Per
rr2 gebruikt men 'A tot 73 liter zaad. Men mag rekenen op een opkomst
van 90-100%. De uit zaad gevormde knolletjes blijven een jaar overstaan. Voor het grootste deel kunnen de knollen na4jaar tot leverbaar
zijn uitgegroeid.
Knolletjes. De planttijd van de knolletjes loopt van half oktober tot half
november. Deplanthoeveelheden zijn:
Hoeveelheid per rr2

Plantmaat
1-2cm
2-3 cm
3-4cm
4-5 cm

2liter
3liter
4liter
5liter

Aantal per liter
±8000 stuks
± 3000stuks
±1000 stuks
± 500stuks

Erwordt voornamelijk machinaal geplant op de lange regel.
Planten in het voorjaar wordt uitsluitend toegepast door degenen die
een verlate bloemproduktie wensen; de knolletjes die men hiervan
rooit,zijn van minder goede kwaliteit.
Dekken en ontdekken
Het gewaswordt gedekt met2bos riet of 10kgstro perrr 2 .
Na opkomst is het gewas vorstgevoelig. Een vroege opkomst kan men
echter tegengaan door het plantgoed te bewaren bij20°.
Zodra het gewas zich bovengronds ontwikkelt en indien het weer het
toelaat,wordt het dek verwijderd.
Bloei
De bloeitijd is van eind juni tot en met juli. Tijdens de bloei gaat het
blad zich over de grond spreiden. Kort na de hoofdbloei is de diktegroei van de knol voltooid.
Rooien,drogen, sorteren
Het rooitijdstip valt in de maand augustus, vrij kort na de bloei. Er kan
machinaal worden gerooid. Om de kralen tegelijk mee te kunnen
rooien, moet de machine worden aangepast.
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Na het rooien worden de knollen en kralen in een bewaarplaats gedroogd bij voldoende ventilatie en bij een temperatuur die ± 2° hoger
isdan de buitentemperatuur.
Na het drogen worden de knollen gesorteerd in de leverbare maten
4 cm/op en de plantgoedmaten beneden 4 cm. Een goede bloemproduktie onder glas mag men alleen verwachten van de maat 5 cm/op.
Per rr2 rooit men van de plantmaat 1-2cm: 12liter = 10kg
2-3 cm: 15liter = 12kg
3-4 cm: 18liter = 14kg
4-5 cm: 22liter = 16kg
Bewaren
Het plantgoed wordt bewaard bij 20°; de laatste weken voor het planten meestal bij 17°.Het leverbaarwordt bij20-23° bewaard.
Als in het voorjaar wordt geplant, moet de bewaartemperatuur vanaf
het rooien 23-25° zijn.
Onkruidbestrijding
Vóór opkomst spuiten met 30-50 ml paraquat gemengd met 40 ml
Chloor-IPC per are of bij of kort na opkomst op een afgehard gewas
met40mlchloorprofam (Chloor-IPC) in 10literwater per are.
Ziekten en plagen
Kwadegrond - Rhizoctonia tuliparum
De planten blijven pleksgewijs weg of zijn misvormd en beschadigd.
Ze hebben wel goede wortels.
Bestrijding: Zieke planten apart rooien envernietigen.
Zwartsnot - Sclerotinia bulborum
De planten gaan pleksgewijs slap hangen. Het loof rot aan de voet en
verandert in een slijmerige, grijze massa. De planten sterven vroegtijdigsf.Opde aangetaste knollen grote,zwarte Sclerotien.
Bestrijding: De aangetaste knollen met omringende grond direct verwijderen. De randen van het ontstane gat behandelen met quintozeen.
Grondbehandeling na aantasting door kwadegrond
en zwartsnot
Na het rooien de aangetaste plekken behandelen met 75gr quintozeen
20% per m2. Indien men gaat telen op grond waarin men de aanwezigheid van schimmels vermoedt, de grond uit voorzorg behandelen met
20 gr quintozeen per m2. Het middel dient ruim voor het planten goed
door degrondteworden gewerkt,b.v. door frezen.
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Camassia

Sortiment
Camassia cusickiï

bloemkleur blauwviolet, stengellengte 60-70 cm.
Bollen peervormig,8-10 cm lang.
Camassia quamash bloemkleur blauwviolet, stengellengte 25-30 cm.
synoniem esculanta Bolletjes rond.
Camassia leichtliniï lijkt veel op Camassia cusickiï, bol echter ron'Caerulea'
der van vorm,bloemkleur blauw.
Van dit sortiment wordt desoort quamash het meest geteeld.
Camassia leichtliniï komt niet veel meer voor.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border.
Snijbloemencultuur:kanalssnijbloem worden gebruikt.
Vermeerdering
De vermeerdering vindt in het algemeen plaats door verklistering.
Vermeerdering uit zaad is wel mogelijk - de soort esculenta geeft vanaf zaad zelfs mooiere bollen - maar wordt in de praktijk niet meer
toegepast, omdat de teelt vanaf zaad langer duurt en men voldoende
klisters heeft.
Van esculenta kan men steeds het leverbaar uit de partij verkopen en
toch dezelfde oppervlakte of zelfs iets meer blijven planten. Voor het
behoud van een goede kwaliteit is het echter aan te bevelen toppers
aan te houden.Van de soorten cusickiï en leichtliniï moet een gedeelte
van het leverbaar ( ± 10%) worden geplant om de partij in stand te
houden.
Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van Camassia is een humushoudende zandgrond (meer
dan 2 % organische stof) met een goede waterhuishouding geschikt.
Als bemesting geeft men doorgaans 1 kruiwagen stalmest per rr2.
Indien geplant wordt op grond met oude kracht, b.v. na tulpen, is
deze organische bemesting niet nodig.
In het najaar geeft men als overbemesting 1-1'A kg 6-18-28 per rr2, in
hetvoorjaar aangevuld met300-400gr kalkammonsalpeter.
Archief N.V.L.StassenJr.
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Planten
De beste planttijd is de tweede helft van oktober. De plantdiepte is
4-6 cm,de hoeveelheid plantgoed per rr2 7-15 kg.
Plantmaat

C.cusickii'

C. leichtlini'i

C.esculenta

toppers
kleingoed

15kg
10kg

15kg
10kg

12kg
7-8 kg

Men plant zowel op bedden als op lange regels. In beide gevallen kan
zowel met de hand als machinaal worden geplant.
Dekken en ontdekken
Na het planten wordt gedekt met 2 bos riet of 10 kg stro per rr2. In het
voorjaar wordt het dek verwijderd.
Bloei
De bloei van Camassia begint in de eerste helft van juni; eerst Camassia quamash, na half juni de andere soorten. De bloemen worden niet
gekopt of gesneden.
Rooien,drogen,sorteren
De rooitijd steektvrij nauw bijdeze cultuur, vooral bij de soort quamash.
De bollen hebben namelijk een dunne tere huid. Om toch bollen met
een huidte krijgen, moet menvroeg rooien.
Camassia quamash rooit men kort na de bloei als het gewas nog groen
is. Met het oog op de kwaliteit van de huid is regelmatig controleren
van de bollen na de bloei voor het bepalen van het juiste rooitijdstip
aan te raden. Zodra de kleurende huid bruine barstjes gaat vertonen,
moet worden gerooid. Dikwijls vertoont het loofblad op dit moment
tekenen van afsterven in de vorm van bruine puntjes aan de bladeren.
Ook Camassia cusickiï moet men groen rooien zodra het gewas de
eerste tekenen van afsterven vertoont.
Bollen die te laat zijn gerooid, hebben geen of bijna geen huid meer.
Het rooien kanzowel met de hand als machinaal gebeuren.
De bollen moeten niet te snel, dus niet bij te hoge temperatuur worden
gedroogd. Men droogt dikwijls in een loods, maar beter is drogen in
een bewaarruimte bij een temperatuur die 2° hoger is dan de buitentemperatuur met een luchtverversing van 6-8 maal de ruimte-inhoud
per uur. Daar de huid zeer gevoelig is, moet bij alle werkzaamheden
voorzichtig worden gewerkt om beschadigingen te voorkomen.
Zodra de bollen droog zijn, worden ze gesorteerd. De soort quamash
wordt gesorteerd in de leverbare maten 6-8 cm en 8 cm/op. De ver-
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houding is meestal 2/3 gedeelte 6-8 cm en 1/3 gedeelte 8 cm/op. Bij
de soort cusickiï wordt meestal de maat Iverhandeld, die overeenkomt
met een grootte van 10 cm/op. Voor de soort leicht!iniï geldt de maat
8cm/op als leverbaar.
Bewaren
De droge bollen worden vaak in een loods bewaard. Een betere bewaring isechter ineen bewaarruimte bij 17-20°.
Onkruidbestrijding
Vóór opkomst spuiten met 30-50 ml paraquat + 40 ml chloorprofam
(Chloor-IPC) 40% gemengd of bij of kort na opkomst spuiten met40 ml
Chloor-IPC 4 0 % per are. Na opkomst mag alleen op een goed afgehard gewasworden gespoten.
Ziekten en plagen
Kwadegrondziekte - Rhizoctonia tuliparum
Planten blijven pleksgewijs weg of de bladeren worden misvormd. De
planten hebben goede wortels. Op de bollen komen Sclerotien voor die
eerst wit en later bruinzwart zijn.
Bestrijding: Aangetaste bollen dadelijk verwijderen en de plekken
behandelen met 15 gr quintozeen per m2; het middel goed door de
grondwerken.
Op percelen waar een aantasting met kwadegrond wordt verwacht, de
grond voorbehoedend behandelen met 20-30 gr quintozeen 2 0 %
per m2.
Virus
Bij een virusaantasting komen mozaïekachtige tekeningen in het blad
voor.
Bestrijding: selectietoepassen.
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Canna J. B. van der Schoot
Archief N.V. L. Stassen Jr.
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Canna

Sortiment
In Nederland wordt een vrij groot sortiment Canna's geteeld, zowel
buiten als onder glas. Beide methoden worden apart beschreven.
Uit het vrij uitgebreide sortiment zijn de volgende cultivars de meest
bekende:
Cultivar

Bloemkleur

Hoogopgroeiend - bruinbladig
America
Nacomis
Red King Humbert (Roi Humbert)
Sémaphore
Tirol
Wyoming

scharlaken
scharlaken
scharlakenrood
abrikooskleurig
zalmrose
oranje, donker gemarmerd

Hoogopgroeiend - groenbladig
Brilliant
City of Portland
Firebird
J. B.van der Schoot
Koningin Charlotte
President
Richard Wallace
Robert Kemp
Yellow King Humbert

wijnrood, blad rood gerand
rose
vermiljoenrood
goudgeel, rood gespikkeld
geel, rood gevlamd
zalmrood
kanariegeel
oranje, kleinbloemig
geel, rood gestreept

Dwergcanna - groenbladig
Albrich
Doris
Gnom
Lucifer
Puck

zalmrose
karmijnrose
karmijnrood
rood metgele rand
geel

Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: perk, opzonnige plaatsen.
Kamerplant: Dwergcanna Lucifer.
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a. Buitenteelt
Vermeerdering
De vermeerdering vindt hoofdzakelijk plaats door delen van de wortelstokken. Geslachtelijke vermeerdering wordt wel toegepast, maar
alleen voor het winnen van nieuwe cultivars. Hierbij levert slechts een
gering percentage van de bestoven bloemkelken vrij groot, kogelrond
zaad met een zeer harde schil, dat 4 à 5 weken na het zaaien opkomt.
Ongeveer 5 maanden na het zaaien kan men bloei verwachten.
De meest geschikte tijd voor het delen van de wortelstokken is in de
maanden januari en februari. Hierbij worden de in elkaar gegroeide
wortelstokken per kluit losgemaakt en op de plaats waar de wortelstok
zich gemakkelijk laat breken worden de delen van elkaar losgemaakt.
De kleinere delen met één of soms twee ogen worden tot het plantgoed
gerekend. Verder hangt het van de partij af of van de overige (grotere)
wortelstokken nog een gedeelte gebruikt moet worden voor het opplanten. Om de partij krachtig te houden, is het aan te raden althans een
aantal van de zwaarste weer op te planten. Als op tijd wordt geplant,
kunnen van één wortelstok 3-6 nieuwe wortelstokken worden geoogst.
Grondsoort en bemesting
Bij de teelt van Canna's worden de beste resultaten verkregen op
humusrijke zandgronden. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat
de grond voldoende warm moet zijn. Vooral de bruinbladige cultivars,
die zwakker groeien dan de groenbladige, zijn gevoelig voor een
lage grondtemperatuur. Slecht ontwaterde gronden,die dikwijls te lang
koud blijven,zijn daarom niet aante bevelen.
Voor de bemesting kan de volgende richtlijn worden gegeven:
Vóór het planten 1 kruiwagen oude stalmest, enkele weken na het
planten aangevuld met een overbemesting van 1 kg patentkali + 1 kg
samengestelde meststof 6-18-28 en weer enkele weken later 300 tot
500gr kalkammonsalpeter, alles per rr2.
Opleggen van plantgoed
De teelt buiten kan alleen slagen als de wortelstokken vooraf in de kas
tot ontwikkeling worden gebracht. Hiervoor worden ze in maart opgelegd, waarbij men iedere wortelstok in een pot of in een geperforeerd
plastic zakje plant. De beplante potten zet men tegen elkaar aan op
hettablet, envervolgens geeft menze water.
Bij een teelt in plastic zakjes zet men deze gevuld met potgrond tegen
elkaar aan en plant hierin de wortelstokken. Daarna brengt men nog
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zoveel grond op de zakjes dat ze geheel met grond zijn afgedekt. Op
deze manier krijgt ieder zakje bij het water geven evenveel, terwijl het
overtollige water door de perforaties in de zakjes kan afvloeien.
De bewortelde wortelstokken worden zonder pot of zakje geplant;
men moet erterdegeop letten dat deze niet uitdrogen.
De temperatuur in de oplegruimte is 15° tot 17°. Zodra het gewas
boven komt, moet het in het volle licht staan. Als het gewas flink is
ontwikkeld (omstreeks eind april), kan het worden afgehard bij een
lagere temperatuur.
Planten
De planttijd valt na half mei,als de kans op nachtvorst voorbij is. Vooraf wordt degrond goed losgemaakt en ingemest.
Bij het planten wordt over het algemeen een gat gemaakt, waarin de
bewortelde wortelstok op een zodanige diepte wordt geplant, dat 8 cm
grond op de wortelstok komt. Het is ook mogelijk de regels machinaal
open te maken, waarna de kluiten op regelmatige afstand in de regel
worden gezet.
De kluiten worden zonder pot of plastic zakje geplant. De hoeveelheid
wortelstokken per rr2 kan variëren van 35 tot 95 stuks. De plantdichtheid wordt deels bepaald door het persoonlijk inzicht van de kweker,
deels door de groeieigenschappen van de cultivar. Zo zal men van de
dwergcanna's een groter aantal per rr2 planten dan van de hooggroeiende.
Bloei
Afhankelijk van de weersgesteldheid kan de bloei worden verwacht
vanaf 2'A> maand na het planten. Het einde van de bloei wordt in het
najaar meestal veroorzaakt door nachtvorsten.
In een warme zomer zal de bloei veel rijker zijn dan in een koele
zomer. Om zaadvorming te voorkomen en een betere opbrengst te
verkrijgen, is het volgens sommige kwekers raadzaam - vooral in een
warme zomer - de bloemen tesnijden.
Rooien
Daar de Canna vorstgevoelig is, moeten de wortelstokken zijn gerooid
voordat het vriest. Het gewas sterft niet af, maar staakt de groei door
de lage temperatuur. Het nog levende kruid wordt boven de grond
afgemaaid,waarna dewortelstokken met kluit worden gerooid.
Machinaal rooien is mogelijk. Hierbij moet er echter op worden gelet
dat de kluiten niet worden beschadigd omdat ze anders op een later
tijdstip kunnen gaan rotten.
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Hoogopgroeiende Canna
Archief N.V. L.StassenJr.

Bewaren
Na het rooien worden de wortelstokken met kluit op diverse manieren
in een ruimte bewaard. Eén van de manieren is bewaring op stapels
van 1 meter hoogte en 1 meter breedte. Ook worden ze wel in bakken
bewaard. De bewaartemperatuur ligt tussen 5° en 10°.De bruinbladige
cultivars zijn zwakker en daardoor ook gevoeliger voor lage temperaturen dan de groenbladige.
Na januari kan men de temperatuur op ± 10° houden. Te langdurige
koude heeft uitval tot gevolg, terwijl bij een temperatuur boven 13° de
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wortelstokken te snel uitlopen. Tijdens de bewaring is een matige
luchtverversing noodzakelijk om schimmelvorming te voorkomen. De
kluiten mogen echter niet uitdrogen.
Tijdens de bewaring is de plant niet in rust, maar ontwikkelen de
knoppen zich langzaam. Dit kan worden waargenomen als de kluiten
grondvrij worden gemaakt. In januari en februari kunnen de wortelstokken gesplitst worden in plantgoed en leverbaar. Dit wordt met de
hand gedaan.
Plantgoed. In de periode tussen splitsen en opleggen worden de wortelstokken bewaard in niet te droge turfmolm. Het plantgoed wordt
opgelegd in maart. (Zie opleggen blz.56).
Leverbaar. Het leverbaar kan vanaf januari worden afgeleverd. Tot
het moment van afleveren bewaart men de wortelstokken in niet te
droge turfmolm. Te lang geworden uitlopers kan men iets inkorten.
Windkering
Het gewas Canna houdt van warmte, zodat een windkering is aan te
bevelen.Als deze niet aanwezig is,wordt hiervoor wel de hooggroeiendeCanna Robert Kemp gebruikt.
Onkruidbestrijding
Omdat chemische onkruidbestrijding niet mogelijk is, moet indien dit
nodig istijdens degroei met de handworden gewied.

b. Teeltonderglas
Vermeerdering
De planten die worden geteeld om in bloeiende toestand als potplant
te worden verkocht, geven tijdens de groei een of meer stekken. Dit
is het voortkwekingsmateriaal.
Zodra de stekjes twee of drie wortels hebben gevormd,worden ze van
de moederplant afgenomen en in een stekpotje van 8 cm in normale
potgrond geplant. Indien nodig wordt aan de potgrond kunstmest
toegevoegd. De potjes worden naast elkaar gezet; de plantjes worden
4 tot 5 weken na het planten verpot in potten van 12 cm. De potten
komen in verband te staan, 20 tot 30 per m2. Doorwortelen van de
planten kan worden voorkomen door de potten op uitgelegd plastic te
plaatsen. Drie tot vier maanden na het afnemen van het stek zijn de
planten verhandelbaar. Het verkoopstadium is bereikt als één kelk
bloeit.

59

Jaarrondteeli
Een jaarrondcultuur betekent drie teelten per jaar, zodat per m2 tablet
60tot 90planten worden geteeld in 12cm potten.
Water geven
Om lengtegroei te voorkomen, mag slechts matig water worden gegeven.Teweinig water veroorzaakt echter krullen van het blad.
Het water geven kan gebeuren door beregenen. Het water mag dan
echter niet te veel ijzer bevatten, daar dit roest op de bladeren veroorzaakt.
In de kas behoeft niet te worden geschermd. Wel moet de kas regelmatig op lucht worden gehouden. In de winter wordt de temperatuur
op 15-17° gehandhaafd.
Kamerteelt
De koper van een plant kan deze zelf verder telen. Zodra de bloemen
zijn uitgebloeid, snijdt men de planten enkele centimeters boven de
grond af. De reeds uitgelopen nieuwe stek kan na drie àvier maanden
opnieuw bloeien.De bloei gaat indewintermaanden door.
De plant verlangt een lichte standplaats. Ze kan 's zomers in de tuin
worden geplant en inhet najaar weer inhuisworden geplaatst.
Ziekten en plagen
Spint
Kleine, spinachtige diertjes zuigen vooral aan de onderkant van de
bladeren, waardoor witte vlekjes ontstaan. De aangetaste bladeren
vertonen hierdoor een vaal uiterlijk. In de meeste gevallen is spinsel
aanwezig. Droogte en warmte bevorderen het optreden van spint.
Bestrijding:
Buiten - spuiten met de tegen spint gebruikelijke bestrijdingsmiddelen
volgens gebruiksaanwijzing.
Onder glas - spuiten met Pentac volgens voorschrift.
Virus
Op het blad komen mozaiektekeningen voor.
Bestrijding: De meest doelmatige bestrijding is de virusplanten uit de
partij te verwijderen voordat ze buiten worden uitgeplant. Een goede
selectie is noodzakelijk. Tevens dient in de kas de luis te worden
bestreden.
Luis
Bestrijding: In de kas dampen met dichloorvos of roken met lindaan,
sulfotep of diazinon.
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Chionodoxa

Chionodoxa luciliae- Archief N.V. L.StassenJr.

Sortiment
Het sortiment van Chionodoxa isalsvolgt samengesteld:
Chionodoxa gigantea: licht- tot paarsblauwe bloemen met of zonder
wit hart, per tros3tot 4bloemen.
Chionodoxa luciliae: helderblauwe bloemen met wit hart, per tros 5 tot
12bloemen.
Chionodoxa luciliae alba:sport van luciliae,witte bloemen.
Chionodoxa luciliae rosea:sport van luciliae, licht purperrose bloemen.
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Chionodoxa Pink Giant: sport van luciliae rosea, grote plant met grote,
zacht rose-violette bloemen,geeft geenzaad.
Chionodoxa sardensis: blauw-violette bloemen met klein wit hartje,
per tros 5tot 10bloemen.
Chionodoxa tmolusiï, blauwe bloemen met wit hart, per tros 4 tot 10
kleine bloemen.
Gebruikswaarde
Huisbroei.
Tuinbeplanting: border, rotstuin,verwildering.
Vermeerdering
Met uitzondering van de cultivar Pink Giant worden alle cultivars
vermeerderd uit zaad. Het zaad wordt rijp geoogst, dus als de zaaddozen zijn opengebarsten en de bruinzwarte zaadjes goed zichtbaar
zijn. Na verwijdering van het afgestorven gewas wordt bij droog weer
het zaad samen met wat grond opgeschept en met een fijnmazige zeef
van de gronddeeltjes gescheiden. Het moet daarna in de schuur worden gedroogd bij een temperatuur van 17-20°. Zodra het droog is,
wordt het geschoond en tot de planttijd op een droge plaats bewaard
bij ± 17°.
De cultivar Pink Giant kan niet uit zaad worden vermeerderd; hiervoor
moet de methode van het snijden worden toegepast. Dit gebeurt 1à 2
weken na het rooien. Daarbij brengt men drie dwarssneden over de
bolbodem aan tot op zodanige diepte dat juist de hoofdknop wordt
vernietigd. Na het snijden moeten de bollen direct worden gekuild om
uitdrogen en schimmelen te voorkomen. Bij bewaring in de schuur
zijn deze euvels niet te vermijden. Bij het kuilen strooit men een laagje
bollen op de grond en bedekt ze met 10-15 cm zuiver duinzand. De
bollen worden op deze manier bewaard tot de planttijd en tijdens deze
periode worden in de sneden de jonge bolletjes gevormd. In de eerste
helft vanseptember worden degesneden bollen geplant.
Grondsoort en bemesting
Voor deze teelt zijn humusarme, kalkhoudende zandgronden het meest
geschikt. Minder geschikt zijn lichte zavelgronden en beslist ongeschikt veengronden enzwarezavel-en kleigronden.
Bemesting voor zaad. Het eerste jaar wordt voor het zaaien per rr2 een
kruiwagen oude koemest fijn verdeeld en regelmatig door de grond
gewerkt.
Het tweede jaar worden in het najaar twee giften van V2 kg samengestelde meststoffen 6-18-28 per rr2 gegeven. De tweede gift wordt
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pas toegediend als men zeker is dat de vorige voldoende door de
regen is ingespoeld. In het voorjaar wordt zodra het gewas na het
verwijderen van het dek voldoende afgehard is 300 g kalkammonsalpeter per rr2 gegeven.
Bemesting voor bolletjes. In het najaar wordt voor het planten per rr2
een kruiwagen oude koemest goed door de grond gewerkt. Na het
planten krijgt het gewas een overbemesting van 2 x V2 kg samengestelde meststof 6-18-28, aangevuld met een voorjaarsbemesting van
300-400g kalkammonsalpeter.
Zaaien en planten
Zaad. De zaaitijd valt in de eerste helft van september. Zaaien op een
later tijdstip kan 'slapen'tot gevolg hebben.
Per rr2 is 3A liter zaad nodig. Bij voorkeur wordt in een uitgeschoten
bed breedwerpig op 2 cm diepte gezaaid. Bolletjes gegroeid van zaad
blijven het eerste jaar overstaan.
Bollen. Het planten gebeurt in oktober, zowel op bedden als op lange
regels. De plantdiepte bedraagt 4 cm. Van de plantgoedmaten 4-5 cm
en kleiner dan 4 cm wordt per rr2 4-5 kg gebruikt. Voor het verkrijgen
van een betere groei en mooiere huiden moet het plantgoed vlak vóór
het planten ontsmet worden in een kwikoplossing van de sterkte die
op de verpakking is aangegeven. Als de bollen een warmwaterbehandeling hebben ondergaan, behoeft echter niet meer te worden ontsmet.
Dekken en ontdekken
Chionodoxa's moeten worden gedekt met 2bos riet of 10kgstro per rr2.
Voor het dekken van de zaadbedden mag uitsluitend gebruik worden
gemaakt van nieuw riet of stro, voor bolletjes mag éénmaal gebruikt
stro of riet worden gebruikt. Om wegwaaien van het zaad te voorkomen, moet direct na hetzaaien worden gedekt.
Zodra het gewas opkomt, moet het dek worden verwijderd. Op de
zaadbedden moeten de achtergebleven riet- of strorestjes blijven
liggen, maar het oudere dekmateriaal van de met bolletjes beplante
grond dient volledig teworden opgeruimd.

Bloei
Debloei valt inde maanden maart en april.
Rooien,drogen,sorteren
De tweejarige bolletjes, gegroeid van zaad, moet men rooien zodra
het gewas isafgestorven.
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Tijdens droog weer en bij voorkeur op een droge grond worden de
bolletjes met grond opgeschept en vervolgens met behulp van een
zeef grotendeels van grond ontdaan. Bollen, gegroeid van bollen,
rooit men vóór het gewas geheel is afgestorven. Te laat rooien geeft
een grote kansop huidziek. Men kan deze bollen ook machinaal rooien.
Om beschadiging te voorkomen, mogen de bollen niet geheel schoon
worden gezeefd.
De niet geheel schoongezeefde bollen worden b.v. in gaasbakken op
het land of in de schuur met veel ventilatie bewaard tot ze goed droog
zijn. Daarna kan zonder kans op beschadiging van de bollen het
schoonzeven plaats vinden. Na het zeven worden de bollen enkele
dagen nagedroogd bij 20° met een ventilatie van 15 maal de ruimteinhoud per uur. Zodra de bollen zijn nagedroogd, kunnen ze worden
gesorteerd in de leverbare maten 5 cm/op en 4-5 cm en de plantgoedmaten 4-5 cm, 3-4 cm en beneden 3 cm. De maat 4-5 cm wordt zowel
voor leverbaar gebruikt als voor plantgoed dat bestemd is voor de teelt
van zaadbloemen.
Bewaren
Leverbaar. Na het sorteren wordt het leverbaar tot eind oktober bewaard bij 20° en in november bij 17°. In beide gevallen is een ventilatie van6maal de ruimte-inhoud per uur nodig.
Plantgoed. Hiervoor geldt een bewaartemperatuur vanaf het sorteren
tot eind september van 20° en in oktober 17°, eveneens met een ventilatie van6maal de ruimte-inhoud per uur.
Warmwaterbehandeling
Door een warmwaterbehandeling van het plantgoed krijgt men een
betere groei en mooiere huiden. Geadviseerd wordt een behandeling
van 3 uur 43V20, waarbij aan het bad een kwikhoudende bloembollenontsmetter van deaangegeven sterkte moetzijn toegevoegd.
De warmwaterbehandeling moet 2 tot 4 weken na het rooien worden
toegepast. Vanaf het rooien tot de behandeling worden de bollen bewaard bij eentemperatuur van20-25°.
Onkruidbestrijding
Voor onkruidbestrijding kan vóór, bij of kort na opkomst van het gewas
worden gespoten met 40 ml chloorprofam (Chloor-IPC) 4 0 % per are,
opgelost in 10liter water. Spuiten op een later tijdstip heeft onder meer
een nadelige invloed op de zaadproduktie. Bij een vóór-opkomstbe-
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handeling kan 30-50 ml paraquat per are aan de Chloor-IPC worden
toegevoegd.
Ziekten en plagen
Kwadegrondziekte - Rhizoctonia tuliparum
Aangetaste planten zien er 'aangevreten' uit. Bij een erge aantasting
komen de spruiten niet boven degrond.
Bestrijding: Tijdens het groeiseizoen de zieke planten ruim uittekenen.
De bollen van deze plekken apart rooien en de plekken hierna behandelen met75gquintozeen 20% perm2.
Daar Chionodoxa gevoelig is voor quintozeen, moet dit gewas altijd
op onbesmet land worden geteeld. Indien men er niet zeker van is dat
de grond vrij is van deze ziekte, kan de grond voorbehoedend worden
behandeld met 20 g quintozeen 2 0 % per m2, mits dit middel in de
zomer wordt ingefreesd.
Stengelaaltjes - Ditylenchus dipsaci
Aan de voet van de bladeren komen lichtgekleurde, soms iets opgezwollen vlekken en strepen voor. In de bol zijn op dwarsdoorsnede
bruine spikkel-tot ringvormige verkleuringen zichtbaar. Het aangetaste
weefsel is droog en korrelig. Zwaar aangetaste bollen verdrogen.
Bestrijding: Bollen vanaf het rooien 2-4 weken bewaren bij 25-30°,
daarna een warmwaterbehandeling geven van 4 uur 45°. Aan het bad
moet een kwikhoudende bloembollenontsmetter in de aangegeven
sterkte worden toegevoegd.
Zwartsnot - Sclerotinia bulborum
De bladeren gaan bij warm weer pleksgewijze slap hangen. Het ondergrondse gedeelte van het blad rot dan en verandert samen met de bol
in een grijze slijmige massa. Op de aangetaste bollen komen grote
zwarte Sclerotien voor.
Bestrijding: Bij een aantasting op het veld de bollen met omringende
grond direct na aantreffen verwijderen en de ontstane gaten behandelen met 75 g quintozeen 2 0 % per m2. Planten op onbesmet land of zo
nodig een voorbehoedende behandeling geven van 20 g quintozeen
2 0 % per m 2 ; om dezelfde reden als bij de kwadegrondziekte is vermeld, moet dit middel dan inde zomerworden ingefreesd.
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Colchicum

Van het sortiment Colchicum zijn de volgende drie soorten het belangrijkst:
Colchicum byzanthinum (synoniem: Colchicum autumnale major) bloemkleur purper rose
Colchicum speciosum- bloemkleur violet-karmijnrose
Colchicum bornmuelleri- bloemkleur helder rose.
De soort Colchicum byzanthinum leent zich het best voor de cultuur
en wordt dan ook het meest geteeld. Enkele bekende kruisingsprodukten, verkregen door defirma Zocher en Co.,zijn de cultivars
'Lilac Wonder' - bloemkleur lila-rose
The Giant'
- bloemkleur paars met lichte basis
'Waterlily'
- bloemkleur violet, een dubbele vorm.
Gebruikswaarde
Huisbroei. Het gewas wordt het meest gebruikt als droogbloeier. De
knol wordt droog op de vensterbank gezet en kan eind augustus
bloeien.
Tuinbeplanting: border.
Snijbloementeelt. De bloemen van Colchicum 'Waterlily' worden wel
gebruikt voor het opmaken van 'stukjes'.
Vermeerdering
Devermeerdering vindt plaats door verklistering.
Indien grote knollen worden geplant, geven deze meestal twee leverbare. Voor de instandhouding van een partij is het nodig een aantal
grote knollen aante houden.
Vermeerdering uit zaad wordt alleen toegepast voor het winnen van
nieuwigheden.
Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van dit gewas zijn de zand- en zavelgronden geschikt.
Als bemesting geeft men in het najaar op zavelgronden per rr2 1 kg
12-10-18 en op zandgronden IV2 kg 6-18-28 verdeeld in twee giften
van 3A kg. In het voorjaar wordt op beide grondsoorten een aanvullende bemesting gegeven van300-400g kalkammonsalpeter.
4 Archief Tubergen, Haarlem
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Planten
De knollen worden injuli geplant, in elk geval voordat ze gaan uitlopen.
Knollen geplant met spruit, maar vooral bloeiende knollen, maken een
goede kans 'onderzeeërs' te produceren. De spruit draait dan in de
grond, groeit horizontaal verder en komt niet of nauwelijks boven de
grond. Dit gevaar kan men voorkomen door te planten vier weken na
het rooien,wanneer nog geen spruit gevormd is.
De hoeveelheid plantgoed is afhankelijk van de grootte van de knollen,
die voor de diverse cultivars sterk uiteenloopt. Voor de verschillende
knolmaten isde planthoeveelheid:
plantmaat

plantgoed
in kg per rr

aantal knollen
per rr2

18-20 cm
16-18 cm
14-16 cm
12-14cm
10-12 cm
beneden 10cm

35
25
20
18
17
15

250
300
350
500
700
950

De plantdiepte (onderkant knol) is voor de grote maten 15 cm en
voor de kleine maten 10cm, hetgeen bij beide maten overeenkomt met
5 cm grond op de knol. Het planten gebeurt op bedden met de hand en
op de lange regel vaak door inploegen. Hierbij moeten de knollen
rechtop worden gezet.
Om roest en brand te voorkomen, verdient het aanbeveling de knollen
vlak voor het planten te ontsmetten door ze te dompelen in een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing.
Dekken en ontdekken
Geplante Colchicums moeten worden gedekt met 3bos riet of 15-20 kg
stro per rr2. Het dek moet in het voorjaar worden verwijderd, echter
niet zolang nog kans bestaat op vorst. Het verwijderen moet met zorg
gebeuren om beschadiging van het blad te voorkomen.
Bloei
Het bloeitijdstip valt in de eerste helft van september. In deze periode
heeft het gewas nog geen bladeren. De bladeren,die vrij groot worden,
komen in het voorjaar, begin maart. Tevens verschijnen dan de zaadknoppen.
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Rooien,drogen,sorteren
De knollen moeten worden gerooid als het loof bijna is afgestorven.
Dit is meestal in juni het geval. Te rijp gerooide knollen krijgen een
te donkere huid, vante vroeg gerooide blijft de huid te bleek.
Het loof moet worden afgeschoffeld, eventueel geknipt of gesneden.
Het mag niet worden afgetrokken, daar dit beschadiging van de top
van de knol geeft, waardoor de kans bestaat dat de knol niet gaat
bloeien.
Bij het rooien dient elke beschadiging te worden voorkomen; beschadigde plekken gaan vaak rotten, waardoor de gehele knol verloren
kangaan.
Het drogen gebeurt vaak in een loods of onder een afdak. Beter is
drogen in een schuurafdeling bij een temperatuur die 2° hoger ligt dan
de buitentemperatuur. Men heeft dan het drogen beter in de hand.
De knollen worden met de hand gesorteerd. De maat van het leverbaar
is voor veel soorten 18 cm en hoger. Het leverbaar van de hier volgende soorten heeft de daarachter vermelde minimum maten:
Colchicum byzanthinum
18cm
Colchicum speciosum
13cm
Colchicum bornmuelleri
18cm
Colchicum'Lilac Wonder'
18cm
Colchicum'The Giant'
18cm
Colchicum 'Waterlily'
16cm
Bewaren
Zowel het leverbaar als het plantgoed wordt bewaard bij een temperatuur van 20°. Het plantgoed moet echter zo spoedig mogelijk na het
rooien weerworden geplant. (Zie blz.68).
Remmenvanleverbare knollen
Door een speciale bewaring van de knollen is het mogelijk de bloei
te verschuiven naar de tweede helft van oktober of nog later. De knollen moeten dan vanaf het rooien tot uiterlijk eind september of nog
iets later worden bewaard bij 2-4°.
Eenverlate bloei geeft echter blekere bloemen.
Onkruidbestrijding
Vóór, bij of kort na opkomst van de knollen wordt gespoten met chloorprofam (Chloor-IPC) 40%, 40 ml per are. Indien men na opkomst spuit,
mag dit pas gebeuren als het gewas goed is afgehard. Indien reeds
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Colchicum 'Waterlily'
Archief Tubergen,Haarlem

onkruid aanwezig is, kan men aan het vóóropkomst-spuitmiddel 30 ml
paraquat per aretoevoegen.
Ziektebestrijding
Brand- Urocystis colchici
Inde groene loofbladen loodgrijze tot zwart doorschemerende strepen,
die later blaren worden. Op de bladscheden in de grond duidelijke
strepen, die op een later tijdstip als blaren in de bruine huid van de
knol zichtbaar zijn. Het loof wordt vroegtijdig geel en de blaren barsten
open waarbij bruinzwart poeder (sporen) vrijkomt.
De schimmel kan in het knolvlees grijze builen veroorzaken. In bloem-
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Stengel en bloemen ziet men brandsporen, terwijl op de bloemen een
vrij scherpe aftekening vanvlekken voorkomt.
Bestrijding: Devolgende maatregelen kunnen worden genomen:
- ruime vruchtwisseling
- plantgoed uitzoeken en daarna ontsmetten in een kwikhoudende
bloembollenontsmetter
- aangetaste planten direct verwijderen en vernietigen.
Colchium aangetast door
brand (Urocystis
colchici)
FotoL.B.O.,Lisse

Destructoraaltje - Ditylenchus destructor
Planten komen niet, vertraagd of slecht op en sterven vroegtijdig af.
Bij verticale doorsnede van de knol ziet men dat het knolvlees aan de
bodem korrelig en lichtgeel gekleurd is. Deziekte verspreidt zich vanaf
de bodem naar boven. Aan het einde van de bewaarperiode ziet men
zowel door de gehele knol a!s aan het oppervlak gele tot bruine plekken.
Bestrijding: De knollen op tijd rooien en direct hierna één week bewaren bij 25°. Direct na de bewaring een warmwaterbehandeling toepassen van 3 uur 43V20, waarbij aan het bad een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing wordt toegevoegd. Hoewel Colchicum de behandeling slecht verdraagt, is deze toch beslist
noodzakelijk.
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Veld meibloeiende crocussen
Archief N.V. L.StassenJr.

Roest- Uromyces colchici
Op de knolrok vindt men vlekken bedekt met bruinzwart poeder (sporen). Na het rooien scheurt het weefsel, waardoor kale plekken op de
knollen ontstaan.
Bestrijding: Aangetaste knollen verwijderen en het plantgoed ontsmetten ineen kwikhoudende bloembollenontsmetter.
Vuur- Botrytis spp.
Op de bladeren lichte, later donkerbruine vlekjes die zich snel kunnen
uitbreiden.
Voor deze ziekte isde Colchicum vrij gevoelig.
Bestrijding: Het gewas voorbehoedend nevelen met goedgekeurde
vuurbestrijdingsmiddelen.
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Crocus

Sortiment
Het geslacht Crocus is alsvolgt ingedeeld:
Crocus species a. herfstbloeiende
b. voorjaarsbloeiende
Crocusvernus (soortcrocus)
Crocus flavus (grote gele crocus).
Van het uitgebreide sortiment species- en soortcrocussen zijn de volgende soorten en cultivars verreweg de belangrijkste:
Herfstbloeiende species
Crocus kotschyanus
syn. Crocus zonatus
Crocus speciosus
Voorjaarsbloeiende species
Crocus chrysanthus 'Cream Beauty'
Crocus chrysanthus 'Blue Pearl'
Crocus chrysanthus 'E.P. Bowles'
Crocus chrysanthus 'Advance'
Crocus chrysanthus 'Zwanenburg Bronze'
Crocus ancyrencis syn.'Golden Bunche'
Crocus etruscus
Crocus sieberi
Crocus sieberi 'Violet Queen'
Crocus susianus
syn. 'Cloth of Gold'
('Goudlakense crocus')
Crocus tomasinianus

- lila metgeel hart
- blauwachtig lila
creme-geel
licht lobeliablauw
citroengeel
geel met violet
bruin met geel
oranjegeel
blauwachtig violet
violetblauw
amathistviolet

goudgeel
cobaltviolet, buitenkant
zilverachtig grijs

Soortcrocus - Crocus vernus
Bloemkleur blauw
Remembrance
paars metzilver glans,donkere basis, ronde
bloem
Purpureus Grandiflorus- paars, basis purper, bloem ovaal
Flower Record
licht paars,donkere basis
Enchantress
licht paars, zilverachtige glans, donkere voet
Grand Maître
paars metzilverglans en lichtere rand
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Bloemkleur wit
Jeanne d'Arc
Peter Pan
Kathleen Parlow
Bloemkleur bont
Pickwick
King of the Striped
Striped Beauty

- wit, basis donker purper, grote bloem
- ivoorwit, middelgrote bloemen
- wit, middelgrote, ronde bloemen
- paars op grijswitte grond, basis diep paars,
ronde bloem
- paars met lichte strepen, donkere basis, grote bloem
- paarse strepen op witte grond, grote ronde
bioem

Crocus tlavus
Grote gele crocus

- bloem buttercupgeel, buitenkant lichter gekleurd, basis grijsgroen gestreept.

Gebruikswaarde
Tuinbeplanting:gazon,border, rotstuin,verwildering.
Huisbroei.
Bloementeelt: opmaken van mandjes, bakjes of potjes.
Vermeerdering
De vermeerdering vindt bijna uitsluitend ongeslachtelijk plaats, namelijk door verklistering van de knol. Slechts voor het winnen van nieuwigheden wordt uit zaad vermeerderd.
De mate van verklistering hangt af van de soort, de cultivar en de
bewaartemperatuurvan het plantgoed.
De maat die de knollen kunnen bereiken, is afhankelijk van de soort en
de cultivar. Er zijn soorten die knollen produceren van nauwelijks 6cm,
zoals Crocus tomasinianus, terwijl Crocus vernus Purpureus Grandiflorus knollen vormt van 12cm/op.
Grondsoort en bemesting
Over het algemeen speelt de grondsoort bij de teelt van de crocussen
geen grote rol.Alleen zware klei en verse spuittuin moet men niet voor
de teelt van dit gewas gebruiken.
Bemesting zandgrond. Een organische bemesting wordt in het algemeen niet gegeven. Als overbemesting geeft men per rr2 1 kg samengestelde meststof 6-18-28 ± 6 weken na het planten, in februari of
begin maart aangevuld met200gr kalkammonsalpeter.
Bemesting zavelgrond. Vóór het planten wordt per rr2 3A tot 1 kg
samengestelde meststof 12-10-18 gestrooid, zo nodig in februari aangevuld met 200gr kalkammonsalpeter.
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Planten
Plantgoed. Vóór het planten moet het plantgoed worden gecontroleerd
op ziekten, waarbij alle knollen zonder spruit moeten worden verwijderd. Indien nog geen wortelontwikkeling te zien is, is het aan te bevelen de knollen voor het planten te dompelen in een organische kwikoplossing. Op deze wijze te behandelen knollen mogen wel spruiten
(pennen) hebben.
Planttijd en hoeveelheid. De planttijd is voor de diverse soorten als
volgt:
herfstbloeiende species:
half augustus
voorjaarsbloeiende species: tweede helft september
soortcrocus
oktober
gele crocus
eerste helft november.
De hoeveelheid per rr2 te planten knollen is voor de verschillende
soorten:
Gele crocus
10cm/op
9 cm
8 cm
6-8 cm
onder 6cm

12kg of 600stuks
11kg of 800stuks
10kg of 1.100 stuks
9kg of 1.500stuks
8 kg

Voorjaarsbloeiende species
onder 6cm
7kg

Soortcrocus
10cm/op 12kg of 700 stuks
9cm
11kg of 900 stuks
8cm
10kg of 1.150 stuks
6-8 cm
9kg of 1.600stuks
onder 6 cm 8 kg
Najaarsbloeiende species
6cm/op
7-10 kg
onder 6cm
7 kg

Het planten gebeurt machinaal, veelal op de lange regel. De plantdiepte bedraagt 5-7 cm.
Dekken en ontdekken
De crocussen zijn vorstgevoelig, vooral de grote gele crocus. Deze
laatste moet daarom iets dikker gedekt worden dan de andere soorten.
Op zandgronden dekt men met 2-3 bos riet of 10-15 kg stro per rr2, op
zavelgronden met 1baal turfmolm op 4à5 rr2, aangevuld met 10kg stro
per rr2. Het stro mag geen graankorrels bevatten, omdat hierdoor
muizen, ratten, vogels, e.d. worden aangelokt die veel schade aan de
knollen zullen toebrengen.
Zodra in het voorjaar het weer het toelaat, moet het riet- of strodek
worden verwijderd; als het enigszins mogelijk is vóór de bloei. Tijdens
de bloei kan het gewas dan gemakkelijker op ziekten worden gecontroleerd.
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Bloei
Debloei van de diverse soorten begint op devolgende tijdstippen:
najaarsbloeiende species: half september
voorjaarsbloeiende species: begin maart
gele crocus:
eind februari
soortcrocus:
half maart
Rooien,drogen,sorteren
De rooitijd is juni-begin juli. Men begint in het algemeen met de speciescrocussen, hierop volgen de soortcrocussen en ten slotte de gele
crocussen.
De knollen worden, met uitzondering van de grote gele crocus, gerooid
als ze juist rooirijp zijn. Dit stadium is bereikt zodra de nieuwe knollen,
als men ze met de hand draait, zonder veel moeite en zonder schade
van de moederknol loslaten. Het rooien mag dan niet langer worden
uitgesteld, omdat te rijp gerooide knollen na het drogen los in de huid
komen tezitten.
Met het rooien van de grote gele crocussen moet men wachten tot de
moederknol verwijderd kan worden zonder dat het schildje van de
dochterknol daarbij wordt meegenomen. Gebeurt dit wel, dan ontstaat
aan de nieuwe knol een open plek die gemakkelijk door pennicillium
wordt aangetast en tot verkalking overgaat. Dergelijke knollen worden,
als zeten minste niet geheel verloren gaan, in elk geval voor de export
afgekeurd. Andere vormen van beschadiging kunnen eveneens verkalking van de knollen tot gevolg hebben.
Het drogen van de gerooide knollen moet geleidelijk gebeuren. De
gaasbakken moeten daarom geheel worden gevuld, 1 mand knollen in
2 gaasbakken. De temperatuur mag hierbij niet hoger zijn dan 1tot 2°
boven de buitentemperatuur. Tijdens het drogen is een luchtverversing
van5à6maal de ruimte-inhoud per uur noodzakelijk.
Het schoonmaken van de knollen - verwijderen van de moederknol moet plaats vinden voordat ze geheel droog zijn. Dit gebeurt door de
moederknol met een draaiende beweging van de nieuwe knol te scheiden. Bij de grote gele crocus moet men er vooral op letten dat daarbij,
zoals reeds werd gezegd, het schildje van de dochterknol niet wordt
meegenomen.
Na het schoonmaken moeten de knollen worden gesorteerd terwijl ze
nog ietwat vochtig aanvoelen. Bij droog sorteren laat namelijk bij de
bonte en vooral bij de witte crocussen de huid gemakkelijk los. De
huid van de blauwe crocussen zit iets vaster, terwijl de gele crocus
een nog betere huid heeft. Deze laatste kan men dan ook zonder bezwaar nog sorteren alsde knollen droog zijn.
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De leverbare maten zijn voor de verschillende soorten als volgt:
Leverbare maat

Aantallen per mand
Soortcrocus

Gele crocus

11cm/op
10-11 cm

1.650
2.250

1.500
2.000

9-10cm
8-9 cm

2.750
3.750

2.650
3.500

7-8 cm

5.000

4.500

De sortering van de speciessoorten is niet in één cijfer aan te geven.
Voor de verschillende soorten zijn de minimum leverbare maten als
volgt:
Speciescrocussen
5cm
Crocus fleischeri
3 cm
Crocus tomasinianus 4cm
Crocus laevigatus
3 cm
Crocus imperatiï
4cm
Crocus Vanquard
7cm
Crocus minimus
4cm
Crocus zonatus
7cm
Crocus sativus
7cm

Bewaren
Leverbaar. Als het leverbaar geen bepaalde bestemming heeft die een
speciale bewaartemperatuur verlangt, is bewaring van de leverbare
knollen bij20° aante bevelen.
Plantgoed. Het plantgoed moet worden bewaard bij 20-23°. Hierbij
wordt de wortelkrans- en spruitontwikkeling afgeremd en komt het
gewas wat later in het voorjaar in bloei. De weersomstandigheden zijn
dan in het algemeen iets gunstiger, waardoor betere controle op virus
in de bloem mogelijk is. Ook is gebleken dat na bewaring bij deze temperatuur een hogere opbrengst wordt verkregen dan na bewaring bij
een lagere temperatuur. Eenvoordeel van de kortere pennen (spruiten)
is dat de kans op afbreken of beschadiging tijdens het planten aanzienlijk wordt verminderd.
Opbrengsten
Als men knollen plant van aflopende ziftmaten, kan gemiddeld een
oogst van tweemaal de geplante hoeveelheid worden verkregen. Voor
het in stand houden van goede partijen is het aan te bevelen toppers
aante houden.
Onkruidbestrijding
Ter bestrijding van het onkruid kan men kiezen tussen bespuiting vóór
opkomst van het gewas en bespuiting tijdens of kort na opkomst. In
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het eerste geval,dus vóór opkomst, kan gespoten worden met 30-50 ml
paraquat + 40 ml chloorprofam (Chloor-IPC) 4 0 % gemengd per are,
bij of na opkomst met 40 ml Chloor-IPC per are, opgelost in 70-100 liter
water. Na opkomst mag alleen op een goed afgehard gewas worden
gespoten.
Ziekten en plagen
Aaltjesziek - Aphelenchoides subtenuis Ditylenchus destructor
Bij een aantasting door aaltjes zijn de ziektesymptomen gedurende
de eerste weken na het rooien op de knollen waarneembaar. De eerste
symptomen worden gevonden op de wortelkrans die een vuilwitte tot
rose verkleuring vertoont. Als men de knol doorsnijdt, blijkt het centrale deel aan de onderzijde bruinachtig te zijn verkleurd. De verkleuring ziet er soms ongeveer stervormig uit. Zwaar aangetaste knollen
vormen slechte pennen. Dergelijke knollen komen niet op of bloeien
iets vroeger en vertonen dan een geknepen stand met dorre bladpunten. Deplanten sterven vroeger af dan normaal.
De symptomen op het veld zijn niet typisch voor deze aantasting. Om
zeker te zijn van de aard van de ziekte moet men daarom de knol doorsnijden. De dwarsdoorsnede van de oude knol vertoont dan in het centrale deel eenenigszins stervormige bruine kleur.
Bestrijding. Warmwaterbehandeling van 4 uur 43V20, gecombineerd
met devolgende maatregelen:
- partijen waarin aaltjesziek voorkomt, op tijd rooien. Zo spoedig mogelijk na het rooien de knollen een voorbehandeling geven van 1-2
weken 25°,daarna volgt de behandeling van4 uur34V2°
- om verspreiding van schimmelziekte tijdens de warmwaterbehandeling te voorkomen, deze uitvoeren in V4-V3% oplossing van een
hiervoor goedgekeurde kwikhoudende bloembollenontsmetter
- knollen direct na de behandeling terugstorten in onbesmette bakken
en drogen
- besmet fust 10 minuten behandelen bij 80° of ontsmetten in 1 0 %
oplossing van handelsformaline
- 'gekookte' knollen niet planten op met stengelaaltjes besmet land
- een ruime vruchtwisseling aanhouden.
Botrytisrot - Botrytis croci
Het gewas verkleurt en sterft vroegtijdig af. Op de schedebladeren
vlak onder de grond platte, aan de onderkant holle, dikwijls met elkaar
vergroeide Sclerotien, in tegenstelling tot die van kwadegrond die klein
en niet vergroeid zijn. Soms vindt ook sporenvorming vlak boven de
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grond plaats. Op de knol zwarte vlekken, in het algemeen langs de
knopen waar de schubben zijn ingeplant. De pennen zijn in veel gevallen aangetast.
Bestrijding:
- alle knollen zonder ontwikkelde pennen vóór het planten verwijderen
- plantgoed ontsmetten in een kwikhoudende bloembollenontsmetter
volgens gebruiksaanwijzing
- op het veld reeds vroeg in het voorjaar en vooral tijdens de bloei
controleren op ziek
- regelmatig nevelen met3kgzinkmangaancarbamaat per are.
Droogrot - Stromatinia gladioli
Opdoor droogrot besmette grond kan ernstig wortelrot optreden, waardoor de planten vroeg afsterven (zie wortelrot). Op het knolvlees
komen bruine tot zwarte vlekken, op de knolschubben soms kleine
zwarte Sclerotien voor.
Bestrijding:
- zieke planten met knol zo spoedig mogelijk verwijderen en vernietigen
- aangetaste partijen vroeg rooien en alle bladresten zo snel mogelijk
verwijderen om verdere besmetting van de grond te voorkomen
- plantgoed uitzoeken en ontsmetten in een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing
- planten op onbesmette grond en niet nagladiolen.
Fusariumziekten
Bij het gewas crocus worden twee ziektebeelden onderscheiden:
Knolrot. De knollen worden hierdoor aangetast voor het rooien. Aangetaste planten sterven vroegtijdig af. Gedurende de bewaring ontstaan, voornamelijk van de basis af, iets ingezonken plekken die besmet zijn met witachtig-rose schimmelpluis. Hierop is meestal bollenmijt aanwezig, maar later vindt in het algemeen ook groei van pénicillium op het aangetaste weefsel plaats.
Zieke knollen verstenen of de penvorming blijft sterk achter. De ziekte
is zeer besmettelijk door de sporenverspreiding tijdens de bewaring.
Bestrijding:
- matig tot zwaar aangetaste partijen vernietigen. Licht aangetaste
partijen zorgvuldig uitzoeken en ontsmetten in een kwikhoudende
bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing. Laat planten
- besmette partijen vroeg rooien ensnel drogen
- ruime vruchtwisseling toepas en. Hierbij bedenken dat fusaria van
iris, gladiool en moge! ; jk ooli van fresia het gewas crocus kunnen
aantasten.
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Bovenste foto: Roest in Crocus. Links knolaantasting via schedeblad; rechts knolaantasting via oude bol; onder: alleen sori
op schedebladeren
Onderste foto: brand (Urocystis) in Crocus
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Pseudo-roest. De symptomen in de knol zijn gelijk aan die welke worden veroorzaakt door roest, maar de kenmerkende roestsporen in de
knolschubben ontbreken. Aangetaste knollen komen niet op of slecht
metgeknepen kruid.
Bestrijding:
- niet zwaar bemesten
- zwaar aangetaste partijen vernietigen
- op het veld alle in groei achterblijvende planten verwijderen, zieke
partijen tijdig oogsten en laat planten, zodat knollen met slechte
penvorming en bruine plekken bij het uitzoeken vlak voor het planten
duidelijk herkenbaar zijn
- ontsmetten in een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens
gebruiksaanwijzing kan misschien enig nut hebben, maar het effect
is in elk geval slechts gering.
Kwadegrond - Rhizoctonia tuliparum Sclerotinium tuliparum
Deze ziekte treedt pleksgewijze op en lijkt veel op botrytisaantasting.
Ze is hiervan het best te onderscheiden door de vorm van de Sclerotien
(zie hiervóór onder Botrytis-rot). Van kwadegrond zijn deze klein, bolvormig enop doorsnede paarsachtig.
Bestrijding:
- tijdens het groeiseizoen zieke plekken markeren en de knollen hiervan kort voor de rooitijd apart rooien en vernietigen. Na het rooien
de plekken direct behandelen met 75 gr quintozeen 2 0 % per m2,
daar een volgende teelt van tulpen, irissen, enz. eveneens gevoelig
is voor kwadegrond. In verband met de gevoeligheid voor quintozeen is het aan te bevelen hyacinten, muscari's, chionodoxa's, e.d.
niet op behandelde grond, maar op onbesmette grond te planten. Is
dit niet mogelijk, dan verdient het aanbeveling de grond uit voorzorg
te behandelen met 20 gr quintozeen 2 0 % per m2. De quintozeen
moet in verband met de gevoeligheid in de zomer door de grond
gewerkt worden, b.v. door frezen.
Penicillium-rot - Penicilliumsoorten
Planten sterven vroegtijdig af, de oude knollen met geelbruine diep
ingevreten plekken of geheel rottend. De knollen zijn meestal bedekt
met groenachtige schimmeltoefjes en soms ook met kleine ronde lichtgele Sclerotien.
Bestrijding:
- nietzwaar bemesten met organische meststoffen
- aangetaste planten verwijderen en vernietigen
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- na het rooien de knollen snel drogen, voorzichtig behandelen en
luchtig, droog bewaren.
- voor het planten het plantgoed nauwkeurig uitzoeken en ontsmetten
in2% oplossing vanthiram gedurende V2uur.
Roest- Uromyces croci
Grijze tot zwartbruine strepen en vlekken op schedebladeren en knolschubben. Hieruit komt tijdens de bewaring een bruine sporenmassa
vrij. Op de afgepelde knol zijn donkerbruine plekken zichtbaar die vanuit de inplantingsplaatsen van de knolschubben of de basis optreden.
Aangetaste plekken drogen niet in, kunnen diep in het vlees zitten en
zijn scherp begrensd door gezond weefsel (zie fusarium).
Bestrijding: Voor het planten alle knollen met vlekken en zonder goed
ontwikkelde pennen verwijderen, daarna ontsmetten met een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing.
Verkalking
De oorzaak van de verkalking is niet bekend. Er ontstaan plekken in
het knolvlees of de gehele knol gaat over in een krijtachtige witte
massa.
Bestrijding:
- iedere vorm van beschadiging voorkomen
- op hetjuiste tijdstip rooien voor hetverkrijgen van een goede huid
- knollen schoonmaken ('draaien') als de oude knolresten gemakkelijk
loslaten
Virus
Grijs - Irisgrijsvirus. Bloemen vlekkerig of streperig en soms misvormd
('knijpen'). Bladeren bont gevlekt of gestreept, het eerst aan de bladbasis. Deziekte wordt door bladluizen overgebracht.
Bestrijding:
- selectie toepassen
- niet planten naast gewassen die bekend staan als smetstofdrager,
o.a. iris
- bladluizen bestrijden tijdens bewaring inde schuur.
Ratelvirus - Tabaksratelvirus. Bloemen vlekkerig of streperig. Op de
bladeren gele ruitvormige streepjes, vlekjes, boogjes of kringen en
soms gekartelde bladranden. Dit virus wordt door in de grond levende
aaltjes van het geslacht Trichodorus overgebracht.
Bestrijding:
- aangetaste planten verwijderen
- grond ontsmetten met 60 ml DD of met 40 ml dichloorpropeen per
m2.
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Waaierbont. Het waaierbont wordt veroorzaakt door een niet nader
geïdentificeerd virus. Bloemkleur gebroken of streperig in sectoren
die zich vanaf de basis naar de rand van de bloembladen waaiervormig verbreden. Deze sectoren zijn rimpelig misvormd, hetgeen overigens bij dewitte cultivars het enige kenmerk is.
Bestrijding: Selectie toepassen tijdens de bloei.
Wortelrot
Het gewas gaat pleksgewijs vergelen. Dit kan door drie verschillende
organismen worden veroorzaakt:
b. Pythium ultimum. De aantasting treedt plotseling pleksgewijs op,
vooral na warm weer. De loofbladen krijgen een glimmende grijsachtige tint. Later gaan de planten vergelen. De wortels worden slap
endun.
Bestrijding: Knollen voor het planten ontsmetten in een kwikhoudende
bloembollenontsmettervolgens gebruiksaanwijzing.
Telen op gezonde grond, besmette grond vermijden. Grond 4-6 weken
voor het planten, doch uiterlijk half september ontsmetten met metamnatrium, 100 ml per m2; ingieten met een grote hoeveelheid water volgens gebruiksaanwijzing.
b. Wortelaaltje - Pratylenchus penetrans. Reeds vroeg stagnerende
groei en later een vergelend gewas. Op dewortels kleine bruine streepjes, zgn.'lesies' of rotte wortelpunten.
Bestrijding. Aaltjes doden door de grond in juli-augustus te ontsmetten met60ml DDof met40mldichloorpropeen per m2.
c. Droogrot - Stromatinia gladioli. Bij droogrot krijgen de knollen laat
in het seizoen bruine wortels. Dit komt vooral voor in gele crocus.
Bestrijding:
- zieke planten met knollen zo spoedig en zo goed mogelijk verwijderen en vernietigen
- aangetaste partijen vroeg rooien en alle bladresten zo snel mogelijk
zorgvuldig verwijderen om verdere besmetting van de grond te voorkomen
- plantgoed uitzoeken en ontsmetten in een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing
- planten op onbesmette grond, niet nagladiolen.
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Dahlia

Bij de opstelling van de hier te geven adviezen is uitgegaan van de
ervaringen die in de praktijk op een groot aantal bedrijven zijn opgedaan. Het is mogelijk dat op bepaalde bedrijven betere resultaten
worden verkregen met methoden of hoeveelheden die van de hier
gegeven adviezen afwijken.
Sortiment
Het sortiment dahlia's is op grond van vorm en samenstelling van de
bloem ingedeeld inde volgende groepen:
Enkelbloemige dahlia's: een krans van platte bloemblaadjes omringt
het hart (mignons, topmix). Hoogte: topmix 20-35 cm, mignon 3045cm.
Pioenbloemige dahlia's: meerdere kransen van platte bloemblaadjes
omringen het hart. Hoogte ± 100cm.
Halskraagdahlia's: een krans van buitenste platte bloemblaadjes omringt een krans kortere - dikwijls ook anders gekleurde - binnenste
bloemblaadjes. De binnenste krans omringt een hart. Hoogte 80-120
cm.
Decoratieve dahlia's: de bloemblaadjes zijn plat of om eigen as naar
voren gebogen,de bloem bezit geen hart. Hoogte80-150cm.
Semi-cactusdahlia's: de bloemblaadjes zijn voor de helft of minder
om de eigen lengteas naar achteren omgerold. Hoogte 80-150 cm.
Cactusdahlia's: de bloemblaadjes zijn voor meer dan de helft om de
eigen lengteas naar achteren omgerold. Hoogte 80-150cm.
Anemoonbloemige dahlia's: platte bloemblaadjes omringen een compacte groep buisvormige bloemblaadjes. Hoogte 35-45cm.
Bolvormige dahlia's: bloemblaadjes zijn voor iets meer dan de helft
om de eigen lengteas naar voren opgerold, de bloemvorm is afgeplat.
Hoogte 50-100cm.
Pompondahlia's: bloemblaadjes zijn geheel om de eigen lengteas naar
voren opgerold. De bloemvorm is compacter en meer kogelrond dan
bij de bolvormige, de bloem is dikwijls ook kleiner. Hoogte 50-100 cm.
Gemengde groep: Tot deze groep behoren alle niet bij een andere
groep ingedeelde dahlia's, o.a. Giraffe. Van de soort Giraffe zijn de
bloemblaadjes gootvormig naar voren gebogen, de bloem heeft vrijwel
geen hart.Hoogte 60-100 cm.
I Archief N.V. L.StassenJr
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Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border, perk,vak,snijbloem voor particulieren.
Snijbloemencultuur: hooggroeiende cultivars.
Voor perkbeplanting komen naast de mignon, topmix en anemoonbloemige dahlia's tevens de laagblijvende cultivars van de overige
groepen in aanmerking. Voor borders en vakken kunnen alle groepen
afhankelijk van plaats en beschikbare ruimte worden gebruikt.
De dahlia als snijbloem
Van dahlia's voor de bloem worden de knollen na half april en de
stekken na half mei geplant. Als men gelegenheid heeft onder glas te
planten, kunnen de knollen in april in kistjes worden gezet en na half
mei op een zonnige plaats buiten worden uitgeplant. Men verkrijgt dan
een vroegere bloei. Het is ook mogelijk de knollen te scheuren. Hierbij
wordt dan van het samenstel van wortelknollen een worteldeel afgenomen, tegelijk met een stukje van de kraag waaraan één of meer
knoppen zijn gevormd. De worteldelen kan men op dezelfde wijze
behandelen als volledige knollen.
Afhankelijk van de te verwachten groeihoogte plant men op de volgende afstanden:
Cultivars

Onderlinge afstand in cm

hoge
middelhoge
lage

65x65
50x50
35x35

Alle grondsoorten, mits voldoende voedzaam, zijn voor de teelt van
dahlia's geschikt.
Voor het planten kan een bemesting worden gegeven van oude verteerde stalmest, na het planten aangevuld met een kleine gift samengestelde meststoffen. Geef vooral niet te veel stikstof.
Bij hooggroeiende cultivars moeten direct na het planten stokken
worden geplaatst, waaraan zodra dit mogelijk is de planten worden
gebonden. Tijdens de groei moeten de dunne scheuten worden verwijderd.
Als de planten 30 tot 35 cm hoog zijn, kunnen ze worden getopt, hetgeen de vorming van nieuwe scheuten bevordert. Wil men bloemen
met lange stengels snijden, dan moet men tijdig pluizen. Hierbij worden de okselknoppen in het bovenste en tweede lid weggenepen als
ze nog klein zijn. Als men dieper pluist, krijgt men minder, maar wel
grotere bloemen. Bij zeer rijkbloeiende cultivars kan men zonder
bezwaar diep pluizen.
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Men snijdt de bloemen 's morgens of 's avonds, dus niet midden op de
dag. In het algemeen mogen de bloemen pas worden gesneden als ze
volkomen rijp zijn. Hierop zijn uitzonderingen:
- de cultivars Gerrie Hoek, Glory of Heemstede, Gold Medal, Scarlet
Beauty kan men rauw snijden
- van de halskraagdahlia's en mignons mag het stuifmeel in het hart
van de bloemen nog niet rijp zijn.
Voordat de bloemen in het water worden gezet, snijdt men voor het
verkrijgen van een vers snijvlak een stukje van de steel af. Bloemen
met slappe stelen kunnen 3 tot 5 minuten in een laagje kokend water
worden gezet. De stelen worden dan weer stevig, maar door de opstijgende hete damp wordt het onderste blad zwart. Na het opstijven
worden destelen niet meer afgesneden.
Half oktober worden de knollen gerooid en daarna bewaard op een
tochtvrije koele, doch vorstvrije plaats. Buiten drogen is niet aan te
bevelen. Een goede methode is de knollen te bewaren in plastic zakken, waarbij een kleine opening voor de ventilatie reeds voldoende is.
Vermeerdering
Devolgende vermeerderingsmethoden worden toegepast:
- geslachtelijke vermeerdering voor het winnen van nieuwigheden en
- vooral bij enkelbloemige - voor het winnen van zaad dat wordt
verhandeld
- ongeslachtelijke vermeerdering door scheuren en stekken. Vermeerdering door stekken is de meest toegepaste methode. Scheuren
wordt hoofdzakelijk toegepast door particulieren.
Geslachtelijke vermeerdering
De geschiktste tijd voor bestuiven ligt tussen half augustus en half
september. Men kiest hiervoor een zonnige dag. De meeldraden bevinden zich in een kokertje aan de basis van de bloemblaadjes. Het stuifmeel, dat eerder rijp is dan de stamper, wordt door de nog groeiende
stamper uit het kokertje geduwd. Omdat de stamper op dit moment
nog niet rijp is kan geen zelfbestuiving plaatsvinden. Pas wanneer de
stempel buiten het kokertje is gegroeid en zich in twee armpjes splitst,
kan men de bestuiving uitvoeren. Zo mogelijk moet deze enkele keren
worden herhaald. Ter voorkoming van ongewenste bestuiving kan men
debloemen van de moederplanten inhullen met neteldoek.
Als de zaadknop bruin wordt, is het zaad gezet. Het oogsten van de
zaadknop vindt ongeveer eind september plaats. Na het drogen van
het zaad bewaart mendit op een droge, niet warme plaats.
Vanaf eind februari kan het zaad in kistjes inde kas worden uitgezaaid.
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Men zaait in een goed doorlatend grondmengsel van bladaarde met
zand. Om verdamping tegen te gaan, worden de kistjes afgedekt met
een glasplaat. Tegen verbranding van het kiemende zaad bedekt men
deglasplaat met papier. De kastemperatuur mag 15-18° zijn.
Zodra het zaad is gekiemd, kan het glas worden weggenomen. Enkele
weken daarna zal men moeten verspenen; indien nodig op een later
tijdstip voor het buiten uitplanten nog eens. Na het verspenen komt
de kastemperatuur op 13-15°.
De cultuur komt verder overeen met de opkweek van uit stek verkregen
planten. Reeds inhetzelfde seizoen kan men bloei verwachten.
Voor de verdere teeltmaatregelen leze men hetgeen hierover bij de
opkweek vanstek wordt gezegd.
Ongeslachtelijke

vermeerdering

Scheuren. Dit wordt veelal toegepast door liefhebbers. Men kan het
best scheuren nadat de ogen op de kraag zichtbaar zijn geworden.
De knollen worden dan zodanig gesplitst dat ieder deel één of meer
knoppen heeft, leder worteldeel kan afzonderlijk worden geplant. Eind
april is een gunstige tijd voor scheuren. Het kan ook vroeger, maar dan
moeten de gescheurde worteldelen vóór eind april onder glas worden
opgelegd en na half mei buiten worden uitgeplant.
Stekken. De voor het stekken geselecteerde knolllen worden in februari in de kas opgelegd. Zodra de op de kraag gevormde uitlopers voldoende groot zijn, worden ze afgesneden of geplukt en uitgeplant.
Als ze voldoende zijn geworteld, worden ze afgehard en later, als het
gevaar voor nachtvorst voorbij is,buiten uitgeplant.
Oplegknollen
Om goede oplegknollen te verkrijgen, moet men streng selecteren.
Men kan alleen planten uitzoeken voor vermeerdering als de partij
gezond is.
De nauwkeurigste selectie verkrijgt men als men een selectiepartij
opbouwt, en hieruit de planten selecteert die de oplegknollen moeten
leveren.
Uit het oogpunt van gezondheid en groeikracht neemt men voor het
stekken bij voorkeur knollen van stekken. Als men knollen plant op
een enkele jaren oude spuittuin, zal een eventueel in de planten aanwezige virusaantasting spoediger zichtbaar zijn dan op andere zandgrond. Men kan op jonge humusarme tuinen daardoor beter op virus
selecteren. Sommige kwekers gebruiken dan ook wel oplegknollen
dieopjonge humusarmetuinen hebben gestaan.
Tijdens het groeiseizoen worden de krachtigste, volkomen gezonde
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planten op het veld uitgetekend. Deze planten worden vóór het rooien
van de gehele partij geoogst. Het is verstandig ± 3 0 % meer planten
uit te tekenen dan nodig isvoor het opleggen, om zeker te zijn dat men
in de winter over voldoende volkomen gave knollen beschikt. Het uittekenen van de planten gebeurt voordat het gewas de laatste keer is
ingekort.
Uit de voor vermeerdering bestemde knollen zoekt men in januari of
februari de vlezigste exemplaren met een goede kraag. Alle knollen
met afwijkingen zoals verwelkingsziekte en knobbeltjes op worteldelen
of kraag moeten worden vernietigd.
Ingedroogde knollen moeten niet worden opgelegd.
Kas. Voor het opleggen van de knollen heeft men een kas met tabletten
nodig. Veelal wordt een trekkas gebruikt. In kassen met glazen wand
kunnen ook stekken op ondertabletten voldoende licht ontvangen. Voor
een goed resultaat moet de kas aan de volgende voorwaarden voldoen:
- De kas moet zo licht zijn dat de controle van het gewas op alle
ziekten (vooral virus en verwelking) geen moeilijkheden oplevert.
- De gewenste temperatuur moet zo goed mogelijk kunnen worden
gehandhaafd. De ketel of kachel moet bij voorkeur buiten de kasruimtestaan.
- De ventilatie moet zodanig zijn dat ook op zonnige dagen de temperatuur goed regelbaar is.
- Hetglas moet kunnen worden gekrijt of gekalkt.
- Dekas moetvoorzienzijnvan watertoevoer.
Om ruimte te winnen legt men soms knollen onder de tabletten. Hierbij
moet men echter bedenken dat in een kaszonder glazen wand de lichtintensiteit onder de tabletten onvoldoende is voor een goede controle
op ziekten. Dit iseveneens het geval bij kunstlicht.
Voordat men de kas in gebruik neemt, moet deze goed worden ontsmet. Men brengt hiervoor detemperatuur op ± 20° en maakt de grond
goed vochtig. Daarna wordt ontsmet met rookkaarsen op basis van
diazinon, lindaan, sulfotep of nicotine. Ook kan men de kas uitdampen
met dichloorvos of blauwzuurgas (zeer gevaarlijk!).
In de praktijk bekleedt men soms kassen die voor het opleggen worden gebruikt, met plastic. Wordt de kas hiermee echter geheel afgesloten, dan kan eentekort aanzuurstof ontstaan.
Plantmedium voor het opleggen
Het gebruikelijke plantmedium op een ondergrond van b.v. gaas bestaat uit een laag stro met daarop een laagje oude mest en een laagje
aarde. De aarde kan goede gezonde tuingrond zijn, maar ook bladaarde of grond gemengd met goed verteerde mest. Ook een mengsel
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Diversetypen mignon dahlia's
Archief N.V. L.StassenJr.

van compost en turfmolm is geschikt. Het hele pakket moet minstens
15 cm dik zijn. Een goed plantmedium moet voldoende doorlatend zijn,
vochthoudend envrij van schadelijke ziektekiemen.
Een mengsel met te veel mest kan tot broei overgaan, hetgeen rotting
vande knollen of bruin worden vande wortels tot gevolg heeft.
Slibcompost komt alleen in aanmerking als deze gemengd is met turfmolm of potgrond. Zonder deze toevoeging vormt de compost na
verloop vantijd namelijk een harde laag.
Opleggen vande knollen
In februari-maart worden de stekknollen opgelegd. Van de op te leggen knollen mogen de onbeschadigde wortels niet worden verwijderd.
Aan de dunne wortels ontstaan namelijk de zijwortels die nodig zijn
voor een goede ontwikkeling.
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Men legt om geen ruimte te verliezen, de knollen op het stekbed tegen
elkaar aan, echter zodanig dat men gemakkelijk bij de kraag kan
komen om stek te snijden. Tevens moet het mogelijk zijn zieke knollen
met alle worteldelen te verwijderen. Inkorten van de oplegknollen om
ruimte tewinnen moet worden afgeraden.
Na het opleggen strooit men zoveel aarde (bij voorkeur van dezelfde
samenstelling als het plantmedium) tussen en over de knollen dat deze
juist zijn afgedekt. Het verdient aanbeveling ook de kragen te bedekken metvoldoende aarde om uitdrogen tegen tegaan.
Als men twee tabletten boven elkaar gebruikt, is het gewenst de cultivars die vatbaar zijn voor virus op het boventablet op te leggen. Het
ondertablet ontvangt minder licht en is daardoor moeilijker op ziekten
te controleren.
De kastemperatuur na het opleggen ligt tussen 15 en 20°. Men moet
niet direct water geven, maar de wortels het vocht laten zoeken.
Later wordt degrond constant vochtig gehouden.
Controleer regelmatig of het oplegbed voldoende vochtig of misschien
te vochtig is. Wees echter voorzichtig met onderwarmte, want onderwarmte ineenvochtig oplegbed geeft kansop broei.
De luchtvochtigheid in de kas moet hoog zijn.
Informeer, alvorens op te leggen, bij de Bloembollenkeuringsdienst of
bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst welke cultivars speciale aandacht vragen en welke cultivars niet mogen worden geteeld.

Controle vande knollen
Enkele dagen na het opleggen ontwikkelen zich stekken op de kraag.
Vóór het stek snijden moet men de knollen reeds enkele keren hebben
nagelopen op ziekten en afwijkingen. Alle knollen met afwijkingen in
het blad of op de knol, zelfs ais er maar een vermoeden bestaat dat
er sprake is van een ziekte, moeten worden verwijderd. Knollen die
door bruinrot of verwelkingsziek zijn aangetast, moeten met grond en
al worden weggenomen. Let er vooral op dat geen worteldelen achterblijven, omdat deze gaan rotten en infectiebronnen vormen voor de
omgevende knollen. De knollen met grond worden zonder morsen uit
de kasverwijderd,dus niet onder hettablet gedeponeerd,
ledere week moet een luisbestrijding worden uitgevoerd, ook al ziet
men geen luizen. De eenvoudigste bestrijdingswijze is het gebruik van
rookkaarsen volgens gebruiksaanwijzing.
Virusziekten, verwelkingsziekte en wortelknobbel vragen speciale aandacht. Tot aan het einde van het stek snijden moet men blijven controleren.
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Stekplukkenvandeoplegknollen

Stek snijden of plukken
Stevige volgroeide stekken zijn geschikt om te worden gesneden of
geplukt. De lengte hangt af van de cultivar.
Het juiste moment voor snijden of plukken is als de blaadjes zich gaan
spreiden. Als de blaadjes zijn gespreid, kan men ook op virus controleren.
Stek snijden gebeurt steeds nà 1 maart; veel kwekers doen dit zelfs
pas na15maart. Devoordelen van laat snijden zijn:
- minder uitval
- beter aanslaan
- verspenen meestal niet meer nodig.
Zeer vroeg afgenomen stek kan tijdens het opkweken te lijden hebben
van lage temperaturen met als gevolg een minder goede groei van de
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stek. Bij het uitplanten ziet men dan soms reeds bruine worteis.
ledere stek moet worden gesneden of geplukt met een hieltje, d.w.z.
met een stukje van de kraag. Een goede hiel bevordert de beworteling.
Zorgvuldig snijden is raadzaam, omdat dan het weefsel rondom de af
te nemen stek zo min mogelijk wordt beschadigd en meer knoppen
een stek kunnen vormen. Daarom verdient in het begin van de stekperiode het snijden van stekken zeker de voorkeur boven plukken. De
later volgende stekken kunnen echter zonder bezwaar worden geplukt.
Stekken zonder hieltje, dus zonder een stukje van de kraag, mogen
niet worden gebruikt. Deze kunnen wel uitgroeien tot een knol, maar
zijn niet geschikt voor verder gebruik; er vormen zich geen nieuwe
knollen ('dove' of 'steriele' knollen).
Het verdient aanbeveling de stekken zodanig te sorteren dat stekken
van gelijke lengte bij elkaar komen. Men snijde niet meer stekken dan
men direct kan verwerken. Wonden mogen vóór het planten niet indragen. Over het al of niet gebruiken van de eerst gevormde stekken zijn
de meningen verdeeld. De ervaring leert echter dat men ze beter niet
kan gebruiken. Het merendeel van deze stekken is hol en valt later
toch uit.
Als de produktie van stek terugloopt en ook als destekken dun worden,
moet met het snijden worden gestopt. De laatste stekken van een knol
zijn namelijk niet de beste.
Van cultivars die per knol veel stek leveren, kan men meestal zeer
goed tot half mei stek snijden. Het kan ook nog later, maar dan wordt
de groeitijd op het veld te kort.
Het aantal stekken per knol varieert per cultivar en kan uiteenlopen
van 10 tot 40 stuks. Gemiddeld ligt het tussen 15 en 25. Anemoonbloemige en topmix geven meer stekken per knol dan de andere groepen.
In de praktijk is voldoende bekend dat gezonde knollen kunnen worden besmet door het overbrengen van bacterieziekten met het mes.
Daarom moeten de knollen vóór het snijden beslist regelmatig worden
gecontroleerd. Het toedienen van kunstmest en bloedmeel aan de
oplegknollen om de produktie van stekken op te voeren, moet worden
ontraden. Men beloopt de kans dat de stekken broos of waterig worden. Het gebruik van eerste kwaliteit knollen en een goed plantmedium
zal extra meststoffen overbodig maken.
Gebruik van stekbakjes
Nieuwe stekbakjes behoeven niet te worden ontsmet. Ontsmetting is
wel nodig als de bakjes reeds eerder zijn gebruikt voor dahliastekken,
daar anders de kans bestaat dat bodemschimmels vanuit het hout de
wortels van de stekken infecteren. Als ontsmettingsmiddel kan men
het best een oplossing van 1 deel handelsformaline 4 0 % op 9 delen
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Plantenvanstekken indevollegrondonder glas

water nemen. Om wortelverbranding te voorkomen, moeten middelen
die in het hout een residu achterlaten worden ontraden. Na het ontsmetten moeten de kistjes enkele maanden uitluchten.
Het desinfecteren van de kistjes is een zeer omslachtig werk. Veel
kwekers laten dit dan ook achterwege. In plaats daarvan stuiven zij na
het planten van de stekken 3-5 gram quintozeen per kistje over de
grond.
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Grond voor stekbakjes
Destekken mogen zolangzein destekbakjes staan niet teveel groeien.
Ze moeten echter wel goede wortels maken. De stekgrond moet daarom niet te voedzaam zijn. Men kan zandgrond met 2 - 3 % organische
stof gebruiken. Vanzelfsprekend kan men zelf een mengsel maken van
b.v. potgrond met zuiver zand. Ook lichte zavelgrond is bruikbaar, mits
er geen gevaar bestaat dat degrond dichtslaat.
Een eerste voorwaarde is dat de grond gezond is. Men moet althans
geen grond gebruiken waarvan men kan vermoeden dat zij besmet is
met voor dahlia's schadelijke ziektekiemen. De teeltlaag waarin de
stekken moeten wortelen, moet worden afgedekt met een laagje zuiver
duin- of rivierzand van i 1cm dikte, tenzij men als stekmedium alleen
zuiver zand heeft gebruikt. Dit laagje gaat het dichtslaan van de grond
enook de groei van onkruid en mostegen.
Men moet wel zeker weten dat het zand geen te hoog gehalte aan
keukenzout of eente hoge gloeirest (totale zouten) heeft.
Planten vanstekken
Stekbakjes. Vóór het planten van stekken moet de grond in de bakjes
zodanig worden aangedrukt, dat deze voldoende compact is. Hierdoor
kan uitdrogen worden tegengegaan.
Voor het planten worden de twee onderste loofblaadjes van de stek
verwijderd, omdat dezesmeul kunnen doen ontstaan.
De stekken worden gedept in een groeistof, b.v. Rhizopon. Alleen
het wondje mag in aanraking komen met de groeistof. Deze bevordert
namelijk op het snijvlak of het breukvlak de beworteling, maar veroorzaakt op andere delen van de plant ongewenste vergroeiingen (o.a.
hoge ruggen op de knollen). Om te voorkomen dat de stekken te diep
in de Rhizopon worden gedept, kan men deze groeistof dun uitspreiden op eenstukje glas.
Groeistof wordt vooral voor de eerste stekken gebruikt. Op een later
tijdstip wortelen de stekken ook zonder groeistof voldoende. Enkele
kwekers gebruiken zelfs bij de eerste stekken geen groeistof, omdat zij
het voordeel niet inzien of van mening zijn dat de groei nadelig wordt
beïnvloed. Het resultaat kan per cultivar verschillen. Als de met Rhizopon behandelde stekken worden geplant in bakjes waarvan de grond
niet voldoende vochtig is, kan dit laagje Rhizopon hard worden. Dit
moetworden voorkomen.
De stekken worden 2 à3 cm diep geplant; bij ondieper planten zouden
ze tijdens het gieten kunnen omvallen. Op een bakje van 35 x 45 plant
men 9 rijen van 11 stekken; per m2 tablet plaatst men 6 bakjes, dus in
totaal ± 600stekken.
Het is niet aan te bevelen in de loop van het stekseizoen het aantal
stekken per bakje optevoeren.
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Bij het planten kan men gebruik maken van een plantraampje, voorzien van een aantal pennen waarmee men op regelmatige afstand en
op de juiste diepte een aantal gaatjes in de grond kan maken. Vooraf
moeten dete planten stekken op maat zijn gesorteerd.
Bij het planten drukt men de grond aan, waarna direct water wordt
gegeven. Indien de bakjes niet zijn ontsmet, verdient het aanbeveling
voor het gieten per bakje 3-5 gram quintozeen over het gewas te stuiven. Hiermede wordt infectie van de grond vanuit de bakjes voorkomen.
(Zie gebruik stekbakjes, blz. 93). Zet of gooi de beplante bakjes niet te
ruw neer, want dan gaat degrond inzakken en dit geeft weer aanleiding
tot uitval.
Als men op de beplante bakjes etiketten aanbrengt, waarop de cultivar
onder naam of nummer is vermeld en men tevens ieder beplant bakje
een volgnummer geeft, kan men later precies nagaan hoeveel bakjes
men van een cultivar heeft en op welke datum de bakjes zijn beplant.
Bij het buiten uitplanten heeft men van deze gegevens veel gemak,
omdat men danweet hoeveel bakjes bij elkaar moeten worden gezocht.
Het is ook mogelijk iedere stek apart in een potje te planten. In dit
geval blijven de planten tot het rooien in dezelfde potjes staan. Men
verkrijgt dan kleine compacte knollen. Deze methode wordt echter
weinig toegepast.
Volle grond in bakken. Behalve in bakjes in de stekkas kan men de
stekken ook in de volle grond plaatsen. Dit gebeurt dan meestal onder
verhoogd plat glas,al of niet verwarmd.
Onder niet verwarmd glas kan men pas na 15 maart planten. Bij deze
methode stelt men dezelfde eisen als bij het planten op bakjes (juiste
grondsoort, gezondheid, laagje zuiver zand, twee onderste loofblaadjes verwijderen).
Het voordeel van planten in de volle grond is dat de stekken niet
behoeven te worden verspeend. Een nadeel van koude bakken is de
afhankelijkheid van het weer. Het beter of minder goed aanslaan hangt
namelijk sterk af van de temperatuur in maart. Men zal de grond in
de bakken om de paar jaar moeten stomen of door verse grond moeten
vervangen.
Men plant 700-800 stekken per raam, sommige kwekers gaan tot 1000
stekken. De plantdiepte is 3 cm. Voor het planten onder plat glas
gebruikt men veelal een dubbele truffel. Na het planten moet men de
grond aandrukken. Niet iedere kweker brengt vóór het planten een
laagje schoon zandaan.
Na het planten doet men er goed aan 3 gram quintozeen per m2 over
de grond te strooien of te stuiven. Onderwerken van quintozeen vóór
het planten leidt tot slechte beworteling en is bovendien minder bevorderlijk voor de ziektebestrijding.
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In de koude bak gebruikt men gewoonlijk Rhizopon als groeistof.
Als na het uitplanten nachtvorst wordt verwacht, moeten de bakken
worden afgedekt met rietmatten. Tegen zonnestraling moet worden
gekrijt of gekalkt.
Kastemperatuur enmaatregelen nahet planten
Na het planten van de stekken wordt de kastemperatuur op 17-18°
gehouden. De geplante stekken worden direct aangegoten, waarbij de
quintozeen die na het planten over de bakjes is gestoven, van de bladeren wordt gespoeld.
In de eerste tijd na het planten mag de lucht in de kas niet te droog
zijn, anders gaan de nog niet bewortelde stekken indrogen en krimpen. Indrogen kan men beperken door de stekken met kranten af te
dekken. Men moet niet afdekken met plastic, omdat dit afsluit en
zodoende smeul kan veroorzaken. Een gelijkmatige luchtvochtigheid
en temperatuur is van groot belang. Het is gewenst het water regelmatig in kleine hoeveelheden te geven.
Als de stekken gaan glanzen,zijn ze beworteld.
Daar later geplante stekken in groei achterblijven, moet inboeten worden afgeraden.
Verspenen
Veel kwekers verspenen de bewortelde stekken niet, omdat dit te veel
tijd kost. In de praktijk is echter bekend dat in stekken die vóór half
maart zijn gesneden en niet zijn verspeend, veel uitval voorkomt. Een
ander bezwaar is dat deze stekken soms reeds voor het buiten uitplanten knolletjes vormen. Plant men dergelijke stekken uit, dan zullen de
knolletjes, indien daarna een droge periode volgt, hol en voos worden.
Vele van deze planten vallen weg of geven later geen goede knollen.
Als men na half maart met steksnijden is begonnen, kan men meestal
zonder verspenen zeer goede planten krijgen die direct buiten kunnen
worden uitgeplant.
Verspeende planten hebben een steviger wortelgestel dan niet verspeende. De kweker die zijn vroege stekken heeft verspeend, zal dan
ook onder ongunstige omstandigheden een betere oogst mogen verwachten dan degene die dit niet heeft gedaan. Men kan verspenen:
- vanuit een bakje weer ineen bakje
- vanuit een bakje direct indevolle grond van een bak
- vanuit een bakje in potten.
Voedzame grond is niet vereist, wel ziektevrije grond. De plantjes moeten goed wortelen, maar mogen niet te sterk groeien.Als het blad weer
gaat glanzen, betekent dit dat de plantjes op de wortel staan. De ontwikkeling van het wortelgestel wordt bevorderd als men niet veel water
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geeft, dat wil zeggen juist voldoende om uitdrogen tegen te gaan. Er
mag geen kunstmest worden gegeven. Ook bij het verspenen moeten
gebruikte bakjes worden ontsmet en dient over de verplante stekken
quintozeen te worden gestoven.
Overbrengen vanstek naar de koude bak
Zowel de verspeende als de niet verspeende stekken kunnen, nadat ze
in de warme kas zijn beworteld, worden overgebracht naar de koude
bak. De temperatuur in de koude bak mag echter niet te laag zijn
(beneden 5° staat de plantengroei stil), daar de stekken anders gaan
'kwarren'. Te lage temperatuur veroorzaakt ernstige uitval. Deze problemen zullen zich vooral voordoen als de stekken vroeg in koude
bakken worden gezet of uitgeplant. Bij overbrenging voor half april zal
deschade groter zijn dan daarna.
Het overbrengen naar de koude bak heeft ten doel de bewortelde stekken af te harden. Hierbij moeten de volgende wenken in acht worden
genomen:
- tracht detemperatuur zoveel mogelijk gelijk te houden
- geef veel lucht
- voorkom door krijten of kalken directe zonbestraling
- sluit 'savonds de ramen
- scherm tegen nachtvorst met rietmatten
- geef matig water, maar toch zoveel dat de stekken niet slap worden.
Teelt op hetveld
Planten in de volle grond voldoet het best als de grond ruim van tevoren is bewerkt, en zo nodig ingemest. Grond die kort voor het planten
is bewerkt, kan tijdens het planten erg los zijn. In een droge periode
slaan de stekken dan moeilijk aan. Op ruim van tevoren klaargemaakt
land kan ook het reeds gekiemde onkruid voor het planten worden
bestreden met paraquat.
Benodigd plantmateriaal
Om het normale handelssortiment voor de teelt van 1 ha dahlia's in
standte houden,zijn devolgende cijfers als norm te gebruiken:
Plantmateriaal: 8.000oplegknollen - 140.000stekken bruto.
Oogst: 100.000 knollen I- 15.000knollen II.
Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van dahlia's zijn de zandgronden en de zeer lichte zavelgronden het meest geschikt. Vooral op de lichtere zandgronden rooit
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men mooie blanke knollen. Omdat de overgrote meerderheid van de'
knollen bestemd is voor droogverkoop, moet aan zandgrond daarom
devoorkeurworden gegeven.
Wegens de vatbaarheid van dahlia's voor verwelkingsziekte, dient bij
voorkeur niet te worden geplant op grond waar één of twee jaar geleden verwelkingsziekte is geconstateerd.
Dahlia's groeien uitstekend op een tuin met een normale voedingstoestand. Het is raadzaam van een onbekende tuin tijdig een grondmonster te nemen. Let er goed op of de waterhuishouding in orde is.
Deze kan bepalend zijn voor de oogstgrootte! Bij een te lage waterstand moeten de wortels het water te diep zoeken en ontstaan er knollen met lange dunne 'vingers'. In droge zomers komt dit nogal eens
voor. Bij een slechte ontwatering ontstaat in natte perioden rotting in
de stekken. Bovendien is rooien op natte grond in het najaar moeilijk.
Devolgende bemesting per m2kanworden geadviseerd:
voor het planten: 100 kg oude verteerde stalmest, V2 kg samengestelde meststof 6-18-28;
na het planten:200-300 gr 6-18-28 of 5-10-25.
Als de planten flink groeien, kan worden volstaan met de kleinste hoeveelheid. Wees echter voorzichtig met stikstof. Een weelderige groei
geeft een slap gewas, weinig knolvorming en slecht houdbare knollen.

Planten
Tussen eind mei en half juni kunnen de planten het best buiten worden'
uitgeplant.
Planten in een periode dat nog nachtvorst kan worden verwacht, is
zeer riskant. Later planten dan half juni kan tot gevolg hebben dat het
gewas zich niet voldoende meer kan ontwikkelen. Natuurlijk zijn er
uitzonderingen op deze regel. Het klimaat in de zomer is immers niet
vooraf te bepalen, en het kan voorkomen dat vroegtijdig geplante stekken staan te 'kwarren',terwijl laat geplante een gunstig seizoen treffen.
Plaatmateriaal. Hoe meer wortels een stek heeft, des te beter zal degroei zijn. Daarom moet het uit de bakjes halen en het opnemen voorzichtig gebeuren. Slecht bewortelde stekken, stekken die in groei zijnachtergebleven en stekken met donkerder gekleurd blad dan de andere moet men niet planten.
Haal de stekken op een zodanig tijdstip uit de bakjes dat ze direct
daarna kunnenworden geplant.
Opmerking. Bij het kopen van stekken moet worden geïnformeerd naarde gezondheid en desoortechtheid vanhet plantmateriaal.
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Plantafstand en planthoeveelheid. De Nederlandse Dahlia Vereniging
geeft devolgende normen voor plantafstand en planthoeveelheid:
a. Als zowel met de hand wordt geplant als gerooid
- afstand tussen de regels minstens 35 cm
- minimaal om de4regels een padvan minstens 50cm
- afstand tussen de planten op de regel minstens 17 cm; voor mignons, anemoonbloemige, topmix enzaaddahlia's minstens 15cm.
b. Als men wil planten en ook wil lichten met behulp van machines
Voor de verschillende typen machines zijn de plantafstanden niet
gelijk. Men heeft de volgende mogelijkheden:
- afstand tussen de regels minstens 35 cm
minimaal om de4regels een pad van minstens 50cm
afstand tussen de planten op de regel minstens 17 cm, voor mignons, anemoonbloemige, topmix en zaaddahlia's minstens 15 cm
- afstand tussen de regels minstens 30cm
minimaal om de2regels een padvan minstens45 cm
afstand tussen de planten op de regel minstens 17 cm, voor mignons, anemoonbloemige, topmix en zaaddahlia's minstens 15 cm.
Men zal vooraf dienen te informeren welke afstanden gelden voor de
te gebruiken machine.
Plantwijze. Om de kans op aantasting door verwelkingsziekte te beperken, mogen de stekken vóór het planten niet in water worden gedompeld. De smetstof kan zich door het water verspreiden en zo de gezonde stekken aantasten.Als men de wortels toch nat wil maken, kan men
water over dewortels gieten.
Als men met de hand plant, maakt men met de hand of met de schop
een gaatje. Belangrijk is dat de wortels zoveel mogelijk naar beneden
zijn gericht. Als dat niet het geval is,wordt de kans op uitval groter.
De mogelijkheid van machinaal planten met koolplanters is nog in
onderzoek.
Maak niet meer stekken klaar dan er dezelfde dag kunnen worden
geplant.
Plant de stekken zo snel mogelijk na het uit de bak halen. Direct na
het planten moet de grond stuifvrij worden gemaakt. Licht stro steken
is bij droog winderig weer over het algemeen niet voldoende.
Tijdens droog weer is beregenen kort voor het planten gewenst. Beregenen na het planten kan leiden tot een erg vlak wortelend gewas.
Inboeten voor weggevallen planten moet worden ontraden, tenzij het
gebeurt binnen een week na het planten. Later ingeboete planten kunnen degehele groeiperiode achterblijven in ontwikkeling.
Het is raadzaam virusgevoelige cultivars apart uit te planten,zo mogelijk op een afzonderlijk perceel.
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Ook is het aan te raden een aantal van de beste stekken apart te planten om daaruit de oplegknollen te kunnen selecteren.
Controle op het veld
De ziektebestrijding vraagt doorlopend aandacht, speciaal de bestrijding van virusziekten en de verwelkingsziekte. Minstens eenmaal per
week moet men het gewas controleren. Planten met afwijkingen moeten zeer nauwkeurig worden bekeken en zo nodig verwijderd. Overleg
met de controleur van de keuringsdienst is in het belang van de
kweker.
Indien zieke planten in een partij voorkomen, doet men goed deze
planten vóór het inkorten te verwijderen. In warme zomers is de kans
op infectie door verwelkingsziekte vanuit degrond groter dan in koelere
zomers.
Rottende bladeren kunnen de stengel aantasten. Deze rottende stengeldelen kunnen oorzaak zijn dat de kraag van de knol gaat inrotten.
Het is aan te bevelen het gewas te spuiten met systemische insektendodende middelen. Hagen en graskanten in de onmiddellijke omgeving moeten dan steeds tegelijkertijd worden bespoten.
Inkorten
Nadat zieke en afwijkende planten zijn verwijderd, mag men niet te
lang wachten met inkorten. Om dwalingen en planten met afwijkende
bloemen te kunnen verwijderen, moet het gewas echter wel eenmaal
hebben gebloeid. Bij het inkorten worden de bovenste scheuten weggenomen, omdat anders de planten te hoog worden. Een tijdig ingekorte plant stoelt meer in de breedte uit. Wacht men met inkorten tot
de stelen dik zijn, dan is het gewas houtig en zijn de stengels hol,waardoor regenwater in de stengels kan komen. Dit kan tot gevolg hebben
dat de kragen van de knollen gaan inrotten. Door het gewas in te korten, krijgt men tevens betere, stevige knollen. Bovendien is een laag
gewas beter bestand tegen harde wind of storm dan een hoog gewas.
Inkorten wordt wel gezien als een vorm van luisbestrijding. Luizen
zitten vooral op dejongste uitlopers bij de bloemen.
Mechanisch inkorten levert geen moeilijkheden meer op. Zowel met
de lintzaag als met de maaibalk kan men snel werken met uitstekende
resultaten. Beschikt men niet over een machine, dan gebruikt men een
sikkel of eenzeis.
Vóór het inkorten moet een controleur van de keuringsdienst worden
gewaarschuwd.
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Onkruidbestrijding
Sterke onkruidgroei vermindert de opbrengst en werkt aantasting door
luis inde hand.Onkruidbestrijding is handwerk.
Chemische onkruidbestrijding is in dahlia's nog niet mogelijk, hoewel
hiernaar onderzoek wordt gedaan. Daarom is het aan te bevelen dahlia's te planten op land met weinig onkruid of voor het planten het
•onkruid te bestrijden. Dit kan gebeuren tot één dag voor het planten
met 30 ml paraquat per are. Alleen spuiten bij windstil weer en met
•gebruikmaking vanveel water.
Rooien
Rooitijdstip. Het rooitijdstip is niet precies aan te geven, omdat dit
voor een groot deel wordt bepaald door het weer. Men doet er verstandig aan omstreeks half oktober met rooien te beginnen. Men wordt
dan niet door eenvroege vorstperiode verrast.
Rooien als het gewas nog volop in de groei is kan sterke uitval tot
gevolg hebben. Het rooitijdstip is dan te vroeg gekozen. In de praktijk
heeft men gezien dat te vroeg rooien de kans op bruinrotaantasting
doet toenemen.
Zeer laat rooien, als het bovengrondse gewas al geheel is afgestorven,
kan naast het gevaar van bevriezen ook tot gevolg hebben dat de
kragen gaan inrotten. Knollen met ingerotte kragen zijn voorde handel
onbruikbaar.
Alvorens de partij te rooien, oogst men eerst de uitgetekende knollen.
Men lette daarbij goed op viruszieke planten en planten met verwelkingsziekte. Ook als alleen de naburige planten zijn aangetast, worden de uitgetekende knollen niet voor vermeerdering gebruikt.
Rooien met de hand. De knollen worden opgewipt en aan de stengel uit
degrond getrokken.
Machinaal rooien. Het machinaal rooien verkeert nog in het stadium
van onderzoek. Wel wordt een combinatie toegepast van lichten met
de machine en rooien met de hand.Men licht dan soms twee, soms vier
regels tegelijk.
'Stengelselectie'. Na het rooien worden de stengels enkele centimeters
boven de knol afgesneden. Na het afsnijden kan men zeer goed selecteren op verwelkingsziekte. Mennoemt dit 'stengelselectie'.
Direct nadat de stengel is verwijderd, wordt het snijvlak gecontroleerd.
Voor een goede controle moet het snijvlak gaaf en vlak zijn. Dit kan
men alleen bereiken met een zeer scherp mes. Door knippen wordt het
weefsel te veel inelkaar gedrukt.
Op het gave, nog niet ingedroogde snijvlak kan men controleren of de
plant is aangetast. Bij een zieke plant ziet men in het houtvatenweefsel
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Stengeldoorsnede bij dahlia. Links: stengel van gezonde plant;
rechts: bruine vlekken en stippen ten gevolge van aantasting
door verwelkingsziekte
FotoL.B.O.,Lisse

bruine spikkels of plekjes. Aangeiaste planten dienen direct te worden
vernietigd.
Stengeiselectie kan men zowel tijdens het rooien als direct na het in de
schuur brengen uitvoeren.Voor controle in de schuur moet men tijdens
het rooien het stengeldeel iets hoger afknippen of snijden dan gebruikelijk is. In de schuur snijdt men dan op de gewenste lengte, zodat
men op het nieuw ontstane snijvlak de controle kan uitvoeren. Voor
oplegknollen isstengelselectie noodzakelijk.
Het is nog niet bekend of ziekten door het kapmes op gezonde knollen
kunnen worden overgebracht. Voor alle zekerheid op dit punt wordt
aangeraden het mes telkens wanneer men een verdachte plant heeft
aangetroffen te ontsmetten metverdunde formaline.
Soms laat men bij cultivars die weinig stekken geven, een groter stengeldeel aan de knol zitten dan normaal. Als dit stengeldeel tot een
hoogte van een of twee leden niet indroogt, kunnen hierop in het voorjaar enkele stekken worden verwacht. Deze methode kan men toepassen als hiermede destengeiselectie niet inhet gedrang komt.
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Vervoer naar de schuur
Zodra de knollen zijn gerooid, moeten ze worden beschermd tegen
zonnestraling en tegen tocht. Vooral tocht heeft uitval door bruinrot tot
gevolg. Zo spoedig mogelijk na het rooien, liefst binnen enkele uren,
moeten de knollen naarde schuur worden vervoerd.
Sorteren
Het Produktschap voor Sierteeltgewassen heeft minimumeisen voor het
leverbaar vastgesteld, waaraan de kwekers zich moeten houden. De
minimumeisen zijn uitgedrukt in gewichtsnormen. Voor de meeste
soorten is het minimumgewicht 40 gr per knol. De knollen van halskraagdahlia's, anemoonbloemige-, mignon- en topmix dahlia's mogen
25grwegen.
Voor het sorteren zijn geen vaste normen te geven. Behalve naar bovengenoemde minimumeisen van het Produktschap moet men zich bij de
sortering vooral richten naar de wensen van de kopers. Men doet er
goed aan zich voor elk van de geteelde cultivars hieromtrent te oriënteren.
Bewarenvanknollenindeschuur
Dahliaknollen moeten vorstvrij worden bewaard, zonder ventilatie, bij
een hoge luchtvochtigheid, zonder geforceerde luchtbeweging door
inblaasmondjes of plafondventilatoren.
De temperatuur moet tussen 5° en 10° zijn en zo constant mogelijk.
Voor leverbaar is 5° zeer goed en voor oplegknollen 7-8°. Te lage
temperaturen voor de oplegknollen kunnen nadelig zijn voor de stekproduktie.
Indien tijdens het bewaren schimmelvorming optreedt, is men genoodzaakt te ventileren. Als dit met behulp van ventilatoren moet gebeuren,
mag het niet vaker dan enkele malen per dag gedurende enkele minuten worden gedaan. In andere gevallen moet gedurende enige tijd,
afhankelijk van de plaats en de mate van aantasting, een raam of deur
worden opengezet. Beter is echter de bewaarruimte zo koel te houden
dat ventileren niet nodig zal zijn.
Gave, gezonde knollen, bewaard in een koele afdeling met een zo hoog
mogelijke luchtvochtigheid, zullen tot aan het eind van de bewaartijd
gaaf enstevig blijven.
Vooral de oplegknollen mogen beslist niet indrogen, omdat ingedroogdeknollen minder stek zullen geven.
Maak de knollen niet schoon, tenzij dit bij de levering is bedongen.
Als men tijdens de bewaring de knollen toch wil schoonspoelen, kan
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men ze in een grote ruimte terugdrogen bij een temperatuur die niet
meer dan 5° boven de buitentemperatuur ligt, echter zonder enige
luchtcirculatie en ventilatie. Er moet worden gespoeld in stromend,
vers water om de kans op infectie door verwelkingsziekte zo klein
mogelijkte houden.
Men kan de knollen ook schoonmaken met behulp van samengeperste
lucht. Bij sommige partijen gaan al spoedig na het rooien enkele zijworteltjes uitlopen. Dit kan men beperken door tijdens het bewaren de
voorgeschreven maatregelen toe te passen.
De knollen kunnen in de schuur zonder bezwaar op verschillende
manieren worden bewaard: op stellingen, in gaasbakken of in pootbakken. Ook stapelt men ze wel op elkaar. Dit kan zeer goed, mits men
broei in de stapels voorkomt. Uit de praktijk is bekend dat bewaring in
houtmot (ook tijdens transport) veel uitval tot gevolg kan hebben. Met
bewaring in turfmolm heeft men goede resultaten bereikt. Sluit de
bewaarruimte niet af met plastic.

Buiten kuilen
Als men gaat kuilen, moet men zeker zijn dat het grondwater in zijn
hoogste stand lager blijft dan de bodem van de kuil.
Men kan de knollen direct na het rooien kuilen, mits ze niet te nat zijn.
Ze mogen echter nooit indewind worden gedroogd!
Vóór het kuilen moet knol voor knol op zichtbare aantasting door ziekten worden gecontroleerd. Een zieke knol kan infectie of broei veroorzaken. Men dekt de knollen vorstvrij af met stro of zand entijdens vorst
met plastic. Na een vorstperiode moet men het plastic weer verwijderen. De kuil moet worden gevrijwaard tegen inregenen of invriezen.
De ervaring heeft geleerd dat de kuilen aan de kopeinden en langs de
voet het snelst invriezen. Rondom de kuil moet een greppeltje met een
afvoer voor overtollig water worden gemaakt.
Tijdens vorst mag de kuil niet worden geopend, na de vorst moet worden gelucht om broei te voorkomen. In vorstvrije perioden is controle
af entoe nodig.
Kuilen is een vrij omslachtige methode van bewaren. Een voordeel is
echter dat hierbij de gezonde knollen in goede staat blijven en niet
indrogen.

Klaarmakenvoorde handel
Als men de knollen zandvrij moet afleveren, zal men meestal moeten
spoelen. Maatregelen voor het schoonmaken en geschikte materialen
voor het transport zijn reeds genoemd bij het bewaren van de knollen
in deschuur (zie blz.104).
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Links: Aantasting door Sclerotinia sclerotiorum. StengeldoorsnedetoontwitteenzwarteSclerotien
Rechts: Dahliaknol aangetast door verwelkingsziekte
Foto's:L.B.O.,Lisse

Als men de knol een ooglijk aanzien wil geven, worden de wortels
soms voor een deel of ook wel alle verwijderd, zodat alleen de knol
overblijft. Bij verwijdering van alle wortels is echter de kans groot dat
de knol geen water meer kan opnemen. Knollen zonder wortels zijn
ongeschikt voor de teelt. Knollen zonder kraag, zgn. flessehalzen, zijn
noch voor de handel noch voor hetopleggen geschikt.
Dompelen in was
Om het indragen van de knol die bestemd is voor droogverkoop, tegen
te gaan, dompelt men de knol wel in was. Het uiterlijk blijft dan goed.
De meningen over deze maatregel zijn verschillend.Omdat echter meer
negatieve ervaringen bekend zijn dan positieve, moet de wasbehandeling worden ontraden. Voor zover ze nog wordt toegepast, worden de
knollen gedompeld in een wasbad, waarvan de temperatuur op 90°
wordt gehouden, in tegenstelling tot vroegere voorschriften, waarin 70°
werd aangehouden. Wanneer de knol gedurende een zo kort mogelijk

106

Bruinrot in dahliaknollen
FotoL.B.O.,Lisse

moment wordt ondergedompeld, vormt zich hierop een dun laagje was.
De spruiten breken hier later gemakkelijk doorheen. Soms kunnen de
wortels echter moeilijk vocht opnemen.
Vanzelfsprekend moet, wanneer de knollen in de was worden gedompeld, dit gebeuren voordat de spruiten zich ontwikkelen en voordat de
knollen indrogen.

Ziekten en plagen
Aardrupsen - Agrotis-soorten
Grauwe rupsen vreten aan onderaardse delen of aan delen juist boven
de grond. Deze rupsen bevinden zich overdag in opgerolde toestand
indegrond.
Bestrijding: Volgens voorschrift werken met aldrin of heptachloor.
Vóór het planten spuiten of onderwerken, na het planten onderwerken
of mengen met zemelen en uitstrooien. Bij het mengen en uitstrooien
moeten gummihandschoenen worden gedragen.
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Bacterie-verwelkingsziekte - Erwinia chrysanthemi
Geremde groei, donkere kleur en/of periodieke verwelking van de
bladeren, afhankelijk van de weersomstandigheden; houtvaten van
de stengel oranjebruin gekleurd (bruine ring op dwarsdoorsnede). Van
de knollen zijn meestal enkele vingers aangetast, waardoor het weefsel een grijsbruine brijwordt met doordringende geur.
In het stekbed kunnen licht geïnfecteerde knollen tot rotting overgaan,
ze leveren geïnfecteerde stekken.
Bestrijding:
- vruchtwisseling toepassen
- op het veld en op het stekbed verwelkende planten verwijderen. Bij
het rooien planten met bruine stippen op stengeldoorsnede vernietigen
- de stekken nooit voor het uitplanten inwater spoelen,met het oog op
deverspreiding van bacteriën.
Bladluizen
Bladluizen zuigen vooral aan de jongste delen van de plant. Hierbij
brengen zij het komkommermozaïekvirus over.
Bestrijdingsmaatregelen:
- onder glas regelmatig roken met luisbestrijdingsmiddelen volgens
voorschrift
- op het veld zo nodig het gewas spuiten met luisbestrijdingsmiddelen
volgens voorschrift
- hagen, graskanten, e.d. regelmatig spuiten met luisbestrijdende middelen
- het gewas tijdig inkorten.
Bladvlekkenziekte - Entylome dahliae
Aanvankelijk lichte, later bruine ronde vlekken op de bladeren. Deze
bladeren sterven tevroeg af.
Bestrijding:
- ruime vruchtwisseling toepassen
- tenminste de door de keuringsdienst voorgeschreven plantafstanden aanhouden.
Bodemschimmels
Jonge planten worden aangetast ensterven af.
Bestrijding:
- knollen gedurende één uur dompelen in een 2V2% oplossing van
handelsformaline
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Links:Symptomenvanbladvlekkenziekte
Rechts:Knollenaangetastdoor Agrobacterium tumefaciens
Foto's:L.B.O.,Lisse

- zuivere grand en nieuwe bakjes gebruiken voor het stekken
- gebruikte bakjes ontsmetten in een 10% oplossing van handelsformaline
- in de stekkas bij het optreden van 'zwartpoten' grote temperatuurschommelingen voorkomen en luchtvochtigheid verhogen, maar niet
door overmatig gieten van de bakjes.
Bruinrot
De aangetaste plekken zijn vochtig, de wortels en knollen tonen een
bruine verkleuring. De opperhuid ligt dikwijls als een huls rondom
het aangetaste weefsel engeeft een rafelige indruk.
Bruinrot ontstaat tijdens het bovengronds bewaren. Aangetaste knollen moeten worden verwijderd. De oorzaak moet vooral worden gezocht intocht kort na het rooitijdstip.
Bestrijding: Geoogste knollen zo snel mogelijk afdekken met zeil of
plastic enzonder merkbare luchtbeweging drogen.
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Links:flessehals;rechts:hogemg

\k 'iii\\
Emelten
Deze taaie pootloze larven van de langpootmug vreten in het voorjaar
en in de nazomer aan de wortels en de onderste bladeren. Komen
vooral voorop gescheurd grasland.
Bestrijding: Volgens voorschrift met aldrin, dieldrin of heptachloor.
Voor het planten spuiten of onderwerken, na het planten een mengsel
van het middel met zemelen uitstrooien in de namiddag als een zoele
nacht wordt verwacht. Gummihandschoenen gebruiken. Het grondoppervlak mag niette droog zijn.
Grauwe schimmel - Botrytis cinerea
Op het afgestorven weefsel van verwonde planten komt een bruine
sporenvormende schimmel voor die onder bepaalde omstandigheden
gezonde plantedelen kan aantasten,vooral vanjonge planten.
Bestrijding: Grauwe schimmel kan worden voorkomen door goede
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teeltmaatregelen en een goede hygiëne. Zo nodig spuiten of stuiven
metthiram,zineb of B500volgens voorschrift.
Stuiven met 2-3 gr quintozeen 2 0 % per m2geeft eveneens goed resultaat.
Oorwormen
Vrij grote, donkerbruine insekten met een tang aan het achterlijf. Ze
zijn lichtschuw envreten aanjonge groene plantedelen.
Bestrijding: Spuiten met DDT50% volgens voorschrift.
Ritnaalden
Ritnaalden zijn de larven van de kniptor. Ze zijn hard, donkergeel en
tot 2 cm lang. Ze komen vooral voor op gescheurd grasland en boren
zich indevlezige plantedelen.
Bestrijding: Volgens voorschrift aldrin, dieldrin of heptachloor voor
het planten spuiten of onderwerken, na het planten uitgieten met veel
water.
Rozetgal - Corynebacterium fascians
Op de wortelhals een bloemkoolachtige woekering die bestaat uit een
groot aantal spruiten die klein enzwak blijven.
Bestrijding: Aangetaste knollen vernietigen; alleen gezonde knollen
opzetten voor stek.
Sclerotiënrot - Sclerotinia sclerotiorum
Op de planten ontwikkelt zich een dik wit schimmelpluis. In dit pluis
en in de aangetaste delen van de planten grote Sclerotien die eerst wit
zijn en later zwart worden. De plantedelen boven de aangetaste plaatsen verwelken en verrotten. Dit verschijnsel kan aanvankelijk worden
verward met verwelkingsziekte, maar deze ziekte heeft andere symptomen.
Bestrijding: Door te planten op verse grond en de planten op een voldoende afstand te zetten, kan men de ziekte trachten te voorkomen.
Aangetaste planten met grond zorgvuldig verwijderen en het gewas
spuiten met2kgthiram 80% per ha.
Slakken
Lichtgrijze, 1-4 cm lange slakjes vreten aan de planten. Ze komen
vooral voor op vochtige gronden en kunnen ook in de bakken schade
veroorzaken.
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Woekering vanvele kleine knobbels op deknol tengevolgevan
aantasting door Corynebacteriumfascians
FotoL.B.O.,Lisse

Bestrijding: Tegen het licht worden het gewas afzoeken. Mesurai of
metaldehydekorrels strooien of zaagsel waarin kopersulfaat is opgezogen.
Spint
Kleine, spinachtige insekten aan de onderzijde van de bladeren veroorzaken witte vlekjes op het krullend blad, waardoor vroegtijdige
bladval optreedt. Dit komt vooral voor in mooie zomers.
Bestrijding. Verschillende systemische insektendodende middelen volgens voorschrift. Bij hardnekkig optreden tetradifon of fosfamidon
volgens voorschrift. Onder glas: Pentac volgens gebruiksaanwijzing.
Trips
Kleine, langwerpige, gele tot zwarte insekten veroorzaken plekjes die
kunnen samenvloeien tot zilverachtige plekken. Deze plekken worden
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later bruin. Door trips wordt de kringvlekkenziekte overgebracht (lycopersicumvirus).
Bestrijding: Verschillende systemische insektendodende middelen volgens voorschrift.
Virusziekten
Indahlia's komen devolgende virusziekten voor:
1. dahlia-mozaiekvirus
2. komkommer-mozaiekvirus
3. kringvlekkenziekte (lycopersicumvirus of tomate-bronsvlekkenvirus)
4. dahlia-latentvirus.
Door de Bloembollenkeuringsdienst wordt controle uitgeoefend op het
dahlia-mozaiekvirus, komkommer-mozaiekvirus en lycopersicumvirus.
Het dahlia-latentvirus is in het gewas niet zichtbaar en valt daarom
nog buiten de controle.
Dahliamozaiek-virus. In de jonge scheuten komen langs de bladnerven
bleekgroene verkleuringen voor. Bij gevoelige cultivars zijn de planten
dikwijls gedrongen ten gevolge van groeiremming. Van de toegediende
bemesting kan het afhangen in welke mate het ziektebeeld zichtbaar
is. Dahliamozaiek-virus wordt overgebracht door luizen.
Bestrijding:
- strenge selectie, zowel in de stekken als in het stekbed en op het
veld
- gevoelige cultivars gescheiden opplanten
- bladluizen bestrijden,vooral in kasen bak.
Komkommer-mozaiekvirus. Op de jonge bladeren een vlekkerige mozaiektekening. Dikwijls zijn de bladeren misvormd. Verspreiding vindt
plaats door bladluizen.
Bestrijding: Als bij dahlia-mozaiekvirus.
Kringvlekkenziekte. Soms kringvormige, concentrische kringen en lijnen in het blad, maar vaker ronde tot hoekige vlakken met afwisselend
licht- en donkergroene mozaiektekening. De groei wordt geremd. Dit
virus wordt door trips overgebracht.
Bestrijding:
- selecteer streng,zowel indestekkas als indestekbak op het veld
- bestrijd de trips inde stekkas ende stekbak
- zet destekken niet indezelfde ruimte metandere gewassen
- bouw door stamselectievirusvrije partijen op.
Wantsen
Vlugge, groene of bruine insekten, 1V2 cm groot, vreten aan verschillende delen van de plant,o.a. aande groeipunten.
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Links:Dahliamozaïekvirus. Rechts:komkommermozaïekvirus
Foto's L.B.O.,Lisse

Bestrijding: Verschillende insektendodende middelen volgens voorschrift; meestal wordt DDT gebruikt.
Wortelknobbel - Agrobacterium tumefaciens
Aan de wortelhals wratachtige woekeringen. De knollen maken weinig
scheuten.
Bestrijding: Aangetaste knollen vernietigen.
Wortelknobbelaaltjes - Meloidogyne hapla
Aan defijne wortels knolvormige verdikkingen.
Bestrijding:
- planten op gezonde grond
- uitgaan van gezond plantgoed
- indien vermoed wordt dat de grond besmet is, voor het planten de
grond ontsmetten door injectie met een daarvoor goedgekeurd
middel.
Injecteren kan echter tot gevolg hebben dat pas laat in het voorjaar
kanworden geplant.
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Endymion

Sortiment
Voor dit geslacht komen in het spraakgebruik verschillende synoniemenvoor. Men onderscheidt twee soorten:
- Endymion hispanicus, synoniem Scilla campanulata of Campanulata, met rechtopstaande bloemstengels
- Endymion non-scriptus, synoniem Scilla nutans, met bloemstengels
die aan de top zijn omgebogen. De bloemen zijn violetblauw. Deze
soort wordt echter maarweinig geteeld.
De cultivars van Endymion hispanicus kan men in twee groepen verdelen, namelijk de 'oudere' cultivars en de 'nieuwere' die in de dertiger
jaren door kruising zijn ontstaan. Enkele van de meest geteelde zijn:
Oudere cultivars

Bloemkleur

Alba maxima
Blue Queen
Excelsior
Rose Queen

wit
lichtblauw
blauwviolet
rose

Nieuwere cultivars

Bloemkleur

Blue Giant
Blue Ribbon
Heavenly Blue
Myosotis
Queen of the Pinks
White Triumphator

diepblauw
violetblauw
licht violetblauw
porceleinblauw met hemelsblauwe middennerf
donkerrose
wit

Van de nieuwere cultivars krijgt men langere stengels (40-50 cm) en
per bloemtros meer en grotere nagels; de bollen van deze cultivars
groeien tevens uit tot een grotere maat.Van de oudere cultivars zijn de
bloemstengels 20-30cm.
Gebruikswaarde
Snijbloemencultuur: border, verwildering.
Tuinbeplanting:
speciaal de nieuwere soorten.
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Vermeerdering
De vermeerdering vindt plaats uit klisters. De okselknoppen groeien
uit tot zelfstandige planten die alle een bol vormen. Het aantal nieuwgevormde bollen is afhankelijk van de cultivar en de plantmaat. Van
de nieuwe bollen zijn één of meer even groot als de moederbol of zelfs
groter, de overige zijn kleiner. De nieuwere cultivars geven grotere bollen, maar minder klisters dan de oudere. Daarom moet van de nieuwere
eenaantalvandegrootste bollenworden aangehoudenvoor het planten.
Bij de oudere cultivars behoeft dit niet, daar bij een normale raap voldoende klisters worden geproduceerd om de partij in stand te houden.
In tegenstelling tot de oudere cultivars vormen de nieuwere geen
'pijpers' (te vergelijken met zinkers bij tulpen). Dit gebeurt vooral bij
de cultivar 'Excelsior'. Het aantal pijpers is ieder jaar verschillend;
het ene jaar kan het 10% bedragen en het andere jaar 8 0 % . Door
geregeld toppers te planten kan dit euvel worden verholpen. Ook als
men de bollen eenjaar vast laat staan,krijgt men minder pijpers.
Hoewel het in het algemeen niet wordt gedaan, kan Endymion ook
vermeerderd worden door snijden van de bollen. Dit biedt vooral bij
de nieuwere cultivars een mogelijkheid om een grotere opbrengst te
verkrijgen. Het snijden gebeurt in augustus, en wel op dezelfde manier
als bij de hyacint en Frittillaria. De bollen worden daags na het snijden
geplant.
Grondsoort en bemesting
Voor deze teelt zijn de humusrijke, goed vochthoudende zandgronden
en de licht humushoudende zavelgronden het meest geschikt. Een
organische bemesting wordt niet gegeven. Het gewas groeit zeer goed
op land dat het voorgaande jaar is ingemest en daarna werd beteeld
met b.v. tulpen. De bemesting wordt gegeven als overbemesting, namelijk per rr 2 1 kg 6-18-28 in het najaar + 300tot 400gr kalkammonsalpeter in het voorjaar, ongeveer begin maart.
Planten
Het planttijdstip valt tussen half september en half oktober. De bollen
kunnen machinaal worden geplant op lange regels of op bedden, op
een diepte van ± 8 cm. Per rr2 plant men afhankelijk van de soort 1015kg bollen.
Dekken en ontdekken
De nieuwere cultivars zijn iets gevoeliger voor vorst dan de oudere.
Per rr2 wordt gedekt met 3 bossen riet of 15 kg stro. Om geel worden
van het gewas te voorkomen, moet het dek tijdig worden weggenomen.
Een geel gewas komt niet meer voldoende op kleur, terwijl het wat
teer blijft.
( Archief N.V. L.StassenJr.
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Bloei
Endymion bloeit gedurende de tweede helft van mei. De bloemen
worden tijdens de bloei afgemaaid, waarna de meeste bloemen tegelijk
met de grootste onkruiden worden opgeraapt. De bloemen moeten
worden verwijderd, omdat de rottende massa nadelig isvoor het gewas.
Rooien,drogen, sorteren
De bollen worden gerooid van half juli tot begin augustus. Rooien op
een later tijdstip doet vooral bij nat weer het gevaar ontstaan van
'doorwortelen'. Het rooien moet zeer voorzichtig gebeuren, bij voorkeur door uitploegen of met de hand. De 'naakte' bollen zijn zeer
kwetsbaar en worden bij elke beschadiging aangetast door Pénicillium
glaucum.
Men rooit de bollen met veel grond en laat ze op rijen op het land
liggen om te drogen. Droge bollen zijn namelijk minder kwetsbaar,
terwijl de grond de bollen moet beschermen tegen eventuele zonnebrand en te grote anthocyaanverkleuring. Deze verkleuring, die ontstaat onder invloed van licht, is nooit geheel te voorkomen. De bollen
van de witbloeiende cultivars worden hierbij zachtgroen, de blauwe
blauwpaars en de rose rosepurper. Indien mogelijk worden de bollen
reeds op het land bij het rapen gesorteerd en in een niet te groot aantal
in gaasbakken gedaan. In de schuur worden ze dan verder gedroogd
bij een temperatuur die 2tot 3graden hoger ligt dan de buitentemperatuur en een ventilatie van 6 tot 8 maal de ruimte-inhoud per uur. De
bollen kunnen ook met veel zand in gaasbakken gerooid en hierin
buiten 'winddroog' gemaakt worden, daarna gezeefd en naar binnen
gebracht. De maat van het leverbaar is vanaf 7 cm, maar meestal worden de maten 8-10 cm en 10 cm/op verkocht. Gemiddeld rooit men
tweemaal de geplante hoeveelheid terug. Per rr2 kan men van de ouderecultivars ± 1000leverbare bollen rapen envan de nieuwere ± 500.
Bewaren
Zowel het plantgoed als het leverbaar moet luchtig en droog worden
bewaard bij een temperatuur van 17-20°. Om schade te voorkomen
verdient het aanbeveling het leverbaar in houtwol of zaagsel te versturen.
Onkruidbestrijding
Vóór het planten spuiten met 30-50 ml paraquat gemengd met 40 ml
chloorprofam (Chloor-IPC) 4 0 % per are, of tijdens of kort na opkomst
van het gewas spuiten met 40 ml Chloor-IPC 4 0 % per are. Na opkomst
mag alleen worden gespoten, als het gewas goed is afgehard. Om
'doodwieden' te voorkomen, moet onkruidverwijdering aan het einde
van het groeiseizoen zoveel mogelijk worden vermeden.
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Ziekten
Pénicillium glaucum
Op de bol en dikwijls ook onder de rokken ontstaat een blauwgroene
schimmellaag.
Bestrijding: Aantasting voorkomen door de bollen voorzichtig te behandelen en goed te drogen bij voldoende ventilatie en een temperatuur die iets hoger isdan de buitentemperatuur.
Mozaiekvirus
Dit virus veroorzaakt op het blad donkergroene strepen en vlekken.
Bestrijding: Voortdurende selectie is noodzakelijk.
Ratelvirus
Op het blad lichtgroene tot gele, later bruingele vlekken en strepen.
De aantasting treedt soms pleksgewijs op. De infectie en verspreiding
vinden indegrond plaats door Trichodorus-aaltjes.
Bestrijding: Selectie. Grond ontsmetten met dichloorpropeen bevattende middelen,chloorbroompropeen of metam-natrium.
Wortelrot - Phytium spec.
Het gewas vertoont pleksgewijs een lage en dunne stand, terwijl het
bij zonnig weer slap gaat hangen. De toppen van de bladeren worden
vroegtijdig geel; de wortels worden vanaf de punten glazig en 'leeggezogen'. De nieuwere soorten zijn hiervoor gevoeliger dan de oudere.
Bestrijding: Afhankelijk van de besmettingsgraad de grond 's zomers
(juli-augustus) ontsmetten met 55 tot 70 ml chloorbroompropeen per
m2. De ontsmetting mag uiterlijk in de derde week van augustus worden toegepast, daarna moet met het planten minstens 6-8 weken
worden gewacht. De grond kan ook met 100 ml metam-natrium per m2
worden ontsmet. Dit moet 4 weken voor het planten gebeuren, doch
uiterlijk eind september. Bij het planten kan men de grond ontsmetten
door 2 liter handelsformaline op 18 liter water in het uitgeschoten bed
te gieten en goed door de grond te werken. Bij zeer droge grond
nagieten met 20 liter water. De bollen moeten vlak voor het planten
gedurende een half uur worden ontsmet in 1 % van de voor dit doel
goedgekeurde fenolderivaten, of gedurende 15-20 minuten in een oplossing van 1 0 % handelsformaline. Na het ontsmetten moeten de bollen zo snel mogelijk worden geplant. Zowel voor het ontsmetten als
voor de grondbehandeling met formaline moet de wortelkrans volkomen in rust zijn.
Zwartsnot - Sclerotinia bulborum
Kort na de bloei gaan de bladeren pleksgewijs slap hangen. Het loof
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Eranthishyemalis
Archief N.V. L.StassenJr.

rot aan de voet af en verandert in een slijmerige, grijze massa. Het
gewas sterft vroegtijdig af. Op de aangetaste bollen grote zwarte
Sclerotien.
Bestrijding: Direct na het aantreffen van een aantasting de bollen met
omringende grond verwijderen. De randen van het ontstane gat direct
daarna ontsmetten met quintozeen om uitbreiding van de aantasting te
voorkomen. Planten op gezonde grond. Moet men planten op grond
waar men aanwezigheid van deze schimmel kan vermoeden, dan is
een behandeling met 300 gr quintozeen 2 0 % per rr2 uit voorzorg aan
te bevelen.
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Eranthis

Sortiment
Het Eranthis-sortiment wordt gevormd door devolgende soorten:
Eranthis cilicica:
diepgele bloemen, bronsgroene, sterk ingesneden
bladeren, bruinzwart zaad.
Eranthis hyemalis: helder gele bloemen, ingesneden bladeren, bruingeelzaad.
Eranthis tubergenii: citroengele, grote bloemen, ingesneden bladeren,
geeft geenzaad.
Gebruikswaarde
Huisbroei.
Tuinbeplanting: border, rotstuin,verwildering.
Vermeerdering
Eranthis cilicica en Eranthis hyemalis worden vermeerderd uit zaad.
Eranthis tubergenii, die geen zaad geeft, vermeerdert zich door natuurlijke deling van de knollen.
Het zaad wordt geoogst als de bloemstengels en loofbladeren geheel
zijn afgestorven. De kleine zaadjes zijn reeds een tijd tevoren uit de
opengebarsten zaaddozen op de grond tussen het gewas gevallen. Na
het verwijderen van het afgestorven gewas, dat bij droog weer moet
gebeuren, worden de zaden bijeengeveegd en opgeschept. De meegekomen gronddeeltjes worden dan met een fijnmazige zeef verwijderd. Het uitgezeefde zaad moet in de schuur worden gedroogd bij
een temperatuur van ± 20° en daarna direct geschoond. Hierna bewaart men het zaad op een droge en koele plaats tot de zaaitijd in
september.
Van grote knollen kan per rr2 ± 1 liter zaad worden geoogst, hetgeen
bij Eranthis hyemalis neerkomt op ± 125.000 zaadjes en bij Eranthis
cilicica op ± 150.000stuks.
Men kan het zaad ook oogsten door de gehele vrucht af te plukken.
Dit mag echter pas gebeuren als de meeste zaaddoosjes zijn opengebarsten. Ter verdere afrijping moeten de zaaddozen in een schuur
worden bewaard bij 20-23°. Zodra ze alle zijn geopend, moet het zaad
uit de dozen worden gepeld en op een koele plaats bewaard. Het
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nadeel van plukken is dat een gedeelte van het geoogste zaad nog
niet geheel afgerijpt en daardoor minder kiemkrachtig is.
Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van Eranthis zijn humushoudende fijnkorrelige zandgronden en humushoudende lichte zavelgronden het meest geschikt.
De pH van deze gronden moet ongeveer 7,0 zijn. Een tweede voorwaarde is dat de grond goed opdrachtig is, dus niet gemakkelijk uitdroogt.
Devolgende bemesting kanworden gegeven:
Voor zaad: Het eerste jaar wordt voor het planten 1 kruiwagen oude
koemest per rr2 door de grond gewerkt. In het tweede jaar kan op
zandgronden een overbemesting worden gegeven van 1 kg samengestelde meststof 6-18-28 per rr2, aangevuld met een voorjaarsbemesting van 250 gr kalkammonsalpeter. Op zavelgronden is een bemesting van 1 kg 12-10-18 in het najaar + 250 gr kalkammonsalpeter
in het voorjaar aan te bevelen. In beide gevallen moet in het voorjaar
gestrooid worden voordat het gewas boven degrond komt.
Voor knolletjes: Vóór het planten wordt 1 kruiwagen oude verteerde
koemest per rr2 goed door de grond gewerkt. De overbemesting is in
dit geval gelijk aan de bemesting in het tweede jaar van het zaad,
namelijk op zandgronden 1kg6-18-28 + 250gr kalkammonsalpeter en
op zavelgronden 1 kg 12-10-18 + 250 gr kalkammonsalpeter. Ook in
dit geval wordt de kalkammonsalpeter gestrooid voordat het gewas
boven degrond komt.
Zaaien en planten
Zaad: Het zaaien gebeurt in de eerste helft van september. Zaaien
op een later tijdstip geeft kans op 'slapen'. De benodigde hoeveelheid
zaad per rr2 is van Eranthis cilicica 74 liter en van Eranthis hyemalis
V3 liter. Er wordt breedwerpig gezaaid, bij voorkeur in een uitgeschoten bed van 2 cm diepte. De knolletjes gegroeid van zaad blijven het
eerste jaar overstaan: ze worden als tweejarige knolletjes gerooid en
later weer geplant.
Knollen: De knollen worden in de tweede helft van september geplant.
Het planten gebeurt zowel op bedden als op de lange regel. De plantdiepte bedraagt 3-5 cm. Per rr2 worden de volgende hoeveelheden
geplant: plantmaat 4 cm/op 8 kg,3-4 cm 5 kg en beneden 3 cm 3 kg.
Tweejarige knolletjes van zaad laat men dikwijls een jaar overstaan,
zodat ze als vierjarige knolletjes worden gerooid. Deze methode bespaart veel arbeid.
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Dekken en ontdekken
Daar Eranthis winterhard is, is een stuifdek voldoende. Zowel het zaad
als de knolletjes worden gedekt met 172-2 bos riet of 8-10 kg stro per
rr2. Het is aan te bevelen nieuw riet of nieuw stro te gebruiken. Zodra
het gewas boven de grond komt, moet het dek worden verwijderd. Dit
mag echter nooit tijdens vorst gebeuren. Na het verwijderen laat men
de achtergebleven restjes riet of stro liggen, waardoor stuiven en in
zekere mate ook verbranding van het jonge gewas door de zon wordt
voorkomen.
In verband met het verbrandingsgevaar is het eveneens aan te raden,
als men er over kan beschikken, het jonge gewas bijvoorbeeld met
elzensnoeisel te bedekken of regelmatig te nevelen met een wit vuurbestrijdingsmiddel als TMTD of zink-mangaancarbamaat.
Eranthis hyemalis is veel gevoeliger voor zonverbranding dan cilicica.
Bloei
De bloei valt inde periode vanjanuari tot en met maart.
De soort hyemalis bloeit iets eerder dan de soort cilicica. Verder is het
bloeitijdstip afhankelijk van de plantdatum en de weersomstandigheden. Vroeg planten (begin oktober) geeft een vroege bloei; een
maand later planten kan een bloeiverlating van 3 weken geven. Het
vroegst bloeien de knollen die één of meer jaren zijn blijven overstaan.
Rooien,drogen, sorteren
De tweejarige knolletjes afkomstig van zaad moeten worden geoogst
als de grond droog is. Zonder bezwaar kan een gunstig moment worden afgewacht, zelfs tot 3 maanden na het afsterven. Bij het rooien
schept men de knolletjes met grond op en verwijdert daarna de grond
met een zeef. Bij het zeven moet iedere beschadiging worden voorkomen. Hierom moet een hoeveelheid gronddeeltjes tussen de knolletjes blijven zitten en mag bij het zeven niet over de bolletjes worden
gewreven. Op beschadigde plekjes vormt zich pénicillium, waarna de
knolletjes zacht worden, vervolgens veelal gaan verstenen en uitvallen.
Knollen gegroeid van knollen kunnen eveneens tot drie maanden na
het afsterven van het loof worden gerooid. Ook hierbij is het dus mogelijk de gunstigste omstandigheden uit te kiezen wat de weersgesteldheid en de hoedanigheid van de grond betreft. Bij het rooien, zeven en
de verdere bewerking moet ook bij de oudere knollen worden gewaakt
tegen beschadiging. De knolletjes mogen vóór het sorteren niet aan te
sterke droging worden blootgesteld; ze mogen nauwelijks winddroog
zijn.
Het produkt wordt gesorteerd in de leverbare maten 4cm/op,3V2-4 cm
en3-372cm ende plantgoedmaat beneden 3cm.
Na een driejarige teelt vanaf zaad kan men reeds leverbare knollen
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oogsten, terwijl na vier jaar vrijwel alles de leverbare maat bereikt
moet hebben.
Bewaren
Het leverbaar en het plantgoed moeten bij voorkeur in ietwat vochtig
en zuiver duinzand worden bewaard, hetzij in een kuil dan wel in een
gaasbak met plastic op de bodem. Bewaring in een kuil komt niet veel
meer voor. In de kuil kan broei ontstaan doordat deze te vochtig is of
doordat erte weinig zand opentussen de knollen ligt.
Onkruidbestrijding
Zaad: Ruimschoots voor opkomst van het zaad wordt gespoten met
30-50 ml paraquat per are,opgelost in 10liter water.
Knollen: Vóór opkomst wordt gespoten met 40 ml chloorprofam
(Chloor-IPC) 4 0 % per are,opgelost in 10liter water.
Ziekten en plagen
Vuur
Een aantasting door vuur gaat meestal gepaard met een bruinverkleuring van de loofbladeren. Dit kan echter ook een gevolg zijn van te
felle zon. In beide gevallen sterft het gewas te vroeg af.
Bestrijding: Zodra de kans op vorst voorbij is, moet het gewas iedere
week geneveldworden met eenwit vuurbestrijdingsmiddel.
Zwartsnot - Sclerotinia bulborum
Deze ziekte treedt bij warm weer op, dus meestal niet eerder dan half
mei. Het loof is dan al afgestorven, waardoor de ziekte niet meer herkenbaar is.
Bestrijding: Alleen telen op onbesmet land. Indien een aantasting van
de knollen ook maar enigszins vermoed wordt, moet het gewas in de
eerste helft van mei worden gerooid. Zieke plekken moeten na het
rooien ruimworden behandeld met 75gquintozeen perm2.
Pénicillium
Tijdens de bewaring ontstaat een groen schimmelpluis op de knollen.
Bestrijding: Bij alle bewerkingen schade voorkomen. De knolletjes niet
te sterk drogen.
Rhizoctonia
Treedt pleksgewijze op, het gewas sterft vroegtijdig af.
Bestrijding: Een juiste bestrijding is nog in onderzoek. Een ontsmetting van de bovenste grondlaag met 20-30 gr PCNB 2 0 % per m2 is
aante bevelen. Dit middel moet licht worden ingewerkt.
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Eremurus

Sortiment
In volgorde van belangrijkheid qua oppervlakte worden de volgende
soorten Eremurus geteeld:
Eremurus bungei:
goudgele bloemen met oranje meeldraden, hoogte 1,50 m.
Eremurus shelford en
koperkleurig gele bloemen,
hybriden:
hoogte 1 tot 1,75 m.
Eremurus ruiterhybriden:
een soort met verschillende bloemkleurschakeringen rose, oranje, geel en
wit, hoogte 1,50tot 2m.
Eremurus Roford en hybriden: zalmkleurige bloemen, hoogte tot 2 m.
Eremurus robustus:
rose grote bloemen,hoogte tot 2,50m.
Gebruikswaarde
Snijbloemencultuur: Eremurus bungei en Eremurus shelford zijn hiervoor minder geschikt wegens de weinig aangename geur die de bloemen kunnen verspreiden.
Tuinbeplanting: border.
Vermeerdering
Alle genoemde soorten Eremurus kunnen zowel uit zaad als vegetatief
worden vermeerderd. De soort robustus die moeilijk nieuwe knollen
vormt, kan alleen uit zaad worden voortgekweekt. Bij de overige soorten vormen de knollen twee of meer nieuwe knollen, hetgeen voldoende is voor de voortkweking. Vermeerdering uit zaad geeft meestal
partijen van mindere kwaliteit. In een zaaisel komen veel afwijkende
typen en kleuren voor, waardoor selectie hierin noodzakelijk is. In de
praktijk zijn door een minder goede selectie bij Eremurus shelford
planten ontstaan met grote verschillen in lengte (1 tot 2 m) en bloemkleur (bleek geel, bleek rose, wit en koperkleurig). Bij het winnen van
zaad moet worden uitgegaan van goede zaaddragers en een gezond
gewas. Tevens speelt hierbij het klimaat een belangrijke rol; men
heeft droog en warm weer nodig om goed kiemkrachtig zaad te verkrijgen. Om beter zaad te verkrijgen snijdt men soms de bovenste helft
van de bloemtros af. Dit is echter riskant. Tijdens de hierop volgende
rijpingsperiode kunnen namelijk de weersomstandigheden van dien
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aard zijn dat de onderste helft geen of weinig zaad geeft. Als dan het
weer 1 of 2 weken later wel gunstig is, had men meer en beter zaad
kunnen winnen van het later in bloei gekomen bovenste gedeelte van
de bloemtros.
In de praktijk wordt meestal zaad gewonnen van de gehele bloemtros,
waarbij men geen verschil ziet tussen het zaad van de verschillende
delen van de bloemtros.
Dezaaddozen zijn in augustus rijp en worden dan per tros afgesneden.
Ze worden luchtig en koel bewaard tot eind september. Het zaad wordt
dan uit de dozen gewreven en in de praktijk meestal niet verder geschoond. Hetwordt later met de losse zaaddozen uitgezaaid.
Grondsoort en bemesting
Zand- en lichte zavelgronden met een goede waterhuishouding zijn
voor deteelt van Eremurus het meest geschikt.
Over een juiste bemesting is weinig bekend. In de praktijk geeft men
in het algemeen devolgende bemesting:
Zaad: Het eerste jaar wordt voor het zaaien 1kruiwagen oude koemest
per rr2 goed door de grond gewerkt. In het tweede jaar krijgt het gewas
een overbemesting van 1 kg samengestelde meststof 6-18-28 in
het najaar, aangevuld met 200-300 gr kalkammonsalpeter in het voorjaar.
Knolletjes: Voor het planten wordt 1 kruiwagen oude koemest per rr2
door de grond gewerkt, aangevuld met een overbemesting van I-IV2
kg 6-18-28 in het najaar en 300 gr kalkammonsalpeter in het voorjaar.
Indien het gewas nog een jaar blijft overstaan,wordt de overbemesting
in hettweede groeiseizoen herhaald.
Zaaien en planten
Zaad: Het zaad wordt omstreeks half oktober breedwerpig in een uitgeschoten bed van 3 cm diepte uitgezaaid. Per rr2 heeft men van
geschoond zaad V3 liter en van niet geschoond zaad 1 liter nodig. Het
zaaisel blijft twee jaar vast staan en wordt als tweejarige knolletjes van
zaad gerooid.
Knollen: De knollen plant men vanaf eind oktober tot half november.
Indien men de knollen inploegt, komen ze op een onderlinge regelafstand van 50cm en op de regel met een afstand van 30-50 cm tussen
de knollen, afhankelijk van de plantmaat en de grootte van het gewas.
Bij het planten op bedden komen er afwisselend 4 en 3 knollen per
regel in verband te staan. De regelafstand bedraagt hierbij 30-40 cm
en de plantdiepte 8cm boven de knollen.
Om het planten te vergemakkelijken, worden de wortels gesnoeid tot
op een lengte van ± 20cm.
ArchiefTubergen,Haarlem
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Dekken en ontdekken
Eremurus is winterhard, zodat met een stuifdek van IV2-2 bos riet of
8-10 kg stro per rr2 kan worden volstaan. Dit dek wordt in het voorjaar
weer verwijderd.
Bloei
Het bloeitijdstip valt, afhankelijk van desoort, van meitot half juli:
Eremurus ruiterhybriden half mei-half juni
Eremurus Roford
juni
Eremurus bungei
eind juni-begin juli
Eremurus robustus
eind juni-begin juli
Eremurus shelford
begin juli.
Rooien,drogen,bewaren,sorteren
Het gewas wordt gerooid in augustus-september. Indien de knollen
op de lange regel zijn geplant, worden ze met een lichter gelicht en
met een platte vork opgenomen.
Op bedden geplante knollen worden vaak rondom afgestoken en met
een vork opgenomen. Deze methode geeft echter meer beschadiging
dan die bij deteelt op regels.
Zowel het plantgoed als het leverbaar moet worden bewaard op een
koele, luchtige plaats.
Voor het sorteren zijn geen bepaalde maten aan te geven. Men kan
stellen dat alle vierjarige knollen van zaad leverbaar zijn en kunnen
bloeien. Een uitzondering hierop is Eremurus robustus die pas na 5 of
6jaar leverbare knollen produceert.
Onkruidbestrijding
Zaad: Ruim voor opkomst van het zaad wordt gespoten met 30-50 ml
paraquat per are,opgelost in 10liter water.
Knollen: Vóór opkomst wordt gespoten met 40 ml chloorprofam
(Chloor-IPC) 4 0 % per are, opgelost in 10 liter water, gemengd met
30-50 ml paraquat.
Ziekten en plagen
Bruine loofbladeren
De oorzaak van bruine loofbladeren bij Eremurus is niet bekend. De
ene cultivar isgevoeliger dan de andere.
Bestrijding: Een bespuiting met zineb geeft soms een vrij goede bestrijding, maar isniet afdoende.
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Virus
Bij een virusaantasting hebben de bladeren groengele tot lichtgroene,
later witte vlekjes en strepen. Deplant blijft achter ingroei.
Bestrijding: Alle aangetaste planten verwijderen.
Wortelrot
Scheuren en rotte plekken in de wortels. Wortelaaltjes zijn dikwijls
de oorzaak.
Bestrijding: Besmette grond ontsmetten met 75-100 ml metamnatrium
per m2of met 0,6 liter DDper rr2.

129

Erythronium 'White Beauty'
Archief Tubergen, Haarlem
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ErythronJum

Sortiment
Het sortiment Erythronium bestaat uit enkele soorten, waaruit verschillende cultivars en hybriden zijn ontstaan.
Erythronium dens-canis ('Hondstand'): Deze soort wordt het meest
geteeld. De bladeren zijn gevlekt en de bloemkleur kan variëren van
licht rosetot violet. Zewordt meestal in gemengde kleuren geteeld.
Uit deze soort zijn o.a.devolgende cultivars ontstaan:
'Charmer'
- wit
'Congo'
- donkerviolet
- violet
'Frans Hals'
'Lilac Wonder'
- lichtviolet
'Rose Queen'
- rose
- rose
'Rose Beauty'
- wit
'Snowflake'
Erythronium revolutum: Ook van deze soort zijn de bladeren gevlekt.
De planten hebben rose of witte bloemen. Enkele geselecteerde cultivars hiervan zijn:
'Pink Beauty'
- diep rose
'White Beauty' - wit
Erythronium tuolumnense: Deze soort heeft lichtgroene, niet gevlekte
bladeren en donkergele bloemen. De soort bloeit niet overdadig, maar
levert flinke knollen.
Uit een kruising van Erythronium tuolumnense met Erythronium revolutum 'White Beauty' zijn enkele hybriden ontstaan,zoals:
'Kondo' - zwavelgele bloemen met een donkerbruine ring in het hart.
'Pagoda' - gele bloemen met eenfletse lichtbruine ring in het hart.
Beide cultivars hebben de rijke bloei van 'White Beauty' en de goede1
groei-eigenschappen van Erythronium tuolumnense.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border, rotstuin.Het gewas wordt zowel voor de bloem
alsvoor het mooie blad geplant.
Snijbloementeelt: Erythronium revolutum en Erythronium tuolumnense;
kunnen ook als snijbloem worden gebruikt.

131

Vermeerdering
De vermeerdering vindt plaats door verklistering. Voor het in stand
houden van de partij is het nodig een aantal grote knollen (kwart gedeelte) aante houden.
Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van dit gewas zijn de zand- en zavelgronden geschikt. De
grond mag echter niet te droog zijn. De knollen zijn namelijk zeer
gevoelig voor uitdrogen,zelfs nahet planten.
Over het algemeen plant men in grond met 'oude kracht'; zo nodig kan
vóór het planten een kruiwagen oude stalmest per rr2 door de grond
worden gewerkt. Als overbemesting krijgen de bollen in november V2
à 1 kg 6-18-28 per rr2, aangevuld met een bemesting in het voorjaar
van200-300gr kalkammonsalpeter.
Planten
Het plantgoed kan direct na het rooien (eind juni-begin juli) weer worden geplant, mits de grond dan niet te droog is en de grondtemperatuur niet te hoog oploopt. Men kan het risico van uitdrogen vermijden
door te planten in de periode eind september-begin oktober. Het
plantgoed moet dan echterwel op dejuiste wijze zijn bewaard.
Daar de grootte van knol en plant per soort uiteenloopt, is ook de
hoeveelheid plantgoed per soort verschillend. Als algemene regel kan
gelden dat de knollen op enkele centimeters afstand van elkaar in de
regel moeten liggen. Verder hangt de hoeveelheid plantgoed af van
de vraag of men de planten een jaar wil laten overstaan. Dit is wel aan
te raden, omdat het minder werk geeft, minder kans op indrogen en
beschadiging en daardoor meer kans op een grotere oogst. De knollen
worden zowel op bedden als machinaal op de lange regel geplant. De
plantdiepte is voor Erythronium dens-canis 5 cm en voor de overige
soorten 7cm boven de knol.
Alle soorten groeien uitstekend in halfschaduw, waar ze niet blootstaan aan het gevaar van bladverbranding en te vroeg afsterven. Ze
worden bij voorkeur langs hagen geplant, maar ook in het open veld.
In het laatste geval laat men een gedeelte van het dek tot de rooitijd
liggen om zonnebrand te voorkomen. Het verdient tevens aanbeveling
het gewas in het open veld te spuiten met witte vuurbestrijdingsmiddelen in de sterkte die door de fabrikant is aangegeven. De soorten
revolutum en tuolumnense zijn zeer gevoelig voor bladverbranding.
Dekken
Het gewas moet worden gedekt met 3 bos riet of ± 15 kg stro per rr2.
Het dek wordt in het voorjaar geheel of gedeeltelijk weggenomen,
afhankelijk vansoort en standplaats.
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Het bovengrondse gedeelte van de plant is gevoelig voor nachtvorst.
In ernstige gevallen kunnen de bladeren en bloemen afvriezen. Daarom
mag het dek niet te vroeg worden verwijderd.
Rooien,drogen en sorteren
Eind juni-begin juli worden de knollen gerooid, als het bovengrondse
gedeelte van de plant isafgestorven.
De gerooide knollen mogen niet uitdrogen en worden daarom in een
koele afdeling van de bewaarruimte bij ± 15° in bakken met iets vochtig zand of turfmolm bewaard. Dit geldt zowel voor het leverbaar als
voor het plantgoed. Door uitdroging treedt kwaliteitsverlies op of gaat
de knol geheel verloren.
Het sorteren gebeurt met de hand om beschadiging te voorkomen. Het
is niet mogelijk de knollen te sorteren naar vaste grootteklassen, omdat
de grootte sterk afhankelijk is van de soort. Men sorteert in de maten
I en II.
Onkruidbestrijding
Voor bestrijding van onkruid kan vóór, bij of kort na opkomst van de
bollen worden gespoten met 40 ml chloorprofam (Chloor-IPC) 4 0 %
per are.
Ziekten en plagen
Kwade grond - Rhizoctonia tuliparum
Zowel de knollen als de bladeren en stengels zijn beschadigd. Bij
ernstige aantasting komen de planten niet boven de grond en worden
in de knollen Sclerotien van de schimmel aangetroffen. Bij lichte aantasting heeft de plant een aangevreten uiterlijk, doch groeit zij door de
ziekte heen. Soms ziet men gaten in het blad die door deze schimmel
zijn veroorzaakt.
Bestrijding: Over de bestrijding van kwade grond is bij dit gewas nog
niets bekend. Wel is bekend dat Rhizoctonia tuliparum met PCNBbevattende middelen kanworden bestreden.
Botrytis
Donkere, iets ingezonken vlekken op de knollen, stengels soms bruingekleurd en meestal iets nat. Bij ernstige aantasting bloemverdroging.
Een aantasting op het blad uit zich door bruinachtige vlekken met grijsgrauw schimmelpluis. De bladeren gaan 'draaien' en maken een aangevreten indruk.
Bestrijding: Over de bestrijding op de knollen is nog niets bekend.
Uitzoeken van het plantgoed is hier de beste weg. Op het veld regelmatig spuiten metzink-mangaan bevattende middelen.
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Freesia

De fresia is afkomstig uit Zuid-Afrika, waar ze in het wild voorkomt
Omstreeks 1870 werden uit dit land de eerste knollen en zaden geïmporteerd, die bestemdwaren voor deteelt op buitenplaatsen.
Als snijbloem is de fresia zeer aantrekkelijk. De cultuur is dan ook
vooral de laatste jaren sterk uitgebreid, zowel onder glas als buiten.
Onder glas wordt zowel voor de knol als voor de bloem geteeld, buiten
in hoofdzaak voor de knol.
Sortiment
Van het grote sortiment is een aantal cultivars zeer belangrijk voor de
snijbloemencultuur. Deze cultivars zijn op de volgende bladzijde vermeld metenkele van devoornaamste eigenschappen.
Vermeerdering
De vermeerdering vindt zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk plaats.
De geslachtelijke vermeerdering wordt toegepast voor het winnen van
nieuwe cultivars, de cultuur van 'Royals', super-fresia's, zaaigeel en
réfracta alba. De cultuur van zaaigeel en réfracta alba is vrijwel verdwenen, dievan super-fresia's loopt snel terug. Degrootbloemige zaaifresia's 'Royals' komen daarentegen steeds meer in de belangstelling.
Dit ras, een F x hybride met grote bloemen op sterke stelen, is een
mengsel waarvan alle kleuren tegelijk bloeien. Daarom kan men ze
zowel per kleur als gemengd verhandelen en het gewenste mengsel
zelf bepalen. De knolfresia's zijn niet zaadvast en kunnen dus alleen
ongeslachtelijk worden vermenigvuldigd.

a. Teelt buiten
Van het grote sortiment knolfresia's zijn slechts weinig cultivars geschikt voor de teelt in de open grond. Men kan hiervoor o.a. gebruiken:
Blauwe wimpel, Marina, Orange Favorite, Prinses Marijke en Rijnveld's
Golden Yellow.
Grondsoort en bemesting
Voor de buitenteelt komen in hoofdzaak zand- en zavelgrond in aan•4 Archief Tubergen,Haarlem
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Fresia-cultivars voor snijbloemencultuur
Cultivar

Aantal knollen van
4 en 5 cm per m 2
in de kas

Geschikt voor
najaar

bloei in

winter

voorjaar

Bloemkleur wit
Apollo
Ballerina
Snow Queen
White Swan

80
96
112
96

x
x
x
xx

X

XX

XX

X

Bloemkleur geel
Aurora
Gloria Solis*
Golden Melody
Sonata
Souvenir*
Rijnveld's Golden Yellow*

112
112
80
96
128
112

xx
x
x
x
xx
xx

Bloemkleur oranje
Pimpernel
Prinses Marijke

112
112

x

Bloemkleur blauw
Blauwe wimpel
Mozart

128
112

x
x

Bloemkleur rood
Cornet
Kopenhagen
Stockholm

96
96
128

x
x

Bloemkleur rose-rood
Marina
Rose Marie

80
80

Dubbelbloemige
Corona (diep geel)
Diana(wit)
Fantasy (licht geel)
Romany (lila)

96
80
96
80

* = vatbaar voor duimen, x

X
X
X
X

= geschikt, xx= meest geschi

X

X

X

X

X

X

-

XX

X

XX

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

-

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
:

ikt, - = ongeschikt.

merking. Als bemesting kunnen de volgende mestsoorten en hoeveelheden worden gegeven:
Zandgrond: vóór het planten 1kruiwagen oude stalmest per rr2 door de
grond werken (infrezen). Na opkomst van het gewas wordt over een
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droog gewas 1 kg samengestelde meststof 6-18-28 gestrooid, 4 à 6
weken daarna aangevuld met300gr kalkammonsalpeter.
Zaveigrond: vóór het planten 1 kg samengestelde meststof 12-10-18
per rr2. Indien nodig na opkomst van het gewas over een droog gewas
nog eenaanvulling van300gr kalkammonsalpeter.
Planten
De planttijd van buitenfresia's valt in april. Als het weer het toelaat, is
het aan te bevelen in de eerste helft van deze maand te planten. Als
plantmateriaal worden vrijwel uitsluitend kralen gebruikt.
Volgens voorschrift van de NAK-S moeten deze kralen afkomstig zijn
van onder glas geteelde, goedgekeurde knollen. Per rr2 wordt 3 liter
kralen geplant. Er wordt machinaal op de regel geplant, 4-5 regels per
bed van 1mbreedte. Deplantdiepte bedraagt 5cm.
Ziektebestrijding
Het is aan te raden het gewas kort na opkomst te nevelen met één van
de bekende vuurbestrijdingsmiddelen in de aangegeven sterkte. Het
is gewenst het nevelen om de twee weken te herhalen. Witte middelen
als zink- en zinkmangaan-carbamaat verdienen hierbij de voorkeur.
Dit geldt vooral als men de bloemen wil snijden.

Bloei
Het gewas bloeit inde maanden juli en augustus.
Rooien,drogen,sorteren
Zodra het gewas afstervingsverschijnselen gaat vertonen, moet het
worden gerooid. Door op tijd te rooien, oogst men knollen met een
goede huid. De rooitijd valt in de periode tweede helft augustus tot
en met september.
Direct na het rooien moeten de knollen worden gedroogd in een goed
geventileerde ruimte bij een temperatuur van 17-20°. Drogen bij een
hogere temperatuur moet worden ontraden. Om toch een snelle droging te bevorderen, moet men de gaasbakken niet te vol maken. Snel
drogen voorkomt namelijk botrytisaantasting.
Als de knollen droog zijn, worden ze geschoond en gesorteerd in de
maten 5cm/op en4-5 cm.
Bewaren
De bewaartemperatuur van de leverbare knollen is afhankelijk van de
duur van de bewaarperiode. Bij een bewaring korter dan 5 maanden
moet steeds 31° worden aangehouden. Is de bewaarperiode echter
langer dan 5 maanden dan moet men het leverbaar tot 3 à 4 maanden
voor het planten opslaan bij 2° en daarna pas bij31°.
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Fresia's inverwarmdekas

De kralen, afkomstig van knollen die onder glas zijn geteeld, worden
op dezelfde manier behandeld als voor het leverbaar is aangegeven.
Opbrengsten
Bij een teelt in de open grond kan men rekenen op een opbrengst van
gemiddeld 2000stuks leverbaar per rr2.
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Onkruidbestrijding
De onkruidbestrijding bij een teelt in de open grond wijkt af van die bij
deteelt onder glas.
Ruim vóór opkomst wordt gespoten met 40 ml chloorprofam 4 0 % per
are. Op onkruidvrije grond wordt bovendien nog na opkomst gespoten
met 40-60 ml chloorprofam per are. Zo nodig wordt 4-6 weken later
deze bespuiting herhaald. Is na opkomst klein onkruid aanwezig, dan
moet worden gespoten met70gr chloroxuron 5 0 % per are.
De onkruidbestrijdingsmiddelen moeten worden verdund in 10 liter water per are.

b. Teelt onder glas
Voor de teelt onder glas kan men gebruik maken van vaste kassen en
rolkassen. Voor verwarming is de centrale warmwaterinstallatie het
meest geschikt.
Grondsoort en bemesting
Teelt onder glas is mogelijk op alle grondsoorten die voor tuinbouwgewassen geschikt zijn. De voorkeur verdient echter humushoudende
zavelgrond met een zuurgraad van 6,5-7,2. Op veengrond mag de
zuurgraad lager zijn.
Aangezien de fresia gevoelig is voor zout, mag de grond vrijwel geen
keukenzout bevatten en moet de gloeirest (totale zouten) laag zijn.
Voor een regelmatige groei is een bemesting van 1 m3 oude verteerde
stalmest per are nodig. Deze bemesting kan worden aangevuld met
7 kg samengestelde meststof 12-10-18. Soms is later nog wat stikstof
als overbemesting nodig. Dit hangt af van de groei en de stand van het
gewas. De juiste mestbehoefte kan alleen worden vastgesteld door
analysevan een grondmonster.
Planttijdstip en bloei
De planttijd is afhankelijk van de gewenste bloeiperiode. Het aantal
weken vanaf planten tot bloei is echter niet altijd nauwkeurig aan te
geven. Verschillende factoren als licht, temperatuur, knolbehandeling
en tijdstip van oogsten kunnen hierop van invloed zijn. Bij planten
vanaf september tot maart is de bloeitijd vrij goed vast te stellen; bij
planten vanaf maart tot september is dit moeilijk omdat in deze periode
de grondtemperatuur vrij hoog kan oplopen. Bij een grondtemperatuur
boven de 17° wordt namelijk de bloei met een moeilijk te voorspellen
aantal dagen verlaat.
Globaal kan men bij de volgende planttijden de daarachter vermelde
bloeiperiode verwachten:
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Planttijd

Bloei

september-oktober
november-december
januari
februari
maart
april tot juli

februari-maart
maart-april
april-mei
mei
mei-juni
augustus tot december 1

1

Bij een ongunstige temperatuur nahet planten kan de bloei zelfs nadecembervallen.

Planten
Voor een gemakkelijke bewerking mogen de bedden niet breder zijn
dan 1,20 m. De regelafstand bedraagt 12 cm; per regel worden, afhankelijk van de maat van de knollen en de cultivar, 10-20 knollen geplant.
Zie voor hoeveelheden per m2 beteelbare oppervlakte het schema op
blz.136.
De plantdiepte bedraagt 3-5 cm. Als de grond goed los is, kunnen de
knollen in de grond worden gedrukt. Op een vastere grond moeten ze
in het uitgeschoten bed worden geplant. Ze moeten altijd rechtop
worden gezet. De beste en tevens de meeste bloemstengels verkrijgt
men van de plantmaat 5 cm/op, hoewel de knollen van 3 en 4 cm ook
nog een goede opbrengst en een goede bloemkwaliteit kunnen geven.
Bij de plantmaat 3 cm is de oogst van de zijtakjes meestal gering.
Afhankelijk van de grootte van de kralen en de cultivar plant men per
regel 20-40 kralen. Het aantal kralen per liter varieert van 500 tot 900
stuks.
Bodemtemperatuur
Als in de periode mei-juni wordt geplant, moet de kastemperatuur zo
laag mogelijk worden gehouden. De bodemtemperatuur, gerekend op
een diepte van 5 cm, mag althans niet hoger worden dan 17°, daar
anders kansbestaat opverlating van de bloei.
Bij planten in september of oktober zullen geen speciale maatregelen
voor het verlagen van de temperatuur nodig zijn. Meestal zal de bodemtemperatuur dan tussen 13° en 17° liggen. Deze temperatuur is bevorderlijk voor een goede bloemvorming waarbij het 'duimen' niet zal
optreden. Als het gewas zich bovengronds heeft ontwikkeld, meestal
na 6 à 7 weken, doet men er goed aan de bodemtemperatuur te verlagen tot 10 à 13°. Een hogere temperatuur moet worden afgeraden
omdat daardoor de bloei slechts enkele dagen wordt vervroegd, terwijl
zelfsde kansop bloemverdroging dan niet denkbeeldig is.
Indien men in de periode december-januari plant, moet de bodemtemperatuur op 13-17° worden gebracht. Men bevordert daardoor de
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ontwikkeling van het gewas. Na 6-7 weken is het gewas voldoende
ontwikkeld en kan de grondtemperatuur worden verlaagd tot 10 à 13°.
Daar de grond regelmatig vochtig moet blijven, dient men steeds op
tijd water te geven. Tot de bloei kan zonder bezwaar over het gewas
worden beregend, daarna mag alleen tussen het gewas water worden
gegeven. Bij voorkeur dient dit 's morgens te gebeuren. Men moet er
voor zorgen dat het gewas 's avonds weer droog is. Een gewas dat lang
nat blijft, isvatbaar voor pokken.
Fresia's moeten worden gesteund; dit kan uitstekend met chrysantengaas gebeuren. Na het planten wordt het gaas op het bed gelegd en
tijdens de groei geleidelijk omhooggebracht.
Voor bepaalde cultivars zijn vooral als de cultuur geheel onder glas
plaats vindt, meestal twee àdrie etages nodig.
Oogst
De bloemen worden gesneden juist voordat de eerste bloem van een
kam zich gaat openen. Bij de meeste fresia's wordt eerst de hoofdstengel gesneden en daarna de zijstengels (haakjes). Daarom moet de
hoofdstengel voldoende lang zijn, daar anders één of meer haakjes
worden meegesneden, hetgeen opbrengstverlies betekent.
De bloemen worden tot bosjes van 10stuks verwerkt.
Rooien,drogen
Voor een voldoende diktegroei van de knol moet direct na het oogsten
van de bloemen flink water aan het gewas worden gegeven.Alleen als
de oogst van de bloemen in november-december valt, mag slechts bij
uitzondering water worden gegeven. Door het weinige licht in deze
periode groeien de knollen veel minder en daardoor hebben ze minder
water nodig.
Meestal kunnen de knollen 4-5 weken na de bloei worden geoogst.
De groei van bloei tot oogst is meestal zeer sterk. Het gewas moet
worden gerooid voordat het geheel is afgestorven. Om het verlies aan
kralen te beperken, wordt het gewas vooraf met een vork gelicht.
Na het rooien moet men de knollen en kralen in een dunne laag in een
gaasbak snel drogen ineen luchtige, matig verwarmde ruimte (17-20°).
Om botrytis te voorkomen, moet men namelijk zorgen dat de knollen
binnen 24uurwinddroog zijn.
Bewaren
De behandeling van de knollen en kralen na het rooien is gericht op
een vastgestelde planttijd en de levering van bloemen van goede kwaliteit op het gewenste tijdstip.
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Bij de hieronder vermelde bewaarduur gelden de daarachter aangegeven temperatuurbehandelingen:
Lengte van de bewaarperiode
normale methode
3t/m4maanden
5t/m 14maanden
verpopmethode
10tot 12maanden

Temperatuurbehandeling

constant 31°
tot 3à4maanden voor het planten 2°,
daarna 31°
tot 3 à 4 maanden voor het planten
13-15°, daarna 31°

Met de temperatuurbehandeling van de knollen en kralen moet zo
spoedig mogelijk na het rooien en drogen worden begonnen. Hierbij
moet men wel bedenken dat vooral de duur van de periode bij 31°
belangrijk is. Bij knollen of kralen die minder dan 12 weken bij 31°
worden bewaard, is de kans op slapen bijzonder groot. In de winter
gerooide knollen moeten, om het optreden van slapers te voorkomen,
3V2-4maanden bij 31° worden bewaard.
Tijdens de bewaring bij 31° moet een luchtvochtigheid van 60-70%
worden aangehouden. Bij een lagere luchtvochtigheid zullen de knollen of kralen te sterk uitdrogen. Zowel tijdens de bewaring bij lage als
bij hoge temperatuur moet steeds met behulp van een plafondventilator voor een goede luchtverdeling worden gezorgd. Bij een temperatuur lager dan 31° is één ventilator voor elke 25 m2 vloeroppervlakte
nodig, voor de31° éénventilator per20m2vloeroppervlakte.
Om de teeltduur wat te verkorten, kan men de knollen na de warmtebehandeling bij 31° nog een nabehandeling geven van 4 weken 13°
of 2 weken 17° + 2 weken 13°. Bij de laatste methode krijgt men wel
een wat latere bloei, maar iets langere bloemstengels. Als men deze
methode wil toepassen, moet men wel 4 weken eerder met de warmtebehandeling beginnen om op het vastgestelde tijdstip te kunnen
planten.
Een nog iets kortere teeltperiode wordt verkregen als de knollen na de
warmtebehandeling eerst 2 à 4 weken droog worden bewaard bij 13°,
daarna uitgeplant in plantschalen, die vervolgens 2weken bij 13° worden bewaard, waarna de knollen in de kas worden geplant. Knollen
die in de winter bij 13° worden geplant, kan men vooraf 3-4 weken op
plantschalen zetten en bewaren bij 15°.
Een speciale bewaarmethode is die welke de verpopmethode wordt
genoemd. Tijdens de bewaring bij 13-15° vormen zich op de moederknollen nieuwe knollen ('poppen'). Voor een goede ontwikkeling moeten deze knollen de laatste drie maanden vóór het planten worden
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bewaard bij 31°. Een nadeel van verpoppen is dat, zodra de jonge knol
is gevormd (na 6-9 maanden), de knollen niet langer bij 13-15° mogen
worden bewaard. Een ander nadeel is dat bij deze methode van bewaring een knol wordt verkregen die 1 tot 2 cm kleiner is dan een niet
verpopte, hetgeen een opbrengstvermindering aan bloemen en knollen
geeft.
Onkruidbestrijding
Vóór opkomst. Inde kas kan men,als er onkruiden staan,vóór opkomst
van het gewas spuiten met 200 ml paraquat per are, gemengd met
40cc chloorprofam.
Na opkomst. Als het gewas boven de grond staat, kan men spuiten op
- onkruidvrije grond: 40 ml chloorprofam 4 0 % per are; indien nodig
deze bespuiting na4à6weken herhalen
- grond met klein onkruid (1 tot 3 blaadjes): 50 gr chloroxuran 5 0 %
per are.
Het verdient aanbeveling na hetspuiten het gewaste beregenen.
Duimen, bloeiverlating
Het verschijnsel 'duimen' en een verlate bloei worden in de hand gewerkt door een hoge bodemtemperatuur na het planten van de knollen.
Plant men in mei-juni, dan mag de bodemtemperatuur niet hoger
oplopen dan 17°. Men kan dit door de volgende maatregelen proberen
te bereiken:
- grond nahet planten afdekken met stro of dennenaalden
- schermen b.v. met schermmatten,visnetten of jute of glas krijten
- ventileren envoor een goede luchtbeweging zorgen
- grond vochtig houden.
Ondanks al deze maatregelen zal het niet altijd mogelijk zijn onder
vast glas de bodemtemperatuur na het planten beneden 16-17° te
houden. Daarom verdienen voor bloei in het najaar rolkassen of kassen
met los glas de voorkeur. Men kan dan buiten planten en het glas in
september-oktober aanbrengen. Zowel onder vast glas als buiten zar
het gewas bovendien ter wille van de lengtegroei gedurende de zomermaanden dienen te worden geschermd, b.v. met schermmatten, visnetten ofjute.
Te korte bloemstengel
Plant men in de periode december-januari, dan mag de bodemtemperatuur in de eerste 5à 6weken na het planten niet beneden 13° dalen.
Het gewas groeit anders onvoldoende, waardoor de bloemstengel te
kort blijft.
Ziekten en beschadigingen
Bladluizen
Bladluizen komen zowel in de schuur op de knollen als in de kas of
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'Duimen' in fresia's. Onderste bloem staat te laag ingeplant en
heeft te grote spatha
Foto L.B.O., Lisse

buiten op het gewas voor. Behalve de schade die ze veroorzaken aan
plant of bloem, kunnen zij ook virus overbrengen.
Bestrijding: In de schuur roken met lindaanrooktabletten of een blauwzuurgasmiddel volgens gebruiksaanwijzing. In de kas en buiten spuiten
met 50 ml meta-iso-systox, 100 ml fosfamidon, 50 ml Phosdrin, 100-150
ml malathion 5 0 % of voorbehoedend stuiven met parathion- of diazinon-stuif.
Aardrupsen en andere bodeminsekten
Vreten aan de onderaardse delen of aan de stengel en bladeren juist
boven de grond.
Bestrijding: Een keuze kan worden gemaakt uit de volgende maatregelen:
- per are 150 ml aldrin 2 5 % of 150 ml heptachloor 2 5 % oplossen in
10liter water en spuiten over het plantklaar gemaakte bed
- per are 150 gr aldrin-stuif 2 5 % of 150 gr heptachloor 2 5 % goed
vermengen met grond en daarna uitstrooien en inharken.
Grauwe schimmel - Botrytis cinerea
Op de aangetaste bladeren een grijs schimmelpluis. Op de bloemen
spikkels of vlekken. Bij ernstige aantasting smeult het gewas weg.
Bestrijding: In de kas ruim planten en matig water geven. Goed ventileren. Alle aangetaste planten verwijderen. Voorbehoedend kan gestoven worden metthiram-stuif of B500.
Botrytis
Rottingsverschijnselen op de knollen, meestal beginnend aan de bodem of detop van de knol.
Bestrijding: Vóór het planten de knollen uitzoeken en een half uur ontsmetten in een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing. Een kwikontsmetting is echter alleen mogelijk zolang de knollen nog geen wortelwerking hebben. Deze ontsmetting
kan alleen worden toegepast als de knollen nog voldoende in rust zijn.
Deknollen optijd rooien en nahet rooien snel en goed drogen.
Fusarium - Fusarium oxysporum
Planten worden tijdens de groeiperiode geel en sterven vroegtijdig af.
Op de knollen roodbruine plekken met een in concentrische ringen
gegolfd oppervlak. Ernstig aangetaste knollen komen niet op.
Bestrijding: Vóór het planten alle knollen goed uitzoeken en daarna
gedurende een half uur dompelen in een kwikbad van de aangegeven
sterkte. Het afgelopen jaar zijn betere resultaten behaald met benomyl
(Benlate). Degrond voor het planten ontsmetten door stomen.
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Droogrot - Stromatinia gladioli
De aantasting is het eerst te herkennen aan de kleine, vlak boven de
grond zittende buitenste bloemblaadjes. Van buitenaf wordt vervolgens
blad na blad aangetast. De onderaardse delen rafelen en verteren.
Op het knolvlees komen zwarte vlekjes voor.
Bestrijding: Voor het planten het plantgoed goed uitzoeken zodat alleen
gezond plantgoed wordt geplant. Op met droogrot besmette grond
mogen geen fresia's worden geplant. Dit betekent dat niet geplant mag
worden op land waar vroeg- of laatbloeiende gladiolen zijn geteeld.
Aangetaste planten verwijderen;de knollen vroeg rooien.
Vuur
Moet worden toegeschreven aan een te sterke verdamping in verhouding tot deopname-capaciteit van de wortels.
Op de bladeren langgerekte bruin-oranje vlekken, meestal beginnend
bij detoppen.
Bestrijding: Bij sterke zonnestraling licht schermen en regelmatig water geven. Om de luchtvochtigheid zo hoog mogelijk te houden, moet
weinig worden geventileerd. Er kan voorbehoedend worden gespoten
met zineb. Door deze maatregelen wordt het gewas harder en krijgt
het eengrotere weerstand.
Virus
De fresia is vatbaar voor het fresia-mozaïekvirus en het bonescherpmozaïekvirus. Het blad vertoont soms lichte en donkere vlekken of verspreide bruine vlekjes. De bloemen zijn klein, vlekkerig en misvormd.
Vooral de knolfresia's kunnen door een virus worden aangetast.
Bestrijding: Alle zieke en verdachte planten nauwkeurig uitzoeken en
verwijderen.

Archief N.V.L.StassenJr.
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Fritillaria imperialis
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Sortiment
Het bolgewas Fritillaria imperialis is algemeen bekend onder de naam
'Keizerskroon'. Belangrijke cultivars zijn:
'Aurora'
- oranjerood
'Rubra maxima' - oranjerood,grote bloemen
'The Premier'
- helderrood
'Lutea maxima' - geel, grote bloemen.
Dehoogte vande planten kanvariëren van 1 tot 1,25 m.
Fritillaria verspreidt een onaangename sterke geur.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border, grote rotstuin.
Vermeerdering
Fritillaria kan zowel uit zaad als door middel van klisters worden
voortgekweekt. Vermeerdering uit zaad wordt echter bijna alleen toegepast voor het winnen van nieuwigheden. De cultuur van zaad tot
leverbare bol duurt namelijk lang,5à6jaar, terwijl de kiemkracht doorgaans slecht is.Het zaad wordt inoktober onder glas uitgezaaid.
Ter verkrijging van klisters moeten grote bollen worden geplant. Deze
vormen twee nieuwe bollen. De natuurlijke vorming van klisters verloopt echter dikwijls te langzaam; de meeste soorten en partijen geven
te weinig klisters om een partij uit te breiden of zelfs maar in stand te
houden. Daarom moeten ook de grootste bollen worden aangehouden
voor de nieuwe aanplant.
Een snellere vermeerderingsmethode is het 'snijden'. Men neemt hiervoor gezonde bollen van minimaal 20 cm/op. Op deze 'werkbollen'
worden ongeveer half augustus drie kruissneden aangebracht vanaf de
bolbodem tot ongeveer halverwege de bol. Door het snijden ontwikkelen zich de okselknoppen in aanleg tot jonge bollen. Om besmetting
met fusarium en eventueel uitbreiding van deze schimmelziekte te
voorkomen, is het aan te raden telkens na het snijden van een bol het
mesje te ontsmetten in b.v. een sublimaatoplossing (1-3 blokjes op
1 liter water).
Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van Fritillaria imperialis zijn de zand- en zavelgronden
met een goede waterhuishouding geschikt. Verse grond verdient de
voorkeur. Daar dit hooggroeiende gewas gevoelig is voor windschade,
isteelt op luwe plaatsen aante bevelen.
Doorgaans worden geen organische meststoffen gegeven, maar wordt
volstaan met een overbemesting van 1 kg samengestelde meststof
6-18-28 per rr2 in het najaar, in het voorjaar aangevuld met 300 gr
kalkammonsalpeter.
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Planten,dekken,bloei
Men plant de bollen ongeveer half september. Per rr2 worden de volgende hoeveelheden geplant:
Hoeveelheid per rr2

Plantmaat
18cm/op
16-18 cm
14-16 cm
12-14 cm
10-12 cm
onder 10cm

200-250 stuks
300stuks
400 stuks
500stuks
600stuks
10-12 kg

De plantdiepte is voor de maten 10 cm/op 8 cm grond boven de bol en
voor de maten daaronder 6 cm. Per rr2 zaait men 3A liter zaad. Na het
planten wordt gedekt met 4 bos riet of 20 kg stro per rr2. Het gewas
bloeit indetweede helft van april.
Rooien,drogen,bewaren
Zodra het gewas is afgestorven (meestal eind juni), kan met het rooien
van de bollen worden begonnen. Dit moet uiterst voorzichtig gebeuren,
daar de bollen erg gevoelig zijn voor beschadigingen. Direct na het
rooien worden zestuk voor stuk voorzichtig in een bak gelegd en dadelijk in deschuur gebracht.
De bollen worden met de hand gesorteerd in de maten 22/op, 20-22
en 18-20 cm. De maten 18 cm/op zijn leverbaar, maar dikwijls wordt
vanaf 20-22 cm verkocht. Zowel het leverbaar als het plantgoed wordt
bewaard bij 20°. Het is aan te bevelen de bollen op enkele dikte in
een bak te bewaren, de leverbare maten op kranten, houtwol of
zaagsel.
Onkruidbestrijding
Tegen onkruid wordt laat in het najaar gespoten met 40 ml chloorprofam (Chloor-IPC) 4 0 % in 10 liter water per are. Vlak voor opkomst
kan, indien nodig, met paraquat of diquat 30-50 ml per are worden
gespoten.
Ziektenbestrijding
Fusarium - Bol- en schubbenrot
De bollen rotten tijdens de bewaring, waarbij het aangetaste deel donker verkleurt. De bol wordt inwendig natrot en zakt in. Deze ziekte kan
soms inernstige mate ineen partij optreden.
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Door fusarium aangetaste bol,gevolg van snijden met niet ontsmetmesje

Bestrijding:
- plantgoed uitzoeken, plekjes natrot uitsnijden met een ontsmet
mesje
- bij het snijden van bollen voor vermeerdering telkens na het snijden
van de bol het mes ontsmetten in een sublimaatoplossing ter sterkte
van een tablet opén liter water
- ontsmetten in kwikhoudende bloembollenontsmetters volgens gebruiksaanwijzing geeft soms een gunstig resultaat, maar is in andere
gevallen niet afdoende.
Botrytis - vuur
Blad en bloemstengel vertonen vuurverschijnselen.
Bestrijding: Regelmatig nevelen met vuurbestrijdingsmiddelen.
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Fritillaria meleagris

Sortiment
Het gewas Fritillaria wordt in hoofdzaak in gemengde kleuren geteeld
met purper en wit als hoofdkleuren. Deze beide kleuren worden echter
ook wel apart geteeld. Er zijn maar enkele cultivars in cultuur en tezamen beslaan zij slechts een geringe oppervlakte. De belangrijkste zijn:
Aphrodite
wit, grote bloemen
Charon
diep purper met zwart
Mars
diep purper
Orion
diep purper
Poseidon
wit met purper, grote bloemen
Saturnus
rood violet, grote bloemen
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border, rotstuin, verwildering.
Vermeerdering
De vermeerdering vindt plaats uit zaad. Alleen de bestaande cultivars
worden vegetatief vermeerderd om ze raszuiver te houden.
Het zaad moet worden geoogst zodra het rijp is. Men plukt de zaaddozen als ze bruin zijn en beginnen open te barsten. Als het enigszins
mogelijk is, moet bij droog weer worden geplukt. Zaaddozen die nog
wat groen zijn, mogen beslist niet worden geplukt, daar onrijp zaad
weinig of geen kiemkracht heeft. Men mag met het oogsten echter ook
weer niet te lang wachten, daar anders reeds een groot gedeelte van
de 'platte' zaadjes uit dezaaddozen isverdwenen.
De zaaddozen moeten worden gedroogd op een koele, maar droge
plaats (15-17°).Als zegoed droog zijn, worden de doppen van dezaaddozen met de hand verwijderd; het zaad wordt tot aan de zaaitijd
bewaard opeen koele endroge plaats.
De vermeerdering uit klisters verloopt zeer langzaam. Men gebruikt
hiervoor de grootste bollen. Deze vormen slechts enkele klisters, die
in 1 à2jaar tot leverbaar kunnen uitgroeien.
Grondsoort en bemesting
Fritillaria meleagris verlangt een grond die van nature goed vochthou-
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Fritillaria meleagris
Archief N.V. L. Stassen Jr.

dend is. Het meest geschikt zijn de humushoudende zand- en zavelgronden.
Voor de bemesting gelden devolgende normen:
Zaad: Voor het zaaien wordt per rr2 1 kruiwagen oude koemest goed
door de grond gewerkt. In het tweede jaar kan met een overbemesting
worden volstaan, en wel op zandgronden 2 maal V2kg samengestelde
meststof 6-18-28 in het najaar + 400 gr kalkammonsalpeter in het
voorjaar vlak voor opkomst, voor de zavelgronden 1kg 12-10-18 in het
najaar + 400gr kalkammonsalpeter voor opkomst.
Bollen: Op de zandgronden wordt voor het planten van de bollen per
rr 2 1 kruiwagen oude koemest door de grond gewerkt. Deze bemesting
wordt aangevuld met een overbemesting van 1kgsamengestelde meststof 6-18-28 in het najaar, 4-6 weken na het planten, + 400 gr kalkammonsalpeter vlak voor het opkomen van het gewas.
Op zavelgronden behoeft geen organische mest te worden gegeven.
Hier kan men volstaan met een gift van 1 kg samengestelde meststof
12-10-18 per rr2 ± 2 weken voor het planten + 400 gr kalkammonsalpeter inhet voorjaar vóór opkomst van het gewas.
Zaaien en planten
Zaad: De beste zaaitijd is de eerste helft van september. Later zaaien
kan 'slapen' tot gevolg hebben. Per rr2 gebruikt men V2 liter zaad, dat
bij voorkeur breedwerpig wordt gezaaid in een uitgeschoten bed van
2cm diepte. Het gewas uit zaad blijft eenjaar overstaan.
Bollen: De bollen worden geplant van half september tot half oktober.
Per rr2 plant men van de plantmaat 4 cm/op 4-6 kg en van de maat
beneden 4 cm 3-4 kg. Er kan zowel op de lange regel als op bedden
worden geplant. Bij de regelteelt is de onderlinge regelafstand 25 cm
en bij de beddenteelt 16-17 cm.De plantdiepte bedraagt 5cm.
Voor hetwinnen vanzaad gebruikt men de grootste bollen.
Dekken en ontdekken
Voor bescherming tegen vorst dekt men met 2 bos riet of 10 kg stro
per rr2. Voor de zaadteelt moet bij voorkeur nieuw riet of stro worden
gebruikt dat direct na het zaaien moet worden aangebracht. De bollen
kan men met éénmaal gebruikt riet dekken, maar bij gebruik van stro
dekt men bij voorkeur met nieuw stro.
Het dek moet direct na opkomst van het gewas worden verwijderd.
Op de zandgronden moeten de achtergebleven riet- en strorestjes
blijven liggen.

Bloei
Debloei kan inde periode eind april-half mei worden verwacht.
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Rooien,drogen,sorteren
De bollen behoeven niet direct na het afsterven te worden gerooid.
Men kan ermede wachten tot het weer en de gesteldheid van de grond
hiervoor gunstig zijn. Vooral voor het oogsten van de tweejarige bolletjes van zaad is dit van groot belang. Deze worden met grond opgeschept, waarna de grond met een zeef wordt verwijderd. Dit is alleen
mogelijk als degrond droog is.
Met het rooien van bollen, gegroeid van bollen, kan men zonder bezwaar wachten tot 6weken na het afsterven van het gewas.
Daar de bollen geen huid hebben, worden ze gemakkelijk beschadigd.
Op de beschadigde plekken zet zich Pénicillium af, waardoor de bol
verloren gaat. Om beschadiging van de bollen tijdens het zeven te
voorkomen moet men voorzichtig zeven, wat grond tussen de bollen
laten zitten en niet over de bollen wrijven.
Na het zeven worden de bollen met de nog aanwezige grond op een
koele plaats in gaasbakken bewaard en gedroogd. Zodra de bollen
maar even droog zijn - er kleven dan geen gronddeeltjes meer aan kunnen ze worden gesorteerd in de leverbare maten 6 cm/op en 5-6
cm en de plantgoedmaten 4-5 cm en onder 4 cm. Het leverbaar wordt
voor export echter ook dikwijls afgeleverd inde maat 5cm/op.
Tijdens de verdere bewaring mogen de bollen niet uitdrogen. Daartoe
worden ze op een koele plaats vermengd met iets vochtig zuiver zand
bewaard.
Onkruidbestrijding
Zaad: Vóór opkomst van het zaad wordt gespoten met 30-50 ml paraquat perare,opgelost in 10liter water.
Bollen: Bij bollen kan men voor, bij en kort na opkomst van het gewas
spuiten met 40 ml chloorprofam (Chloor-IPC) per are, opgelost in
10 I water. Wanneer kort voor opkomst wordt gespoten kan dit spuitmiddelworden gemengd met30-50 ml paraquat.
Als na opkomst moet worden gespoten, mag dit alleen op een afgehard gewas gebeuren. Laat spuiten heeft echter een nadelige invloed
opdezaadproduktie en moet daarom worden afgeraden.
Ziektenen plagen
Pénicillium - Penicillium-soorten
Een blauwgroene schimmellaag op de bollen.
Bestrijding: Tijdens het rooien en de verdere bewerking moet beschadiging van de bollen worden voorkomen.
Kwadegrond - Rhizoctonia tuliparum
Bollen blijven pleksgewijze weg. Op de bollen bruinzwarte Sclerotien.
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Bestrijding: Tijdens het groeiseizoen de zieke plekken ruim markeren
en behandelen met 75gr quintozeen 2 0 % perm2.
Telen op onbesmette grond of de grond voorbehoedend behandelen
met 20 gr quintozeen 2 0 % per m2. Een goede verdeling van deze hoeveelheid door deteeltlaag wordt bereikt door infrezen.
Zwartsnot - Sclerotinia bulborum
Tijdens de bloei en daarna vallen de planten pleksgewijze weg. Aangetaste bollen rotten geheel weg. Op de bollen grote zwarte Sclerotien. Inde grond een massagrijsachtige schimmeldraden.
Bestrijding: Op de aangetaste plekken de bollen met grond ruim uitsteken en verwijderen. De randen van de gaten behandelen met 75 gr
quintozeen per m2om uitbreiding tegen tegaan.
Na het rooien het besmette gedeelte van het perceel homogeen behandelen door 75 gr quintozeen per m2 in te frezen. Het overige gedeelte
van het perceel behandelen met20-35 gr quintozeen perm2.
Planten op onbesmette grond of de grond voorbehoedend behandelen
met 20gr quintozeen perm2.
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Galanthus nivalis
Archief Tubergen, Haarlem
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Galanthus

Sortiment
Een veel gebruikte naam voor Galanthus is sneeuwklokje. Van dit gewas wordt Galanthus nivalis het meest geteeld. Hierin onderscheidt
men twee typen: het Franse en het Hollandse. De Franse galanthus
wordt geïmporteerd uit Frankrijk. Deze heeft een kleinere bol en is
vatbaarder voor Botrytis.. Het ras Galanthus nivalis cv. 'Flore pleno'
heeft dubbele bloemen. Galanthus elwesii wordt in ons land bijna niet
meer geteeld, echter nog wel geïmporteerd uit Turkije. Dit ras heeft
forser blad engrotere bloemen dan nivalis.
Gebruikswaarde
Snijbloemencultuur: Door zijn zeer vroege bloei heeft Galanthus enige
waarde als snijbloem.
Tuinbeplanting: gazon,border, rotstuin,verwildering.
Vermeerdering
Devermeerdering gebeurt vrijwel altijd vegetatief uit klisters. Vermeerdering uit zaad komt voor op de natuurlijke groeiplaatsen, waar het
gevallen zaad goed uitgroeit. Rondom boerderijen en in bossen komt
Galanthus verwilderd voor. De bolletjes worden geregeld opgerooid
en gedeeltelijk voor verdere vermeerdering uitgeplant, gedeeltelijk
verhandeld als leverbaar. Slechts een klein gedeelte wordt ter plaatse
geplant.
Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van Galanthus zijn humeuze zand- en zavelgronden en
de kleigronden het meest geschikt, mits de waterhuishouding goed is.
Het gewas kan directe zonnestraling moeilijk verdragen. Daarom wordt
de teelt vrijwel uitsluitend onder bomen of langs hegggen uitgeoefend
om bladverbranding entevroeg afsterven tevoorkomen.
De bemesting hangt af van de voedselreserve in de grond. In het algemeen is geen bemesting nodig. Op wat lichtere gronden geeft men
soms V2kgsamengestelde meststof 6-18-28 per rr2.
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Planten
Tussen begin augustus en uiterlijk half september worden de bolletjes
geplant, meestal op de lange regel met een regelafstand van 20-25 cm.
De planthoeveelheid varieert van 3 tot 4 kg per rr2, afhankelijk van het
aantal jaren dat de bolletjes moeten blijven staan.
Voor de bestrijding van smeul is de ontsmetting van bolletjes in een
kwikhoudende bloembollenontsmetter van de aangegeven sterkte aan
te bevelen. Terugdrogen van de bollen na de ontsmetting is alleen
nodig indien ze niet direct kunnen worden geplant.
Dekken en ontdekken
Galanthus is winterhard en behoeft dus niet tegen vorst te worden
gedekt. Wel dekt men met stro, riet of elzensnoeisel tegen te vroeg
afsterven door bladverbranding. Het dek blijft het gehele groeiseizoen
liggen. Indien op een beschaduwde plek wordt geteeld, is bedekking
niet nodig.

Bloei
Het gewas gaat bloeien zodra de vorst voorbij is, meestal vanaf half
februari.
Rooien,drogen,sorteren
De verwilderde Galanthusknollen worden in april met loof gerooid. De
plantjes, die vaak in kluiten bijeen staan, worden dan uiteengeplozen
en weer opgekuild. Hierbij komen de bollen op de lange regel tegen
elkaar te staan. De grote bollen worden hetzelfde jaar weer opgerooid,
de kleine blijven nog een jaar staan. Soms is het weer na het opkuilen
zo zonnig en droog, dat het gewas te snel afsterft en de grootste bollen
die onder normale omstandigheden de leverbare maat zouden hebben
bereikt, nu eveneens nog een jaar moeten blijven staan. Zowel bij de
verwilderd voorkomende als bij de geteelde Galanthus worden de
bolletjes gerooid als ze een bruine huid hebben, meestal omstreeks
eind mei. Ze worden met de hand gerooid en met grond in bakken op
een koele luchtige plaats gezet.
De bolletjes worden gesorteerd in de leverbare maten 6cm/op, 5-6 cm,
4-5 cm en 3V2-4 cm en de plantgoedmaat onder 3Va of onder 4 cm.
Machinaal sorteren is mogelijk, maar geeft vaak een minder goede
scheiding in de maten. Dan is nasorteren met de hand noodzakelijk,
waarbij tevens zieke en andere afwijkende bollen kunnen worden verwijderd.
Van Galanthus nivalis cv. 'Flore pleno' neemt men meestal als leverbare maten 5cm/op en4-5 cm.
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Bewaren
Zowel het leverbaar als het plantgoed kan het best bewaard worden
opeen luchtige plaats bij een temperatuur van 15-17°.
Onkruidbestrijding
Bij Galanthus wordt onkruidbestrijding slechts weinig toegepast. Het
onkruid geeft nog enige bedekking en schaduw, hetgeen gunstig is
voor de groei van het gewas. Bedekking met stro of riet op plaatsen
waar dit nodig is,zal deonkruidgroei tegengaan.
Ziektebestrijding
Stagonospora curtisii
Op de bolletjes donkerbruine zachte plekken die later hard worden.
De bolbodem wordt later eveneens aangetast en verkurkt. Tijdens de
bewaring kunnen de zieke bollen verstenen. Op de droge huiden vindt
men dan veel zwarte puntjes, de sporendoosjes. Een bladaantasting
kan worden bestreden door wekelijks spuiten met vuurbestrijdingsmiddelen,3kg/ha.
Smeul-Botrytis galanthina
Vlak na opkomst zijn de planten bedekt met een grijsbruin schimmelpluis.Opde bolletjes vindt men kleine zwarte Sclerotien.
Bestrijding vanbeide ziekten:
- ruime vruchtwisseling
- planten oponbesmette grond met natuurlijke beschutting
- plantgoed uitzoeken ineerste helft van augustus
- plantgoed vlak na uitzoeken een warmwaterbehandeling geven van
1 uur 42° onder toevoeging van een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing.
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Galtonia
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Sortiment
Van het geslacht Galtonia komt in Nederland alleen desoort candicans
voor. Dezewordt ook wel Hyacinthus candicans genoemd.
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: border. Het gewas bloeit in de periode juli-augustus.
Vermeerdering
De vermeerdering vindt uitsluitend plaats uit zaad. Voor een goede
zaadproduktie laat men een aantal van de zwaarste bloemtrossen
staan. Als van een bloemtros 10 bloemen bloeien, is het aan te bevelen
de overige (uiteraard de bovenste) te verwijderen. Zodra de zaaddozen
bruin zijn en openspringen, moet het zaad worden geoogst. Hierbij
wordt de stengel juist onder de onderste zaaddoos afgesneden en vervolgens moeten de zaaddozen zo spoedig mogelijk worden gedroogd.
Mits er wordt gezorgd voor een goede ventilatie, kan dit drogen gebeuren bij een temperatuur die slechts enkele graden hoger ligt dan de
buitentemperatuur. Wanneer alles droog is, wordt het zaad op een fijnmazige zeef van de zaaddozen en stengels gescheiden. Het zaad
wordt tot dezaaitijd bewaard ineen koele endroge ruimte.

Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van galtonia's zijn de zand- en zavelgronden het meest
geschikt. Het gehalte aan organische stof mag echter niet hoger liggen
dan3%.
Zaad: Bij de teelt uit zaad kan de volgende bemesting worden gegeven: voor het zaaien 1 kruiwagen oude stalmest infrezen, na opkomst
aangevuld met een bemesting van 1 kg 6-18-28 op zandgrond en 1 kg
12-10-18 opzavelgrond, alles per rr2.
Bollen: Met bollen beplante percelen op zandgrond bemest men met
1 kg 6-18-28, ± 4 weken later aangevuld met 400 gr kalkammonsalpeter. Op zavelgrond kan men volstaan met een bemesting van IV2 kg
12-10-18,testrooien 14dagen vóór het planten.
Zaaien en planten
Zaad: De zaaitijd valt in de tweede helft van april tot begin mei. De
zaaidiepte is 2 tot 3 cm. Per rr2 gebruikt men 0,1 liter zaad. Men kan
zowel op de lange regel zaaien als op dwarsregels op bedden. De
laatste manier wordt echter maar weinig meer toegepast.
Na het zaaien moet het land voor zover nodig stuifvrij worden gemaakt.
Bollen: De bollen worden in april op een diepte van 5-6 cm geplant.
Archief N.V. L.StassenJr.
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Dehoeveelheid bollen per rr2 isals volgt:
boven 10cm
450stuks
8-10cm
550
6- 8cm
700
4-6 cm
850
Debollen worden hoofdzakelijk op de lange regel geplant.
Om een betere groei en mooie blanke bollen te verkrijgen, verdient hel
aanbeveling het plantgoed te ontsmetten in een kwikhoudende bloembollenontsmetter in de sterkte die op de verpakking is aangegeven.
Verwijdering van bloemknoppen
Zodra de bloemknoppen zichtbaar zijn, moeten ze worden verwijderd.
Hierbij moeten de bloemstengels juist onder de bloemtros worden
afgebroken.
Planten waarvan de bloemknop niet is verwijderd, krijgen bollen met
open koppen. Deze groeien slecht en zijn waardeloos voor de handel.
Rooien,drogen,sorteren
Het rooien vindt meestal plaats in de tweede helft van oktober of begin
november. Men mag er niet te lang mee wachten. Meestal moet men
rooien vóór het gewas is afgestorven. De wortels zijn dan nog gaaf en
de bollen blank. Wacht men te lang, dan oogst men bollen zonder wortels met eenslechte huid.
Tijdens het rooien en de daarop volgende behandeling moet iedere
beschadiging worden voorkomen. Beschadigde bollen worden namelijk aangetast door Pénicillium (groene schimmel) en zijn dan niet meer
bruikbaar voor de export.
De bollen moeten direct na het rooien worden gedroogd. Dit dient
geleidelijk te gebeuren enwel bij een temperatuur die niet meer dan 5°
hoger is dan de buitentemperatuur. Tijdens het drogen moet voor een
goede luchtverversing (15 tot 20 maal de ruimte-inhoud per uur) worden gezorgd.
Indien wordt gezaaid, kunnen bollen van 12 cm en kleiner worden
geoogst. Men sorteert deze in de maten 10 cm/op, 8-10 cm, 6-8 cm
en4-6 cm.Bollen beneden 4cmworden weggegooid.
Bollen, gegroeid van eenjarige bollen, geven meestal leverbare bollen;
deze worden gesorteerd in de maten 20 cm/op, 18-20 cm, 16-18 cm,
14-16 cm en 12-14 cm. De teeltduur van zaaien tot leverbaar is twee
tot drie jaar. Bollen die drie jaar na het zaaien de leverbare maat nog
niet hebben bereikt, moet men weggooien. Deze bollen groeien slechl
en hebben bovendien altijd een slechte huid, waardoor ze niet bruikbaar zijnvoor de export.
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Bewaring
Zowel het leverbaar als het plantgoed moet vanaf het rooien tot januari
worden bewaard bij 17-20° en daarna tot planten bij 10-12°. Het is
aan te raden tijdens de bewaring te ventileren met een achtvoudige
luchtverversing per uur. Naarmate de buitentemperatuur lager wordt,
moet men de ventilatie verminderen. In een vorstperiode behoeft men
alleen maar de binnenlucht te laten circuleren.
Opbrengsten
Van een goed gewas kan men twee jaar na het zaaien leverbare bollen
oogsten. Globaal zijn de opbrengsten per rr2 als volgt:
Zaad:
20-30 kg plantgoed (bollen)
bollen plantmaat 10cm/op: 450stuks leverbaar
bollen plantmaat 8-10 cm: 550stuks leverbaar
bollen plantmaat 6-8 cm: 700stuks leverbaar
bollen plantmaat 4-6 cm: 400stuks leverbaar
Onkruidbestrijding
Zaad; Bij teelt uit zaad kan ruim vóór opkomst worden gespoten met
30-90 ml paraquat in 10Iwater per are.
Bollen: Vóór opkomst spuiten met 40 ml chloorprofam (Chloor-IPC)
4 0 % in 10 Iwater per are, eventueel gemengd met 30-50 ml paraquat.
Ziekten en plagen
Aaltjesziek - Ditylenchus dipsaci
Bollen vertonen op doorsnede bruine ringen. In het loof lichte, iets
opgezwollen vlekjes ('spikkels'). Bij ernstige aantasting draaien de
bladeren ('draaiers'). Bij zeer ernstige aantasting blijven de planten
geheel weg ('wegblijvers'). De aantasting begint bij de neus en 'zakt'
naarde bolschijf.
Bestrijding: Bollen vanaf het rooien bewaren bij 20°,daarna een warmwaterbehandeling gevenvan 4 uur45°.Aan het bad een kwikhoudende
bloembollenontsmetter toevoegen in de op de verpakking aangegeven
sterkte.
Pénicillium - Penicilliumsoorten
Op de bollen een blauwgroene schimmellaag.
Bestrijding: Bollen voorzichtig behandelen. Direct na het rooien en
tijdens de verdere bewaring de behandeling toepassen die is aangegeven in de paragrafen 'Rooien, drogen en sorteren' en 'Bewaring'.
Virus - mozaiek
Op de bladeren lichtgroene tot gele mozaiektekeningen.
Bestrijding: Aangetaste planten verwijderen. Virusvrije planten uit zaad
kweken.Virusvrije partijen apart planten enblijven selecteren.
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Gladiolus

Sortiment
Het sortiment gladiolen wordt op grond van verschillen in vorm en
bloeitijdstip verdeeld in:
vroegbloeiende soorten:

laatbloeiende soorten:

Gladiolus colvillii
Gladiolus nanus
Gladiolus ramosus
Gladiolus tubergenii

Butterfly gladiolen
Grootbloemige gladiolen
Primulinus gladiolen.

Van dit sortiment bedroeg in 1969de beplante oppervlakte in Nederland
2300 ha. Hiervan werd het grootste gedeelte ingenomen door de grootbloemige gladiolen.
Van de vroegbloeiende gladiolen zijn de volgende cultivars de belangrijkste van dethans in cultuur zijnde soorten:
Gladiolus colvillii:
Albus
The Bride

Gladiolus ramosus:
Robinetta

Gladiolus nanus:
Amandy Mahy
Impressive
Nymph
Peach Blossom
Spitfire
De grootbloemige gladiolen worden
(zie tabel op blz.166).

Gladiolus tubergenii
Charm
Charming Beauty
Charming Lady
Fair Lady
in verschillende kleuren geteeld

De Nederlandse Gladiolus Vereniging geeft jaarlijks een gladiolenstatistiek uit, waarin de voornaamste cultivars zijn opgenomen met de
beplante oppervlakte indat jaar.
Tussen de teeltmethoden van de vroeg- en laatbloeiende gladiolen
bestaan grote verschillen. Beide groepen zullen daarom afzonderlijk
worden behandeld. Alleen de onkruidbestrijding en de ziekten en plagen zijnvoor beide groepen samengevat.
Archief Tubergen, Haarlem
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Belangrijkste rassen vanlaatbloeiende gladiolen (1969)
Bloemkleur
en cultivar

Pitten
en
kralen

Bloemkleur
en cultivar

Pitten
en
kralen

Rood
Oscar
Sans Souci
Life Flame
Herman van der Mark
Carmen
Joli Coeur
Aristocrat

rr2
133.798
88.224
72.784
42.515
36.487
30.887
12.931

Geel
Flowersong
Polygoon

rr2
45.763
8.129

Wit
Sneeuwprinses
Tequendama
White Friendship
Morning Kiss

42.407
34.270
29.852
19.774

Rose
Spie and Span
Friendship
Elan
Ben Trovato
Leeuwenhorst

136.436
39.116
34.069
18.897
14.633

Roomkleurig
Mary Housley

20.439

Oranje
Hochsommer

13.344

Zalm
Peter Pears
Emilia
Bloemfontein

56.436
17.815
16.486

Purper
Memorial Day
Grock

14.768
10.232

A. Vroegbloeiende gladiolen
Gebruikswaarde
Snijbloemencultuur: in de volle grond van verwarmde en koude kassen
en buiten indevolle grond.
Vermeerdering
De vermeerdering vindt uitsluitend ongeslachtelijk plaats. De gladiool
vormt ondergronds een knol die zich door verklistering vermeerdert.
De mate van verklistering hangt af van de soort en de cultivar. De
grootte die een knol kan bereiken, is nogal verschillend en hangt eveneens af van de soort en de cultivar.
Grondsoort en bemesting
Voor de teelt van vroegbloeiende gladiolen zijn de zand- en zavel-
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grond de meest geschikte grondsoorten. Op veengronden zijn eveneens goede resultaten te bereiken, vooral met de Gladiolus ramosus
'Robinetta'.
Op de humusarme zandgronden wordt een bemesting gegeven van
1 kruiwagen zeer oude koemest per rr2, vóór het planten ingefreesd,
+ 1 kg samengestelde meststof 6-18-28 ongeveer 2-4 weken na het
planten. In het voorjaar, als het dek is verwijderd, geeft men nog een
aanvullende bemesting van 400 gr kalkammonsalpeter die alleen gestrooid mag worden als hetgewas volkomen droog is.
Op humusrijke zandgrond en op zavel- en veengrond kan een organische bemesting achterwege blijven. De te geven hoeveelheid kunstmest is op deze grond dezelfde als voor humusarme zandgrond is
aangegeven. Op zavelgrond strooit men de samengestelde meststof
vlak voor het planten, terwijl de stikstof in het voorjaar ook op deze
grond gestrooid wordt als het gewas zich bovengronds heeft ontwikkeld.
Planten
Het tijdstip van planten is afhankelijk van de soort en het tijdstip waarop men de bloei van deze soort wenst. De vroegbloeiende gladiolen
worden bijna uitsluitend geteeld door kwekers die in het bezit zijn van
een snijvergunning voor bloemen. Men teelt ze dus zowel voor de knol
alsvoorde bloem.
Gladiolus colvillii, nanus en ramosus kunnen zowel in het najaar als in
het voorjaar worden geplant. Gladiolus tubergenii daarentegen mag
alleen in het vroege voorjaar worden geplant, en wel zodra de kans op
vorst voorbij is.
In het najaar plant men in de tweede helft van november of begin
december, in hetvoorjaar in maart of deeerste helft van april.
Planthoeveelheid
Voor de diverse soorten gelden de volgende planthoeveelheden per
Gladiolus colvillii
8 cm/op
1250stuks
6-8 cm
1500 stuks
4-6 cm
2000 stuks
beneden 4cm
2500stuks
Gladiolus tubergenii
10 cm/op
900 stuks
8-10 cm
1200stuks
6-8 cm
1500 stuks
4-6 cm
1900 stuks
beneden 4 cm
2400 stuks
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Gladiolus nanus en ramosus
8 cm/op
1100stuks
6-8 cm
1300 stuks
4-6 cm
1800 stuks
beneden 4 cm
2300 stuks

De plantdiepte bedraagt ongeveer 5 cm. Er wordt nog bijna uitsluitend
op bedden geplant.
Dekkenen ontdekken
Als in het najaar wordt geplant, moet worden gedekt met 6 bos riet of
30kgstro per rr2.
Tijdens de wintermaanden ontwikkelt het gewas zich veelal bovengronds. Vooral in een zachte winter kan het gewas reeds vroeg bovengronds komen. In dit geval is het noodzakelijk het dek te verwijderen
zodra het weer het maar enigszins toelaat. Treedt er daarna nog vorst
op, dan is de kans groot dat de planten afvriezen. Als dit echter niet
gepaard gaat met 'invriezen',zullen de planten zich meestal weer goed
herstellen.
Bloei
Van knollen die in het najaar zijn geplant, zal de bloei half juni beginnen,bij planten inhet voorjaar 4-6 weken later.
Bij het oogsten van de bloemen moet men de bloemstengels zo diep
mogelijk snijden zonder daarbij het loofblad mee te nemen of zelfs
maar te beschadigen. Als men de bloemen op deze manier snijdt, zal
dit bijna geen afbreuk doen aan de knolopbrengst.
Rooien,drogen,sorteren
Het rooitijdstip steekt bij deze cultuur zeer nauw. Voor het oogsten van
mooie, blanke en gezonde knollen moet men rooien vóór de plant
geheel is afgestorven (meestal ± 4 weken na de bloei). Na het rooien
worden de knollen zo spoedig mogelijk in een goed geventileerde
ruimte geplaatst om te drogen bij een luchtverversing van 15 maal de
ruimte-inhoud per uur en bij een temperatuur van 20-30° of beter gezegd bij eentemperatuur die ± 3° boven de buitentemperatuur ligt.
Na het drogen worden de knollen geschoond en op maat gezeefd. De
leverbare maten zijn als volgt:
Gladiolus colvillii, nanus, ramosus, tubergenii 8 cm/op en 7-8 cm. Van
de soort tubergenii maakt de cultivar 'Fair Lady' hierop een uitzondering, daar deze grotere knollen voortbrengt, die worden gesorteerd in
de maten 10cm/op,8-10 cm en7-8 cm.
Bewaring
De knollen mogen niet bij een hoge temperatuur worden bewaard,
omdat ze dan te veel uitdrogen. In de maanden september en oktober
bewaart men bij 17°endaarna tot de planttijd bij 5-9°.
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B. Laatbloeiende gladiolen
Gebruikswaarde
Tuinbeplanting: de meeste gladiolen zijn hiervoorte lang.
Snijbloemencultuur: gladiolen worden hoofdzakelijk als snijbloem gebruikt.
Vervroegen: verschillende cultivars kunnen in een verwarmde of koude
kasvervroegd in bloei worden getrokken.
Vermeerdering
De vermeerdering geschiedt uit kralen. Van de kralen worden in het
najaar de zogenoemde pitten geoogst. Deze pitten groeien het volgend
seizoen uit tot leverbaar. Alleen nieuwigheden worden uit zaad gewonnen.
Grondsoort
Gladiolen kunnen op vrijwel elke grondsoort groeien, mits de structuur
goed is en de grond een pH van ± 7 heeft. De lichte zavelgronden zijn
vooral geschikt voor de teelt vanaf pitten. Voor de teelt vanaf kralen
verdient zandgrond echter de voorkeur.

a. TEELT VANAF KRALEN
Winnenvan kralen
De teelt van gladiolen begint bij de kralen. Dit uitgangsmateriaal moet
gezond en soortecht zijn. Kralen van kralen kiemen over het algemeen
beter dan kralen van knollen. Deze laatste zijn echter meestal zuiverder
omdat het gewas in het voorgaand seizoen gecontroleerd is op dwalingen. Voor het planten van 1ha plantgoed heeft men, afhankelijk van
cultivar en herkomst, 250tot 300 liter kralen nodig.
Sorteren
Voor het verkrijgen van een zo gelijkmatig mogelijk gewas worden de
kralen voor het zaaien gesorteerd in de maten 1-2 cm, 2-3 cm en
3 cm/op. De laatste maat is echter minder geschikt. De hoeveelheid
kralen per liter bedraagt van de maat 1-2 cm ± 6.500 en van de maat
2-3 cm ± 2.500.
Warmwaterbehandeling
Voor de bestrijding van diverse ziekten en voor verbetering van de
kiemkracht krijgen de kralen begin januari een warmwaterbehandeling.
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Behandeling op een later tijdstip brengt risico mee ('verkoken') en
bovendien blijven de kralen dan te lang in de rusttoestand, waardoor
ze later opkomen.
Voorafgaande aan de warmwaterbehandeling moeten de kralen vanal
het rooien worden bewaard bij 25°. Daarna worden ze gedurende 2x 24
uur gedompeld in water van 15-20° en vervolgens gedurende een halt
uur 'gekookt' inwater van53-55°.
Een behandeling bij deze temperatuur is niet afdoende voor de bestrijding van fusarium. Hiervoor is een behandeling in water van 57° nodig.
Dit is echter alleen mogelijk bij de plantmaat 1-2 cm. Kralen boven
2 cm verdragen deze temperatuur minder goed en zijn, indien ze door
fusarium zijn aangetast, voor deverdere teelt onbruikbaar.
Voor een goede uitvoering van de warmwaterbehandeling is vakkennis
nodig. Indien men de behandeling zelf wil toepassen, dient men goed
op de hoogte te zijn met de benodigde apparatuur en het gebruik hiervan. In het algemeen doet men echter beter een loonwerker in te schakelen die hiervoor goed is ingericht.
Na de behandeling worden de kralen teruggedroogd en koel bewaard
(5-9°)totdeplanttijd.
Daar herbesmetting niet uitgesloten is, wordt aangeraden vlak voor
het planten nog een lichte kwikontsmetting met een hiervoor bestemde
kwikhoudende bloembollenontsmetter toe te passen (V2uur met V4%).
Kiemen
De mate van kieming van de kralen bepaalt het slagen van de teelt. Is
de kiemkracht onvoldoende, dan krijgt men een te dun gewas en een
oogst van te weinig, maar ook te grove pitten. De kieming hangt af
van:
- decultivar: deene cultivar kiemt beter dan de andere
- afkomst van de kralen: kralen van kralen kiemen beter dan kralen
van knollen
- ouderdom van de kralen:overjarige kralen kiemen het best
- behandeling van de kralen: 'gekookte' kralen kiemen beter, maar
komen later op dan onbehandelde.
Men kan de kieming van de kralen op verschillende manieren bevorderen:
- door ze gedurende 3-10 dagen in water voor te weken, waarbij het
water enkele malen moet worden ververst om remstoffen af te voeren
- door ze24 uur te dompelen in een oplossing van 1kg keukenzout op
10Iwater (goed naspoelen met water)
- door ze gedurende 1 uur te dompelen in een oplossing van 1 Izwavelzuur 9 8 % of zoutzuur op 10 Iwater (goed naspoelen met water).
Deze drie behandelingen kunnen vlak voor het planten of in de daar-
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aan voorafgaande maand worden uitgevoerd. In het laatste geval
moeten de behandelde kralen tot het planten koud en nat worden
bewaard.
- door de kralen in een warme omgeving te bewaren, b.v. in een cel of
koestal. Bij deze behandeling bestaat groot gevaar dat bij aanwezigheid van zelfs maar een spoortje van een ziekte, alle kralen in de zak
worden besmet. Voorkiemen met vocht en warmte kan dan ook
alleen worden toegepast als men overtuigd is dat de kralen voor
100% gezond zijn.
Grondsoort en perceelkeuze
Voor hetzaaienvande kralen zijn dezandgronden het meest geschikt.
Op deze grond is het gewas vroeger rijp dan op andere grondsoorten,
terwijl hier tevens zonder bezwaar machinaal kan worden gerooid. Op
lichte zavelgrond groeien de kralen goed, maar zijn ze later oogstrijp,
terwijl het machinaal rooien meer moeilijkheden oplevert. Toch worden veel kralen op zavelgrond gezaaid, omdat de kweker die op eigen
grond zaait, beter de gezondheid en soortechtheid van het zaaisel kan
controleren.
Bij het kiezen van een perceel voor deze teelt is een eerste vereiste
dat de grond gezond is. Bestaat er in dit opzicht twijfel, omdat al eens
gladiolen of crocussen op deze grond hebben gestaan, dan kan men
althans op dit perceel deteelt van gladiolen beter achterwege laten.
Van veel belang is ook een goede structuur. De structuur van landbouwgronden wordt in het najaar vaak bedorven door het mechanisch
oogsten van produkten zoals suikerbieten.
Devoorvrucht kan eveneens van belang zijn. Tarwestoppelland dat met
gras is ingezaaid en erwtenland zijn bijvoorbeeld heel geschikt. Aardappelland moet echter worden ontraden omdat na een zachte winter
veel hinder wordt ondervonden van aardappelopslag. Grond die met
uienstengelaaltjes besmet is, kan niet worden gebruikt omdat men
dan de kans loopt dat de partij gladiolen op het veld wordt afgekeurd.
Grondbewerking enbemesting
Kralen prefereren een goed losgemaakte grond. Op zavelgrond wordt
het land éénmaal bewerkt met een schudeg over de ploegsnede, nadat
de grond vooraf is bespoten tegen vreterij met 10 kg aldrin 2 5 % of 10
kg heptachloor 25°/oin 100liter water per ha.
Om te voorkomen dat het gewas te veel in het blad groeit, waardoor
ook de kans op botrytis toeneemt, mag men niet te zwaar bemesten.
Op zavelgrond is een bemesting van 1 kg samengestelde meststof
12-10-18 per rr2 vóór het planten voldoende. Op zandgrond geeft men
per rr2 1 kg 6-18-28 bij het planten, ongeveer 4 weken daarna aangevuld meteen overbemesting van 1maal 300gr kalkammonsalpeter.
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Planten
Als de grond in goede toestand is,worden de kralen zo vroeg mogelijk
gezaaid (half maart-april). Met zaaien omstreeks half maart zijn reeds
goede resultaten bereikt. Is de structuur van de grond echter nog niet
inorde, dan kan men beterwachten.
Op de zandgronden worden op bedden van ± 1 m 4 lange regels gezaaid op een diepte van 5 cm. Op zavelgrond is de bedbreedte afhankelijk van de genormaliseerde trekkerafmetingen. Bij een spoorbreedte
van de trekker van 1,32 m zullen de bedden 80 cm breed zijn, bij een
spoorbreedte van 1,50 m ± 1 m. Men zaait dan 3-4 regels per bed. De
kralen worden met de hand gezaaid in met trekkers getrokken veuren.
Na het zaaien rijdt detrekker deveuren weer dicht.
De laatste tijd worden de kralen steeds meer op ruggen gezaaid. Ook
hierbij is de rugbreedte afhankelijk van de normalisatie in de landbouw, namelijk 67 en/of 75 cm. De zaaibreedte in de rug is dan resp.
18-20 cm en 20-25 cm. Voor het zaaien kunnen de bestaande ruggenplanters gebruikt worden. De rug wordt flink 'opgereden' en weer afgevlakt door een balk, die achter een aanaarder over de rug wordt gesleept. Hiermede bereikt men dat iedere rug voldoende hoog en breed
wordt en de kralen op dezelfde diepte komen.
De hoeveelheid per rr2 te zaaien kralen is afhankelijk van de maat van
de kralen, van hun kiemkracht (die op haar beurt weer afhankelijk is
van de gebruikte cultivar) en van de vraag of men grote of minder
grote pitten wenst. De hoogste opbrengst aan plantgoed verkrijgt men
als zowel voor de bedden-als voor de ruggenteelt de volgende globale
richtlijn wordt aangehouden: voor de piantmaat 1-2 cm T/2-2 liter
per rr2en vande piantmaat 2-3 cm3-4 liter.
Zodra de grond is bezonken en gesloten, kan worden gespoten met
chloorprofam (Chloor-IPC) 4 0 % . Voor de zandgronden gebruikt men
van dit middel 4 I per ha, voor de zavelgronden vlakvelds 5 I en voor
de ruggen 6 I. Bij de teelt op ruggen is het aan te bevelen zo mogelijk
tijdens windstil weer te spuiten, of anders wanneer de windrichting in
de lengte van de ruggen is.Als er onkruid aanwezig is, kan er vlak voor
opkomst worden gespoten met 3 liter diquat of 3 liter paraquat per ha.

Ziektebestrijding
Om het gewas vrij te houden van botrytis en andere ziekten (o.a. roest)
moet er reeds worden gespoten als het gewas ± 15 cm lang is.Wekelijks spuiten met de bekende lichtgekleurde vuurbestrijdingsmiddelen
in de normale concentratie is aan te bevelen. Vooral in regenrijke
perioden mag hiervan niet worden afgeweken. Het spuiten wordt volgehouden tot de oogst.
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Koppen
Wanneer er voldoende dicht is gezaaid, komen er praktisch geen
bloemen in het gewas. De bloemen die worden aangetroffen, moeten
worden gekopt en met het oog op het gevaar van vuur verwijderd. Dit
laatste geldt vooral voordezandgronden.
Rooien
Het rooitijdstip wordt bepaald door de hoedanigheid van het gewas.
Komt reeds vroeg 'roest' voor, dan moet bijtijds worden gerooid om
aantasting van de pitten door 'spetter-botrytis' te voorkomen. Bij een
aantasting door fusarium en droogrot is vroeg rooien eveneens noodzakelijk om uitbreiding hiervan tegen tegaan.
Blijft het gewas groen, dan is het zaak zo laat mogelijk te rooien, daar
de kralen tegen het afrijpen nog flink kunnen groeien. Men rooit dan
tevens een rijper gewas, waarvan de pitten gemakkelijker zijn schoon
te maken. Op zandgronden b.v. kan men dan met het rooien wachten
tot eind oktober. Op zavelgrond moet men vroeger rooien, omdat men
het gewas moet kunnen optrekken zonder dat het loof loslaat en de
pitten hierdoor in de grond blijven. Dit hangt mede af van de cultivar,
omdat de ene een zwaarder wortelgestel vormt dan de andere en bij
sommige cultivars de knol gemakkelijk loslaat. Rooien in begin oktober heeft ook nog het voordeel van minder kans op slecht weer, en
bovendien betekent het een betere arbeidsspreiding voor degenen die
tevens grotere maten gladiolen en/of andere gewassen telen. Het
verdient dus aanbeveling kralen van vroege rassen tezaaien.
Men rooit bij voorkeur machinaal. Op de zandgronden is dit bijna altijd
mogelijk op een tijdstip dat dit gezien de stand van het gewas wenselijk is. Op de zavelgronden kan alleen machinaal worden gerooid als
de grond niet te nat is. Laat rooien brengt het risico mee dat het niet
machinaal kan gebeuren. Men moet dan met de hand rooien,waarbij de
bedden of ruggen vooraf kunnen worden gelicht. Bij machinaal rooien
wordt het loof verwijderd met een loofplukker, waarna een omgebouwde aardappelrooier de pitten rooit. Deze moeten daarna worden gespoeld, daarveel grond wordt meegerooid.
Drogen en schoonmaken
Na het rooien moet direct worden gedroogd. Dit kan op verschillende
manieren gebeuren (zie blz. 184 bij de pittenteelt). Daar de pitten een
vrij dichte massa vormen, mogen de gaasbakken niet te vol zijn. In een
goede drogerij kunnen ze na 7-10 dagen voldoende droog zijn om te
worden gepeld. Meestal worden de pitten echter, na te zijn voorgedroogd, weggezet in een droge bewaarplaats bij 15-18° om in de win-
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ter te worden verwerkt. Voor het verwerken van grote hoeveelheden
wordt veelal een 'pelcombine' gebruikt, waarna de pitten worden gesorteerd en nagepeld. Heeft men niet de beschikking overzo'n machine, dan kan men de pitten op de sorteermachine licht wrijven, waarbij
ze niet mogen worden beschadigd of kaal gemaakt. Hoe rijper het
gewas is, des te gemakkelijker laat het zich schoonmaken. Er zijn ook
gladiolen-pelmachines in de handel; de resultaten hiermee zijn alleen
bevredigend als de wortels gemakkelijk loslaten en als er vakkundig
wordt gewerkt. In de praktijk veroorzaken deze machines meestal te
veel beschadigingen vooral wanneer de oogst afkomstig is van zavelgrond.
Sorteren en tellen
Het plantgoed moet worden gesorteerd in de maten 2-3 cm, 3—4cm,
4-6 cm en6-8 cm.
Het aantal pitten per mand is afhankelijk van de vorm (plat of rond) en
de sortering (fijn of grof). Een mand van V2 hl kan ± 6000 pitten van
6-8 cm bevatten, ± 15000van 4-6 cm, ± 35000van3-4 cm en ± 70000
van 2-3 cm. Het aantal wordt bepaald door de hoeveelheid van een
kilo tetellen en het aantal kilo's doorweging vastte stellen.
Bewaring
Het plantgoed moet koel, maar droog worc'en bewaard. In proeven
zijn goede resultaten bereikt met bewaring bij 5-9°. Deze temperatuur
moet daarom worden gehandhaafd. De knollen mogen niet te dik in
gaasbakken worden gestort, één mand op drie gaasbakken is aan te
bevelen. Bij de bewaring is een goede constante luchtcirculatie nodig.
Als de buitentemperatuur gelijk is aan die in de cel, of hoger, is een
lichte ventilatie nodig om een luchtvochtigheid van 70-75% te kunnen
handhaven. Hierdoor wordt bereikt dat de wortels zich tegen het einde
van de bewaartijd enigszins gaan ontwikkelen. Het gewas zal dan sneller bewortelen,vroeger opkomen en minder uitval geven dan van pitten
die droger of bij een hogere temperatuur bewaard zijn. Als in het voorjaar door hogere buitentemperaturen detemperatuur van 5-9° niet iste
handhaven, dient men wat meer te ventileren om uitlopen van de wortels te voorkomen. Men moet dan altijd een goede luchtcirculatie
aanhouden.

b. TEELT VANAF PITTEN
Grondsoort
Deteelt vanaf pitten kan zowel op zandgrond als op zavel-en kleigrond
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plaatsvinden. Veengrond is hiervoor minder geschikt. Over het algemeen zijn de voor hakvruchten geschikte gronden ook geschikt voor
de gladiolenteelt. Verder moet de grond
- een goede structuur bezitten
- voldoende doorlatend zijn; ondoorlatende lagen of storende lagen
(ploegzolen, e.d.) mogen niet voorkomen
- voldoende opdrachtig zijn; vooral in droge tijden moeten de gladiolen kunnen doorgroeien
- een pH hebben van ± 7.0
- gezond zijn. Gronden waarop al eens gladiolen zijn geteeld en waarin toen b.v. droogrot en/of fusarium voorkwam, zijn voor de gladiolenteelt ongeschikt. In de praktijk zijn gevallen bekend dat 20 jaar
nadat op het perceel zieke gladiolen hadden gestaan, de grond nog
besmet was. Om dezelfde reden moeten voorteelten als Ixia, Freesia
en Crocus worden afgeraden.
Plantgoed
In devakpers heeft prof. dr. ir. P. K. Schenk eens het volgende geschreven: 'Het plantmateriaal vormt het uitgangspunt van iedere teelt. Het
behoeft geen nader betoog dat, wanneer de basis niet goed is en niet
de hoogste eisen worden gesteld wat betreft gezondheid, soortechtheid en groeikracht, ook geen topresultaten mogen worden verwacht.'
Devoornaamste voordelen van gezond plantgoed zijn:
- goede opkomst
- gezond gewas,waardoor minder arbeid aan ziekzoeken
- vlug klaarmaken van de partijen, waardoor veel dure arbeidsuren
ineenzeer drukke arbeidsperiode worden bespaard
- eengroot percentage leverbaar.
Gezond plantgoed kan men verkrijgen:
- via de handel,waarbij men echter niet voor 100%zeker weet dat het
geleverde inderdaad gezond is, ook al staat dit op het koopbriefje.
Een zieke partij kan namelijk zodanig worden uitgezocht dat de
partij niet meer zichtbaar ziek is. Kopen via de handel heeft voor de
koper echter het voordeel dat hij een gewenste hoeveelheid koopt
tegen een bepaalde prijs. Hierdoor weet hij tijdig voor welke prijs
het leverbaar kanworden verkocht.
- door gekochte partijen gedurende het groeiseizoen zelf te controleren opziek, afwijkingen endwalingen.
- door zelf plantgoed tetelen. Dit heeft twee voordelen:
a. men kan de gezondheidstoestand en de soortechtheid van de
partij beoordelen
b.verschillende werkzaamheden vallen in een periode waarin onproduktieve uren produktief kunnen worden gemaakt.
Hier staat echter het nadeel tegenover dat de teler reeds een jaar
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eerder moet besluiten welke cultivars hij zal zaaien en welke hoeveelheid. Ook al stelt hij zich zo goed mogelijk op de hoogte omtrent
de verandering in de vraag en in het sortiment, toch behoudt daardoor het zelf telen van plantgoed in zekere mate een element van
speculatie.
Samenstellen sortiment
Bij het samenstellen van het sortiment moet de kweker onder meer
aandacht schenken aan de diverse hoedanigheden van de cultivar:
Groeikracht. De groei van de verschillende cultivars loopt sterk uiteen.
Over het algemeen zullen de goede groeiers de voorkeur genieten,
maar men moet in zijn eindoordeel ook de prijs van het plantgoed en
die van het leverbaar betrekken. Zeer snelle groeiers groeien meestal
uit de huid.
Bloeitijdstip. Het bloeitijdstip valt in de periode eind juli tot en met
september en is zowel afhankelijk van de cultivar als van de plantmaat. De vroegere rassen bloeien begin augustus, vervolgens komen
de late rassen geleidelijk in bloei. De grote plantmaten bloeien eerder
dan de kleine. Vroeg bloeien betekent meestal een vroege diktegroei
van de knol en vroeg rooien. Bij de laatbloeiende rassen begint de
diktegroei endus ook de oogst laat.
Knolhuid. Als men machinaal wil rooien, is men genoodzaakt cultivars
te kiezen die onder normale omstandigheden goed in de huid zitten.
De overige rassen kan men beter met de hand rooien. Knollen afkomstig van kleine plantgoedmaten zitten minder goed in de huid dan die
van degrotere maten (4cm/op).
Hoeveelheid kralen. Bij de keuze van het sortiment kan de hoeveelheid
kralen die een cultivar geeft van belang zijn. Bij cultivars die weinig
kralen geven en waarbij men ook kralen van kralen moet telen, is de
kans op vermengingen groter. Bij machinaal rooien gaan veel kralen
verloren.
Gewas. De aard van het gewas kan van invloed zijn op de keuze van
het sortiment. Zo zal een lang gewas hinderlijk zijn bij het machinaal
spuiten omdat de trekker er niet overheen kan rijden zonder het gewas
te beschadigen. Een grof gewas kan moeilijkheden geven bij machinaal loof plukken en machinaal rooien.
Roestgevoeligheid. De ene cultivar is gevoeliger voor roest dan de
andere. Deze ziekte treedt ook niet elk jaar even ernstig op. Een intensieve bespuiting kan echter de meeste cultivars vrijwaren tegen roest.
Indien men toch bepaalde rassen wil telen ondanks hun grote gevoeligheid, verdient het aanbeveling deze bij elkaar te planten, zodat ze
samen enkele malen extra kunnen worden bespoten.
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Plukbaarheid. Rassen waarvan de knol bij het uit de grond trekken aan
de stengel blijft zitten, laten zich het gemakkelijkst met de hand rooien.
Is men echter van plan het loof machinaal te plukken, dan moet men
juist rassen kiezen waarvan het loof gemakkelijk loslaat. De meeste
rassen kunnen goed geplukt worden, mits dit echter niet te vroeg gebeurt. Rijpe partijen latenzich namelijk beter plukken dan onrijpe, zoals
ook een gewas van kleine plantmaten beter plukbaar is dan van grotere. De cultivars Memorial Day, Johann Strauss, Flowersong, Hochsommer, Agnita, Eurovision, Vinks Glory, West Point, Tequendama,
Alfred Nobel, Emilia, Grock en Leeuwenhorst zijn moeilijk machinaal
te plukken.
Grondsoort. De grondsoort is mede bepalend voor de keuze van het
sortiment omdat de ene grondsoort bij het rooien meer moeilijkheden
oplevert dan de andere. Voor zand- en lichte zavelgronden kan men
zowel vroege als late rassen kiezen, omdat men op deze gronden altijd
machinaal kan rooien. Op zwaardere gronden daarentegen verdienen
de vroege rassen de voorkeur, omdat rooien op een laat tijdstip veel
extra werk vraagt.
Behalve met de reeds genoemde punten moet bij het samenstellen van
het sortiment natuurlijk ook rekening worden gehouden met de droogen verwerkingscapaciteit en de beschikbare arbeid. Vooral de arbeid
die kan worden aangetrokken tijdens de oogst en bewerking, speelt
hierbij een belangrijke rol.
Tebetelen oppervlakte
De oppervlakte die per bedrijf kan worden beteeld, is afhankelijk van
devolgende factoren:
- de hoeveelheid beschikbare grond
- de grondsoort
- de arbeidsbezetting, zowel voor vaste als voor losse krachten. Ook
hier is de beschikbaarheid van losse krachtens tijdens oogst en
bewerking zeer belangrijk
- het machinepark en de mogelijkheid loonwerkers inte schakelen
- de arbeidscapaciteit nodig voor het drogen en verwerken van de
knollen. Als met de hand wordt gerooid, moet met de beschikbare
droogcapaciteit ± 1 5 % van de totale oogst gelijktijdig kunnen worden gedroogd, bij machinaal rooien 20-25%.
Grondbewerking en bemesting
Gladiolen houden van een goed losgemaakte grond. Op zavelgrond
wordt dit bereikt door de grond te bewerken met een schudeg over de
ploegsnede. Om vreterij van insekten te voorkomen, wordt de grond
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2-rijige ruggenplanter opzavelgrond

voor het eggen bespoten met 10 kg aldrin 2 5 % of 10 kg heptachloor
2 5 % in 100literwater per ha.
De bemesting is afhankelijk van de voedingstoestand van de grond.
Op zavelgrond wordt per rr2 voor het planten 1 kg samengestelde
meststof 12-10-18 gegeven, aangevuld met een overbemesting van
V2 kg kalkammonsalpeter in de periode dat de trekwortels worden
gevormd + V2 kg kalkammonsalpeter of kalksalpeter vlak voor de
bloei.
Op zandgronden bestaat de bemesting uit 1 kg 6-18-28 vlak voor of bij
het planten, aangevuld met 2 of 3 maal 300 gr kalkammonsalpeter telkens3-4weken nadevorige gift.
Planten
Als de grond en het weer het toelaten, kan men planten vanaf eind
maart. Vooral in het zuidwesten van ons land wordt de laatste jaren zo
vroeg mogelijk geplant.
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Voor een goede ziektebestrijding moet het plantgoed vóór het planten
worden ontsmet (zie blz. 192,ziekten en plagen). Het planten kan zowel
met de hand als machinaal gebeuren,verder heeft men de keus tussen
vlakvelds en op ruggen planten. Op zavelgrond geeft men de voorkeur
aan ruggenteelt.
Planten met de hand. Deze methode wordt niet veel meer toegepast,
omdat ze te veel arbeid vraagt. Bovendien loopt men het risico dat, als
men van te voren regels trekt en deze niet direct na het planten dichtmaakt, het plantgoed ende grond te veel uitdrogen.
Machinaal planten. Bij machinaal planten is de verdeling van het plantgoed minder regelmatig. Voordelen zijn echter dat het planten in een
kortere tijd kan gebeuren en het vochtige plantgoed in een vochtige
grond komt.
Vlakvelds planten. Bij deze methode plant men de knollen op de lange
regel waarbij afhankelijk van de trekkerbreedte en de plantmachine
(3,4 of 5 rijen) verschillende regelafstanden toegepast worden (25,33,
40en44cm).Omde drie,vier of vijf regels komt dan eenpad.
Vlakvelds planten heeft verschillende nadelen:
- de grond slempt spoedig dicht
- de mechanische verzorging van het gewas stuit op moeilijkheden
- op zwaardere gronden kan alleen onder gunstige omstandigheden
worden gerooid,dus niet gedurende hetgehele rooiseizoen.
Planten op ruggen. Op zavelgrond worden de gladiolen steeds meer op
ruggen geteeld. De voordelen van het planten op ruggen in vergelijking metvlakvelds planten zijn:
- de grond inde rug blijft beter van structuur
- het gewas droogt vlugger op
- het gewas kan beter machinaal worden verzorgd
- machinaal loof plukken en rooien isbeter mogelijk
- gedurende een natte periode is het aantal dagen waarop gerooid
kan worden groter.
Bovendien hebben proeven uitgewezen dat deze plantmethode een
hogere opbrengst geeft.
Plantdichtheid
Het is gewenst dat de knollen op regelmatige onderlinge afstand
komen. Kan men dit niet bereiken, dan moet in elk geval zo ruim worden geplant, dat de knollen niet op hoopjes komen te liggen. De plantdichtheid isafhankelijk van:
- het ras: het ene ras produceert meer gewas dan het andere. In het
algemeen kunnen goede groeiers dichter worden geplant dan slech-
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te groeiers. Roestgevoelige rassen moeten bij voorkeur minder dicht
komen te staan
- de plantmaat: kleine maten komen dichter op de regel dan grote.
Men dient er wel rekening mee te houden dat, wanneer kleine maten
ruim worden geplant omdat men grof leverbaar wenst, de huiden
van deze grove knollen dan lelijk en rafelig zijn. Bij machinaal rooien
worden ze bovendien gemakkelijk beschadigd
- de onderlinge verhouding tussen deprijs van de maten: zijn de kleine
leverbare maten naar verhouding duur, dan kan er dichter worden
geplant. Bij een hoge prijs van de grote leverbare maten zal minder
dicht moeten worden geplant. Hierbij moet echter bedacht worden
dat de kostprijs van de maat 14/op hoger is dan van 12-14 en 10-12
omdat de kosten van drogen,pellen envervoeren hoger zijn.
Plantdichtheidsproeven, genomen door het Consulentschap Barendrecht hebben uitgewezen dat met dichter planten dan 700 knollen
4-6 cm per rr2 de geldelijke opbrengst per rr2 belangrijk vergroot kan
worden.
In het algemeen kan men de volgende hoeveelheden knollen per rr2
aanhouden:
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Plantmaat

aantal per rr2

6-8cm
4-6cm
3-4 cm
2-3 cm

700- 800
750-1000
900-1200
1000-1500

Plantbreedte
Ruggenteelt. De plantbreedte in de ruggen is afhankelijk van de onderlinge afstand tussen de ruggen. Hoe groter deze afstand is, des te
breder kan men planten. Maximaal kunnen de volgende plantbreedten
worden aangehouden:
Afstand tussen de ruggen
60cm
66cm
75cm

Plantbreedte inde rug
12cm
15cm
20cm.

In de rug kan zowel breedwerpig als op rijen worden geplant. Planten
op een enkele rij geeft een belangrijk kleinere opbrengst dan op twee
rijen of breedwerpig planten van dezelfde hoeveelheid. Tussen planten
op twee rijen en breedwerpig planten zijn geen verschillen in opbrengst
merkbaar, maar in het laatste geval komen de knollen minder regelmatig te liggen.
De zaaipijp(en) van de plantmachine moet(en) ± 4 cm breder zijn dan
de gewenste plantbreedte. Tevens dienen zij te zijn voorzien van lange
strippen die de grond onder de rug tegenhouden totdat de aanaarder
de grond er op heeft gebracht. Hierdoor wordt voorkomen dat de aanaarder het plantgoed naar elkaar toedrukt en zodoende de plantbreedte versmalt.
Breder planten dan 20 cm geeft moeilijkheden bij machinaal loof plukken.
Vlakvelds. Bij vlakvelds planten worden de knollen op lange regels
geplant. Ook dan is de regelafstand afhankelijk van de genormaliseerde spoorbreedte van de trekker van de plantmachine; hij kan variëren
van25tot44cm (zie blz.172).
Plantdiepte
Ruggenteelt. De plantdiepte is afhankelijk van de grondsoort, de fijnheid van de grond en de bewerking. Op zware, kluiterige grond zal
dieper moeten worden geplant dan op een lichte grond die fijn is
bewerkt. Ondiep planten geeft echter moeilijkheden bij het machinaal
loof plukken, omdat dan veel knollen uit de grond worden getrokken.

181

Bovendien blijft het gewas bij veel neerslag en wind niet rechtop staan,
hetgeen bezwaarlijk is bij het wieden, koppen en rooien. Proeven van
het R.T.C. Barendrecht wezen uit dat op een lichte rulle grond bij een
plantdiepte van 4-6 cm onder het maaiveld de beste resultaten worden
verkregen. Op zwaardere gronden zal een plantdiepte van 5-7 cm
onder het maaiveld moeten worden aangehouden.
Vlakvelds. Indien vlakvelds wordt geplant, is een plantdiepte van 3-5
cm voldoende.
Aanaarden
Bij teelt op ruggen moet direct na het planten worden aangeaard. De
ruggen mogen niet te scherp zijn; hiertoe kan men b.v. achter de aanaarder een balk bevestigen die de kop vande ruggen iets afplat.
Ziektebestrijding te velde
Ziek zoeken. Op het veld moeten de zieke planten op tijd worden verwijderd, liefst met hun naaste omstanders. Gebeurt dit laatste niet, dan
worden deze planten toch ziek en is de kans op verdere besmetting
groot. Met goed ziek zoeken houdt men niet alleen het percentage
uitval laag, maar tevens beperkt men het uitzoeken later in de schuur.
Bovendien loopt men minder kans dat de partijen te velde worden
afgekeurd metalle nare gevolgen van dien.
Bespuiting tegen vuur. Voor een goede bestrijding van botrytis moet
reeds vroeg met spuiten worden begonnen, d.w.z. als het gewas ±
15 cm hoog is. De bespuitingen moeten wekelijks worden herhaald,
vooral in warme vochtige perioden en tijdens de bloei. Per ha kan
gespoten worden met3V2kg zineb, maneb, mancozebof zineb+ maneb
of met 2V2 kg Daconil of maneb + Brestan. Indien wordt geneveld, kan
per ha 100liter water worden gebruikt.
Tripsbestrijding. Om het gewas vrij te houden van trips moet regelmatig (b.v. om de 14 dagen) worden gespoten met parathion. Dit middel kan gemengd met de vuurbestrijdingsmiddelen worden verspoten.
Bloemen snijden
De bloemen moeten op tijd worden gekopt, d.w.z. als de onderste kelk
opengaat. In dit stadium kan de cultivar op soortechtheid worden
gecontroleerd. Later koppen gaat ten koste van de groei van de knol.
Gebruik bij het koppen een scherp mesje, zodat de wond minder rafelig wordt en beter opdroogt dan bij breken. In Z.W.-Nederland worden
bij ruggenteelt de afgesneden bloemen tussen de ruggen gegooid,
hetgeen weinig moeilijkheden geeft. Gooi de koppen echter niet op
hoopjes, omdat dit het opdrogen van de afgesneden bloemen belem-
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mert. Voor zandgrond, waar het gewas meestal voller is, wordt aangeraden de bloemen van het perceel te verwijderen om extra kans op
aantasting door botrytis te voorkomen.
Regelmatig bloemen snijden is noodzakelijk; tijdens goed weer ga men
liever een keer meer door het gewas zodat men door regen e.d. niet
achterop raakt.
Rooien
Rooitijdstip. De rooitijd van gladiolen valt in een periode die om bepaalde redenen ongunstig kanworden genoemd:
- de meeste gladiolen worden in landbouwgebieden geteeld, waar
het juist in het najaar zeer druk is zodat losse arbeidskrachten óf te
duur, öf in het geheel niet te krijgen zijn.
- de dagen zijn kort en het aantal werkbare dagen wordt steeds minder. Hierdoor laat men zich wel eens verleiden om te vroeg met
rooien te beginnen.
Het juiste tijdstip is zonder veel moeite vast te stellen. Het is namelijk
af te lezen aan dewortels.Zijn deze grijs-bruinachtig van kleur, dan kan
worden gerooid.Als het loof dan nog 'preigroen' is, kan men beter nog
enige tijd wachten totdat het enigszins begint te verkleuren, want vooral aan het eind van het groeiseizoen groeien de knollen nog flink.
Zowel onrijp als te rijp rooien heeft nadelen.
Het enige voordeel van te vroeg rooien is dat gemakkelijk met de hand
kan worden gerooid, omdat de knol met het loof uit de grond kan worden getrokken. Daar staande volgende nadelen tegenover:
- oogstverlies. De knol isnog niet voldoende uitgegroeid.
- zachte knollen. Het knolvlees blijft zacht en krimpt, waardoor de
knollen los inde huid komentezitten.
- stengelbotrytis. Onrijp gerooide knollen zijn hier bijzonder vatbaar
voor.
- knollen diezich slecht laten pellen.
Te rijp rooien heeft devolgende nadelen:
- rooien metde hand is moeilijker.
- de knollen zijn minder mooivan kleur.
- meer kans op zieke knollen,o.a. 'spetter-botrytis'.
Ruggenteelt. De op ruggen geteelde gladiolen kunnen op de volgende
manieren worden gerooid:
a. geheel met de hand; ± 460arbeidsuren per ha
b. eerst lichten, daarna met de hand rooien; ± 350arbeidsuren per ha
(urenvan het lichten niet inbegrepen)
c. op voorraad rooien met een aardappelvoorraadrooier; ± 250 arbeidsuren per ha (uren van devoorraadrooier niet inbegrepen)
d. eerst met de loofplukker het loof verwijderen, daarna op voorraad
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rooien met een aardappelvoorraadrooier; ± 150arbeidsuren per ha
(uren van de loofplukker of -klapper en van de voorraadrooier niet
inbegrepen)
e. eerst met de loofplukker het loof verwijderen, daarna in zakken of
kratten rooien met een omgebouwde aardappelrooier; ±50 arbeidsuren per ha (uren van de loofplukker of -klapper niet inbegrepen).
De laatste methode wordt reeds enkele jaren toegepast op lichte zavelgronden. De rooicapaciteit van deze machine varieert van V2tot 1 ha
per dag bij een bezetting van4man.
Vlakvelds. De op vlak veld geplante gladiolen worden hoofdzakelijk
met de hand gerooid, nadat ze vooraf zijn gelicht. Bij het lichten moet
men er voor zorgen dat de planten enigszins rechtop blijven staan. Per
dag niet meer lichten dan dezelfde dag kan worden gerooid. Het loof
kan van de knol worden gebroken of geknipt. Breken verdient echter
devoorkeur. Alleen als bij het breken de huid van de knol scheurt, moet
erworden geknipt. Gebruik hiervoor altijd eenscherpe snoelschaar.
Rooien metde hand vraagt ± 500arbeidsuren per ha.
Loof verwijderen
Om geheel machinaal te kunnen rooien, moet het loof vooraf worden
verwijderd. Men heeft getracht dit te bereiken door het loof af te
maaien, of door het af te slaan met een ronddraaiende ketting die werd
aangedreven door de aftakas van een 4-wielige trekker. Beide methoden hebben echter het nadeel dat alleen het bovengrondse loof wordt
verwijderd, zodat het resterende stukje stengel met de hand moet
worden afgebroken of afgeknipt.
Goede resultaten kunnen worden verkregen met de loofplukker van
Oldenhuis en de loofklapper van Coenders. Beide machines worden
aangedreven door de aftakas vaneenvierwielige trekker.
Loofplukker van Oldenhuis. Om met deze machine zonder schade het
gladiolenloof te kunnen plukken, dient men rekening te houden met de
volgende punten:
- Men kanalleen loof plukken als hetgewas voldoende rijp is.
- Het ene ras plukt gemakkelijker dan het andere.
- Demachine moet heel preciesworden afgesteld.
- Een natgewas is moeilijk te plukken.
- Men mag niet meer plukken dan dezelfde dag gerooid kan worden.
- De plukcapaciteit is afhankelijk van verschillende omstandigheden
zoals grootte van de partij, rijpheid van het gewas, lengte van de
percelen. Gemiddeld kan men in6uur 1ha plukken.
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Het voordeel van deze machine is, dat in voorraad kan worden geplukt. Een bezwaar is echter de hoge prijs van de machine, namelijk
f4.500,-.
Loofklapper van Coenders. Deze machine is sinds kort in de handel,
maar heeft reeds goede resultaten gegeven. Ook voor deze machine
moet het gewas voldoende zijn afgerijpt en zal het ene ras beter te
bewerken zijn dan het andere. Een voordeel is echter dat het gewas
niet droog behoeft te zijn. Een nadeel van deze machine is het niet in
voorraad kunnen klappen, omdat het weggeklapte loof op de reeds
geklapte ruggen terechtkomt. Wil men bladvrije ruggen rooien, dan
moet de rooimachine direct achter de loofklapper gaan rooien. Bij
deze laatste methode moet men over twee trekkers kunnen beschikken, hetgeen in de praktijk wordt opgelost door samenwerking. De
aanschafkosten van de loofklapper zijn beduidend lager dan die van
de loofplukker, namelijk f1.250,-.
Het is vanzelfsprekend dat bij alle handelingen tijdens het rooien en
het vervoer de nodige voorzichtigheid moet worden betracht, ledere
beschadiging moet worden voorkomen.
Bekijk de knollen steeds kritisch en bedenk dat alleen een produkt
van hoogwaardige kwaliteit zijn weg naar de afnemer zal vinden.
Drogen
Gladiolen worden in etappes gedroogd. Na het rooien worden de knollen 7 à 10 dagen voorgedroogd, alvorens ze kunnen worden gepeld.
Na het pellen worden ze 7 à 10 dagen nagedroogd en daarna gesorteerd. Vervolgens worden ze afgeleverd of voor bewaring droog opgeslagen in cellen.
Tijdens het voordragen staan de knollen veel vocht af. Om dit vocht te
verdampen of af te voeren is veel warmte en ventilatie nodig. De ventilatie-inrichting moet voldoende capaciteit hebben, daar anders de
knollen niet snel genoeg drogen. Bij het nadragen is het vochtverlies
geringer, tijdens de bewaring is het het kleinst. Men dient de temperatuur en ventilatie steeds bij de gewijzigde situatie aan te passen.
Na het rooien moeten de knollen nog dezelfde dag naar de drogerij
worden gebracht om te worden voorgedroogd. Het verdient aanbeveling de knollen, voordat zij op de droogvloer of in de gaasbakken
terechtkomen, eerst te horren. Hierdoor raken zij nog wat grond kwijt,
hetgeen het gelijkmatig drogen sterk bevordert. Bovendien kan men
op deze manier meer knollen tegelijk drogen.
De hoeveelheid die gelijktijdig moet worden gedroogd, is afhankelijk
van de omvang van de oogst en de hoeveelheid aanklevende grond.
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Per ha kan dit ± 700 manden = 350 hl zijn. Het is verleidelijk de knollen tijdens het rooien bij mooi weer enige dagen in gaasbakken op het
land te laten staan. Dit is echter niet aan te bevelen, omdat juist in de
rooiperiode de nachten mistig zijn, waardoor het gevaar voor spetterbotrytis toeneemt.
Droogmethoden
De knollen kunnen op verschillende manieren worden gedroogd, namelijk in gaasbakken, op een droogvloer en op een inrijvloer. De keuze
van dedroogmethode isafhankelijk van:
- de hoeveelheid die moet worden gedroogd. Bij een teelt van maximaal 1 ha kan zowel het voordragen als het nadragen het best in
gaasbakken gebeuren. Teelt men een grotere oppervlakte, dan kan
men naar keuze in gaasbakken of op eendroogvloer voordragen.
- het ras. Rassen die slecht in de huid zitten, zijn minder geschikt om
in zakken op de droogvloer te worden voorgedroogd. De kans op
schade wordt hierbij groter als de zakken minder zorgvuldig worden
behandeld en bijvoorbeeld op elkaar gestapeld.
- de andere teelt op het bedrijf. Op een bedrijf waar ook tulpen worden
geteeld, beschikt men over een bewaarcel of inrijvloer, die kunnen
worden gebruikt voor het nadragen.
Indien men de bewaarcel wil gebruiken voor het voordragen van gladiolen, zullen de ventilatie en de verwarmingscapaciteit voldoende moeten zijnvoorde hoeveelheid te drogen knollen.
Is in de bewaarplaats een zgn. inrijvloer geplaatst, dan kan men deze
ook gebruiken voor het voordragen, maar men mag niet meer dan twee
kisten op elkaar stapelen. De droogcapaciteit van de inrijvloer is daardoor maar klein.
Een moeilijkheid bij gebruik van een tulpencel is dat de tulpen onder
normale omstandigheden pas worden geplant als de eerste gladiolen
reedszijn gerooid.Veel telers van tulpen en gladiolen planten de tulpen
dan ook extra vroeg om de cel voor gladiolen te kunnen gebruiken.
Voordrogen in gaasbakken
Voordragen ingaasbakken heeft devolgende voordelen:
- Men kan de gerooide gladiolen nog dezelfde dag in de cel zetten om
te drogen. De cel behoeft namelijk niet in één keer te worden gevuld, hetgeen met eendroogvloer wel het geval is.
- De knollen kunnen tijdens het drogen gemakkelijk worden gecontroleerd op droging en pelbaarheid. Hierdoor is het mogelijk het
juiste tijdstip voor het pellen te kiezen.
- Met een hefwagentje kunnen grote hoeveelheden naar de peltafel
worden vervoerd.
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Nadelen zijn echter:
- Lege gaasbakken nemen vrij veel ruimte in.
- Het vullen en ledigen van gaasbakken istijdrovend.
- Demiddelste bakken indestapel drogen minder snel.
Om met het drogen in gaasbakken een zo goed mogelijk resultaat te
krijgen, moet aan devolgende eisen worden voldaan:
Ventilatie. De ventilatie moet minstens 20 maal de ruimte-inhoud zijn.
De ventilator en de aan- en afvoeropeningen voor de lucht moeten
voldoende groot zijn. Regelmatige controle van de ventilator en de
roosters is hiervoor noodzakelijk.
Circulatie. Daar de ingebrachte droge lucht, voordat deze wordt afgevoerd, het van de knollen vrijkomende vocht moet kunnen opnemen,
moet er een flinke interne luchtbeweging zijn. Een plafondventilator
per 20 m2 vloeroppervlakte is noodzakelijk om dode hoeken te voorkomen. Neemt men per ventilator een grotere oppervlakte, dan droogt
een deel van de knollen minder snel of nauwelijks. Hoe groter de interne luchtbeweging, destegelijkmatiger drogen de knollen.
Temperatuur. Afhankelijk van de buitentemperatuur moeten de knollen
worden gedroogd bij een temperatuur tussen 20° en 25°. Is de buitentemperatuur 15° of hoger, dan kan gedroogd worden bij 25°, bij een
lagere buitentemperatuur moet dit bij 20° gebeuren. Wil men bij een
buitentemperatuur lager dan 15° toch bij 25° drogen, dan moet de
luchtverversing minder intensief zijn.
Drogen bij eentemperatuur boven 25°veroorzaakt schade.
Werkwijze:
- Maak de gaasbakken niet te vol. De droogtijd wordt anders onnodig
verlengd. In minder volle bakken drogen de knollen sneller en gelijkmatiger.
- Zet de gaasbakken niet op de vloer, maar b.v. op onderzetters (pallets).
- Stapel de gaasbakken niet geheel tot aan het plafond, maar laat
tussen de bovenste bak en het plafond een ruimte van ± 40cm.
- Om gemakkelijk te kunnen werken maakt men de stapel bij voorkeur
niet hoger dan 12gaasbakken.
- Gebruik bij het voordragen zoveel mogelijk buitenlucht, ook bij
regen of mist.Wanneer de knollen bijna droog zijn, kan enkele dagen
iets minder buitenlucht worden aangezogen. Te snel gedroogde
knollen laten zich slechter pellen. De knollen moeten niet alleen
drogen, maar ook besterven.
Meestal duurt hetvoordragen ingaasbakken 7-9 dagen.
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- Plaats geen gaasbakken of manden onder de plafondventilator. De
interne luchtcirculatie wordt hierdoor sterk belemmerd.
- De knollen in de middelste gaasbakken van een stapel drogen minder snel dan in de onderste en bovenste. Men kan dit verhelpen door
gedurende enige tijd op de hoogte van de vierde bak een tafeltje
onder de plafondventilator te zetten of door een extra plafondventilator inte schakelen.
Voordrogen op een droogvloer
Veel gladioleknollen worden voorgedroogd op een droogvloer. Dit
vraagt meer vakmanschap dan drogen in gaasbakken. Bij het laatste
ziet men wat er gebeurt, maar op de droogvloer is dit moeilijker waar
te nemen.
Dedroogvloer heeft enkele voordelen:
- O p een betrekkelijk kleine oppervlakte kan veel worden gedroogd
(20manden perm 2 ).
- De bij deze methode gebruikte grofmazige zakken nemen leeg weinig ruimte inen zijn niet zo duur in aanschaf als gaasbakken.
Daar staan devolgende nadelen tegenover:
- De droogvloer moet in één keer worden gevuld. Als men dus tweemaal per week een droogvloer wil vullen, zijn twee droogvloeren
nodig. Dit houdt tevens in dat de droogvloer ook in één keer moet
worden geledigd en de knollen zo vlug mogelijk moeten worden
gepeld.
- De knollen die gedroogd zijn op een droogvloer, zijn in het algemeen
iets moeilijker te pellen. Men kan hier iets aan doen door de laatste
dagen voor het pellen te drogen bij lagere temperatuur en meer binnenlucht.
- Het leegstorten vandezakken is een minder aangenaam werk.
Eengoede droogvloer moet aan devolgende eisen voldoen:
Ventilatie. Het resultaat van het drogen op een droogvloer is vooral
afhankelijk van de capaciteit van de ventilator. Deze moet per m2
droogvloer minstens 1100 m3/uur bij 15 mm waterkolom (w.k.) zijn. De
stapelhoogte van dezakken isdan ± 1meter.
Bij een geringe capaciteit van de ventilator drogen de onderste zakken
wel snel, maar de bovenste te langzaam.
Als de droogvloer in de schuur staat, moet de mogelijkheid aanwezig
zijn geheel of gedeeltelijk met buitenlucht te drogen. Devochtige lucht
mag echter niet in de schuur terechtkomen, maar moet naar buiten
worden afgevoerd.
Temperatuur. Ook bij deze methode van drogen mag de temperatuur
van de lucht die door de ventilator onder de droogvloer wordt aange-
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voerd, niet hoger zijn dan25°. Bij een hogere temperatuur kan namelijk
verkurking optreden.
Droogcapaciteit. Op een goede droogvloer kunnen 20 manden per m2
perweek worden gedroogd.
Werkwijze
- Droog de knollen ingrofmazige zakken.
- Maak de zakken niet te vol (1 mand per zak),waardoor ze beter kunnen worden uitgespreid. Goed uitspreiden is belangrijk, omdat het
produkt overal evenveel weerstand aan de doorgevoerde lucht moet
bieden.
- Stapel de zakken niet hoger dan de capaciteit van de droogvloer
toelaat. Bij een te hoge stapeling verloopt het droogproces slecht
en moet udezakken omstapelen.
- Vul uw droogvloer geheel op één dag. Als u er langer over doet,
moet u later omstapelen, hetgeen extra arbeid en kans op beschadiging betekent.
- Als de knollen droog, maar nog slecht pelbaar zijn, kunnen ze nog
enkele dagen blijven liggen. Daarbij moet de temperatuur zakken
tot ± 20°. In het algemeen is het bij gebruik van een droogvloer aan
te bevelen de laatste 2 tot 3 dagen te drogen bij een lagere temperatuur dan25° metwat meer binnenlucht.
Het is onjuist de zakken voor het pellen op stapels te zetten om de
knollen te laten besterven. Er bestaat dan gevaar voor aantasting
door stengelbotrytis.
Pellen
Na het voordragen moeten de knollen zo vlug mogelijk worden gepeld,
waarbij dewortels worden verwijderd. Daar het steeds moeilijker wordt
over voldoende pelsters en pellers te beschikken, moet men zorgen
voor gunstige werkomstandigheden, waarin met plezier kan worden
gewerkt en zo hoog mogelijke prestaties kunnen worden behaald. Zorg
daarom voor:
- goede tafels en stoelen. De tafels mogen niet te breed zijn en moeten op dejuiste hoogte zijn afgesteld
- goede verlichting boven detafels met TL-lampen
- stofafzuigers boven de tafels
- eengoedetemperatuur in de afdeling
- korte aan-en afvoerlijnen die de pelsters niet hinderen
- zo min mogelijk lawaai bijvoorbeeld van sorteermachines en ventilatoren.
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Nadrogen
Zodra de knollen zijn gepeld, moeten ze gedurende 1 week bij 25°
worden nagedroogd. Het nadrogen kan niet gebeuren in een cel of
op een droogvloer waar tegelijkertijd wordt voorgedroogd.
Sorteren
Wanneer de knollen goed zijn nagedroogd, zodat ze niet meer krimpen,
kunnen ze worden gesorteerd in de maten 6-8 cm, 8-10 cm, 10-12 cm,
12-14 cm en 14cm/op.
Bij het sorteren mogen de knollen niet in te grote hoeveelheid of met
te grote snelheid over de machine gaan. In beide gevallen zullen ze
te veel worden beschadigd. Controle van de knollen op beschadigingen is steeds nodig. Het verdient tevens aanbeveling boven de machineeenstof- envellenafzuiger aante brengen.
Uitzoekenentellen
De knollen worden in het algemeen per aantal verkocht. Daarom moeten ze stuk voor stuk voldoen aan de eisen die op het koopbriefje zijn
vermeld. Dezeeisen zijn:
- juiste ziftmaat
- soortechtheid. Dwalingen moeten dus worden verwijderd
- gezondheid en gaafheid. Er mogen dus geen zieke of beschadigde
knollen inde partij achterblijven
- juist aantal. Dit moet overeenstemmen met hetgeen op de nota staat.
Tel daarom secuur. Bij de kleine maten beneden 8 cm wordt veelal
een bepaalde hoeveelheid gewogen en geteld. Door weging van
de gehele partij wordt vervolgens het aantal knollen ten naaste bij
berekend.
Afleveren
De knollen mogen niet langer in manden staan dan strikt noodzakelijk
is. Maak de partij daarom pas klaar als u weet dat ze binnen enkele
dagen op de plaats van bestemming aankomt. Plaats de knollen in een
droge ruimte,zodat zedroog verzonden worden.
Onkruidbestrijding
Eengoede chemische onkruidbestrijding is niet alleen van groot belang
voor de groei van de gladiolen, maar ook om extra moeilijkheden bij
het rooien te voorkomen. Het juiste middel en de hoeveelheid zijn
afhankelijk van de grondsoort. Per ha kan het volgende worden gespoten:
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Zeer humusarme zandgronden ('spuittuinen')
4-5 liter chloorprofam (Chloor-IPC) 4 0 % + 3 liter paraquat, spuiten
vóór opkomst van het gewas.
Goed bemeste zandgronden (oude bollentuinen)
- 5 kg monolinuron + dinoseb-acetaat. Gespoten kan worden in de
periode vanaf 10 dagen na het planten tot vóór opkomst van het
gewas.
- 4-6 liter chloorprofam (Chloor-IPC) 4 0 % + 3 liter paraquat, spuiten
vóór opkomst van het gewas.
Lichte zavelgronden
- VIÏ kg linuron 5 0 % ,spuiten vóór opkomst van het gewas.
- 6 kg monolinuron + dinoseb-acetaat. Gespoten kan worden in de
periode vanaf 10 dagen na het planten tot vóór opkomst van het
gewas.
- 4-6 liter chloorprofam (Chloor-IPC) 4 0 % + 3 liter paraquat, spuiten
vóór opkomst van het gewas.
Zavel- enkleigronden met meer dan 20% afslibbaar en2°/ohumus
- 2kg linuron 50%, spuiten vóór opkomst van het gewas
- 7 kg monolinuron + dinoseb-acetaat, spuiten in de periode vanaf
10dagen na het planten tot vóór opkomst van het gewas
- 4 liter chloorprofam (Chloor-IPC) 4 0 % + 3 liter paraquat, spuiten
vóór opkomst van het gewas.
Neem bij het spuiten hetvolgende in acht:
- Spuit alleen op gesloten en bezonken grond.
- Gebruik veel water (800tot 1000liter per ha).
- Spuit met grove druppel.
- Spuit, indien mogelijk, bij windstil weer of bij een windrichting in de
lengte van de rug.
- Pasopvoor overwaaien naar belendende percelen.
- Gebruik de juiste dosering. Een kleine overdosering kan bij middelen als linuron en monolinuron + dinoseb-acetaat, waarmede de
beste onkruidbestrijding wordt verkregen, grote schade veroorzaken.
Ziektenen plagen
Botrytis-ziekte - Botrytis gladiolorum
Symptomen te velde: Aanvankelijk lichte, later donkerbruine ronde
vlekjes op het blad. In de praktijk bekend onder de naam roest. Later
in het seizoen grote dode grijsbruine plekken op de bladeren. Bij planten gegroeid van grote knollen komt niet zelden rotting op de grens
van lucht en grond voor. Vlak boven de grond ziet men een grijze
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Aantasting door tabaksratelvirus (kartelblad)
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massa met schimmelsporen, terwijl zich bovengronds grote dofzwarte
Sclerotien vormen. De planten sterven hierdoor af. Na het verwijderen
van de bloeiwijze vuurt de stengel vaak in. Op de bloemen komen
veelal smetvlekjes voor, terwijl de schutbladen bruine randjes vertonen.
Symptomen op de knol: Deze lopen sterk uiteen. Knollen afkomstig van
zwaar zieke planten zijn kleiner dan normaal en hebben donkere huiden. Op de knol, voornamelijk aan de bovenkant, donkerbruine tot
zwarte vlekjes ter grootte van 1-2 mm (spetterbotrytis). De inplantingsplaats van de stengel is bruin. Onder ongunstige bewaaromstandigheden (koel en vochtig), kunnen knollen tijdens de bewaring en na het
planten zacht en bruin worden, waarbij soms zwarte Sclerotien op de
knol ontstaan.
Bestrijding:
- Partijen waarin vuur voorkomt tijdig rooien. Zo mogelijk loof aftrekken i.p.v. knippen. Dadelijk na het rooien snel drogen (b.v. op de
droogvloer), enkeleweken goed nadragen en droog bewaren.
- Knollen goed ontsmetten in een kwikhoudende bloembollenontsmettervolgens gebruiksaanwijzing.
- Bij gladiolen bestemd voor vervroeging in de kas deze ontsmetting
voor de preparatie toepassen.
- Bij kascultuur flink luchten, niet opgekomen knollen verwijderen en
bovenste grondlaagje droog houden.

Tevelde:
- Vatbare cultivars ruim planten op niet tezeer beschutte tuinen.
- Ernstig zieke planten optijd verwijderen.
- Direct na opkomst eerste bespuiting toepassen en minstens éénmaal
per week tot aan de bloei herhalen met 3,5 kg zineb, maneb, mancozeb, zineb + maneb of 2,5 kg Daconil en na de bloei 3,5 kg Daconil of 2,5 kg maneb-Brestan. De middelen moeten in 100 Iwater per
haworden verneveld.
- Afgesneden bloemen en zieke planten verwijderen, dus niet in de
paden laten liggen,en vernietigen.
Brand-Urocystis
gladiolica
In groen gewas loodgrijze tot zwart doorschemerende strepen, die
soms openbarsten en bruinzwart poeder (sporen) uitstoten. Strepen
duidelijk aan bladscheden onder de grond. Op dwarsdoorsnede zwarte
punten in het blad. Loof vroegtijdig geel. Na het afsterven komen de
sporen vrij. In de knolschubben en het knolvlees soms ook loodgrijs
totzwartachtig doorschemerende vlekken.
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Bestrijding:
- Aangetaste planten zorgvuldig verwijderen envernietigen.
- Besmette gronden vermijden.
- Plantgoed opzuiveren en gedurende ' A - I uur dompelen in water van
49° zonder toevoeging van een kwikverbinding in december of januari. Na de behandeling snel terugdrogen en voor het planten ontsmetten in een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing.
- Bij kralen geeft eenwarmwaterbehandeling gedurende V2uur bij 55°,
ook zonder ontsmetting voor het planten, afdoende resultaat (zie bij
droogrot). Bij vroegbloeiende cultivars o.a. G. nanus en G. colvillii,
geen warmwaterbehandeling toepassen, doch voor het planten ontsmetten in een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing, in het daaropvolgende groeiseizoen gevolgd door
nauwgezet verwijderen van alle aangetaste planten.
Curvularia - Curvularia trifolii
Deze ziekte verraadt haar aanwezigheid in Nederland pas na de oogst.
Op de droge knolschubben komen langwerpige, soms iets ruwe lichttot zwartbruine vlekken voor. Op de nodiën worden bij afpellen donkergekleurde randen zichtbaar en/of zwartbruine, ronde, onregelmatig
gevormde droge plekjes inhet knolvlees.
Deze symptomen, die alleen op het onderste deel van de knol voorkomen,vertonenveel overeenkomst met droogrot.
Soms ontstaan grotere ingezonken grijsbruine plekken waaronder het
weefsel tot vrij diep is aangetast. Deze plekken, die enige overeenkomst vertonen met die welke door Fusarium worden veroorzaakt,
breiden zich tijdens de bewaring uit. Zieke knollen vormen eerst een
normale plant. Na de bloei verbruinen eerst de schedebladeren en
somssterven dezegeheel af.
Bestrijding:
- Zieke knollen voor het planten verwijderen en plantgoed ontsmetten
in kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing.
- Ruime vruchtwisseling aanhouden.
Droogrot - Stromatinia gladioli
Bladeren worden geel en sterven af, beginnend bij de buitenste. Op
de schedebladeren onder en boven de grond zijn de speldeknop-grote,
zwarte Sclerotien zichtbaar. Op de knollen zwarte, meestal niet of
nauwelijks ingezonken vlekken, vooral langs de inplantingsplaats van
deschubben.
Van ernstig aangetaste knollen zijn devaatbundels op dwarsdoorsnede
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bruin verkleurd. Aanvankelijk bruine plekjes op de wortels; later rotten
dewortels waarop Sclerotien voorkomen.
Bestrijding:
- Zieke planten met knollen zo spoedig mogelijk en zo goed mogelijk
verwijderen en vernietigen.
- Aangetaste partijen vroeg rooien en alle bladresten zo snel mogelijk
zorgvuldig verwijderen om verdere besmetting van de grond te voorkomen.
- Plantgoed uitzoeken en ontsmetten in een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing en pas na ontsmetting
de nog iets vochtige knollen bepoederen met 5 gr dichloran-spuit
5 0 % per kg knollen. Men kan ook gebruik maken van het gecombineerde preparaat Gladosan (org. kwik + dichloran) volgens gebruiksaanwijzing.
- Kralen na het rooien bewaren bij 20-25° en in januari 2dagen weken
in water van ± 20°, daarna warmwaterbehandeling toepassen gedurende V2uur bij55°.
- Ook kralen voor het planten bepoederen met 10 gr dichloran-spuit
5 0 % per kg kralen.
Bij vroegbloeiende cultivars kan de ontsmetting met dichloran +
kwik, toegepast vlak voor het planten,schade veroorzaken.
- Op besmette gronden bovendien een regelbehandeling met dichloran-spuit toepassen volgens gebruiksaanwijzing. Op enkele typen
zeer lichte zandgrond zijn wortelrotverschijnselen waargenomen bij
tulpen die geteeld werden op gronden waarop voordien een grondbehandeling met dichloran werd uitgevoerd. Op dergelijke gronden
moet men geen gladiolen telen als tulpen in het vruchtwisselingsschemavoorkomen.
Fusariumrot
Ernstig aangetaste knollen komen niet op. Licht aangetaste knollen
geven een zwakke plant die iets krom groeit. De planten vergelen vanaf de bladtoppen en sterven af. Ze zijn gemakkelijk uit de grond te
trekken,waarbij de knol meestal inde grond achterblijft.
De onderkanten van de schede- en loofbladeren hebben donkerbruine
tot zwarte randen.Denieuwe knol straalt vanaf de basis bruin op.
Tijdens warm-vochtig weer breidt de schimmel zich snel door de grond
uit en gaat hetgewas te gronde.
Op de knollen na de oogst donkere, bruine tot roodbruine, diep invretende plekken, dikwijls met een in concentrische ringen gegolfd oppervlak, waarop wit schimmelpluis kan voorkomen. Ernstig aangetaste
knollen worden harde zwarte 'mummies'.
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Fusariumrot(Fusarium oxysporium)
FotoL.B.O.,Lisse

Bestrijding:
- Zwaar aangetaste partijen vernietigen. Gevoelige cultivars vroeg
rooien envervolgens snel drogen.
- Na het pellen het plantgoed ontsmetten in een kwikhoudende bloembollenontsmetter volgens gebruiksaanwijzing. De ontsmetting kan
ook, zij het met minder resultaat, vlak voor het planten worden uitgevoerd.
- Kralen nemen van goede partijen en een warmwaterbehandeling
geven gedurende V2 uur bij 55° (zie ook onder droogrot). Warmwaterbehandeling gedurende V2 uur bij 57° geeft een beter resultaat, maar de kans op schade neemt sterk toe. Na de warmwaterbehandeling terstond snel op de droogvloer terugdrogen. Het is
gewenst 'gekookte' kralen voor het planten 24 uur te weken in een
0,1% oplossing van een kwikhoudende bloembollenontsmetter.
Daar Fusarium van gladiool eveneens Iris, Crocus en mogelijk Freesia
aantast en meerdere jaren in de grond achterblijft, dient hiermede bij
de vruchtwisseling rekening te worden gehouden (hoogstens 1 op 6
jaar).
Hardrot - Septoria gladiola
Vlak voor of tijdens het rooien waterige, onregelmatige vlekken in het
knolvlees. Later donkergekleurde, diep ingezonken plekken, waarin
vaak kleine,zwarte stipjes (sporendoosjes of pykniden).
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Op het blad van kleinbloemigen en ook op het blad van kralen van
grootbloemige vlekken met pykniden. Volgroeide planten van vatbare
rassensterven vroegtijdig af.
Bestrijding:
- Kralen metwarm water behandelen (zie bij Droogrot).
- Plantgoed en kralen voor het planten ontsmetten in kwikhoudende
bloembollenontsmettervolgens gebruiksaanwijzing.
- Zieke planten verwijderen.
- Indien op kralen bladvlekken voorkomen, spuiten of nevelen met de
onder Botrytis genoemde middelen enzovroeg mogelijk rooien.
Schurft (scab) - Pseudomonas marginata
Op droge knolrok brandplekken, daaronder bruine korstjes in het
vlees. Op aangetaste plekken slijmerige massa, later droog wordend,
om de plek iets verhoogde rand. Deze bacterieziekte wordt in de hand
gewerkt door beschadiging van de knol door bodeminsekten.
Bestrijding:
- Indirect door bestrijding van bodeminsekten vóór het planten.
Per are 100 gr/ml aldrin 2 5 % of 100 gr/ml heptachloor 2 5 % in een
voldoende hoeveelheid water opgelost (1-10 I) over de plantklaar
gemaakte grond verdelen of per are 100gr aldrin-stuif 2 5 % of 100gr
heptachloor-stuif 2 5 % met een voldoende hoeveelheid grond gemengd, uitstrooien en licht inwerken, of per are 1000 gr aldrin-stuif
2,5% of 1000 gr heptachloor-stuif 2,5% uitstrooien en licht inwerken. Bovengenoemde middelen hebben op veenhoudende gronden
vaak onvoldoende werking.
- Geen gladiolen op pasgescheurd grasland.
Trips - Taeniothrips simplex (gladiolentrips)
Op blad en bloem lichte vlekjes, bloempunten verdrogen. Op de knol
bruine verkleuring, dikwijls scherp begrensd door de schedebladeren.
Overwintering op de knol inde bewaarplaatsen.
Bestrijding:
- Aantasting kan afdoende worden bestreden door behandeling van
de knollen in de schuur; de behandeling te velde is nimmer geheel
afdoende.
In de schuur: direct na de oogst tijdens het drogen per 100 m3 1 kg
naftaline verdampen in elektrische verdampingstoestellen bij een
temperatuur tussen 20 en 25°. Duur van de behandeling 6 uur, één
toestel per 100 m3 schuurinhoud. Daarna direct beginnen met dro-
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gen. De behandeling gedurende 12 dagen om de twee dagen herhalen. Tijdens het verdampen niet ventileren. Een goede luchtvermenging door een plafondventilator is noodzakelijk. Ter voorkoming
van herinfectie naftaline strooien tussen de droge knollen. Dit laatste niet toepassen bij kale knollen. In de bewaarplaats voorzichtig
zijn met vuur.
- Buiten: spuiten met 75-100 gr propoxur, 60-100 gr/ml parathion,
75 gr/ml diazinon, 100-150 gr DDT 5 0 % , 160-240 ml DDT 2 5 % of
100ml nicotine 95%.
- Onder glas: ruimtebehandeling door verdampen van 10-12 ml
dichloorvos per 100 m3 of dichloorvos-aerosol, of stuiven met DDTstuif 5 % of spuiten met 100-200 ml DDT-vloeibaar 2 5 % of 100 gr
propoxur. Met het oog op het gevaar voor dieren envogels verdienen
de middelen dichloorvos en propoxur devoorkeur boven DDT.
Vergelings- of heksebezemziekte
Wordt veroorzaakt door een mycoplasma, een ziekteverwekker die
vroeger tot de virussen werd gerekend. Sinds kort worden de mycoplasma's als een aparte groep van micro-organismen beschouwd. Het
mycoplasma wordt overgebracht door dwergcidaden, kleine, bootvormige,stekend-zuigende insekten van het geslacht Macrosteles.
Vanaf circa eind juni plotseling verspreid door de partij optredende
vergelende planten. Kenmerkend is dat één of meer buitenste loofbladeren nog lange tijd groen blijven. De planten komen niet in bloei
of de bloeiwijze is misvormd. De normaal gevormde trekwortels zijn
volkomen lichtbruin en dood. Bij dwarsdoorsnede van de nieuw gevormde knol blijkt het centrale deel van de knol aan de basis waterig
bruin van kleur te zijn, terwijl in het omringende weefsel de vaatbundelsals bruinestippen zichtbaar zijn.
De kralenproduktie isslecht en de knollen groeien niet meer. Deze zijn
nadeoogst te herkennen aan dedonkere huid en brede basis.
2e-jaarssymptomen: Knollen vormen geen normale plant, maar er
ontwikkelen zich talrijke slechts enkele centimeters lange scheutjes,
die veelal niet boven de grond komen (heksebezemverschijnsel).
Bestrijding:
- Planten metvergelingssymptomen verwijderen.
- Zorgen voor een goede onkruidbestrijding.
- Dwergcicaden bestrijden met systemische insekticiden. Zo mogelijk de omringende vegetatie, waarop insekten zich vermenigvuldigen,zoals b.v. graskanten en onkruid,eveneens bespuiten.
- Wanneer vergeling in het blad iswaargenomen, nade oogst de slecht
gegroeide knollen uit de partij verwijderen.
- Plantgoed 'koken' gedurende 1uur bij50°.
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Virusziekten
a. Kartelblad-tabaksratelvirus. Planten blijven pleksgewijs achter in
groei; bladeren met geelbruine of witte strepen, wortels abnormaal
sterk vertakt;weinig of geen trekwortels.
Dit virus wordt overgebracht door in de grond levende aaltjes van het
geslacht Trichodorus. Ook planten met gezaagde bladranden (kartelblad) kunnen voorkomen; dit vergevorderde beeld vooral in de nateelt,
die ook op zwaardere grond kanzijn opgeplant.
Bestrijding:
- Aangetaste planten verwijderen.
- Ter bestrijding van de aaltjes de grond ontsmetten met 60 ml DD
of met40ml dichloorpropeen per m2.
b. Mozaïek. Verschillende virussen veroorzaken sterk wisselende mozaïeksymptomen of zijn min of meer zichtbaar aanwezig. De belangrijkstezijn:
1. bonescherpmozaïekvirus.
Algemeen, vooral op oudere cultivars. Bij rode en oranje bloemen
donkere streepjes, in het loof soms een mild-mozaïek. Verspreiding
door bladluizen.
2. Komkommermozaïekvirus.
Bloemen soms vlekkerig, bladeren met een geelachtige tot zilverwitte mozaïektekening.Verspreiding door bladluizen.
Bestrijding:
Selectie toepassen door het verwijderen van planten met sterke mozaïeksymptomen.
Vuur,zie onder Botrytis.
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Consulentschap voor de Tuinbouw te Lisse
Medewerkers
Tel.O2532- 7900

Ir.S.vanVeen, Rijkstuinbouwconsulent

Tel.O70 -837871

A.J.van Heusden,Takhoofd Bloembollenteelt

Tel.O2530- 4453

J. H.Algera, Bedrijfseconomie, Borgstellingsfonds

Tel.02520- 8153

J. H.de Boer, Bedrijfsvoorlichter

Tel.O2530- 3995

Jac. Eigenbrood, Bemesting, Grondonderzoek

Tel.02510-34830

J. H.M.Eijking, Bedrijfsvoorlichter, Bijgoedteelt

Tel.O2530- 5279

K. de Groot,Takhoofd Bloementeelt

Tel.O2530- 4429

H.J.Langeveld,Schuren-en kassenbouw,
Verwarming

Tel.O2530- 5250

H.Meijers, Mechanisatie

Tel.O1711- 2720

J. C.Smit, Werkmethoden

Tel.O2530- 5413

P. J. Waagmeester, Bedrijfsvoorlichter, Ziektenen onkruidbestrijding

Tel.

J. G.v.d.Weijden, Bloementeelt

Tel. 02530- 3565

H.H.J.M. Fennes, Administrateur

Proeftuin
Lisse:

Proeftuin
Rijnsburg:
Rijnsburg
e.o.
Beurs

Tel.02530-4548.
De proeftuin is gelegen achter de Tuinbouwschool en het
kantoor van het Consulentschap voor de Tuinbouw.
J.A.Barendtszen, Onderzoeker
P.Bruin, Proefveldassistent
Th. C. Duivenvoorde, Chef Proeftuin
Tel. 01718-30 31.
Adres:Sandtlaan 98,Rijnsburg.
P.van Dijk, Chef Proeftuin,tel.01718-4629
De heren K. de Groot en J. G. van der Weijden zijn op
de veiling 'Flora' te bereiken iedere woensdag- en donderdagmorgen van8tot 10uur.
Medewerkers van het Consulentschap houden op maandagmiddag zitting van 2-4 uur
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Heereweg 343,Lisse,tel.O2530-4548

Grondmonsters consulentschap Lisse
Voor de
plaatsen
aanvragen
bij:
Voor de
plaatsen

aanvragen
bij:
Voor de
plaatsen
aanvragen
bij:

Katwijk - Leiden - Noordwijk (zuid. ged.) - Oegstgeest Rijnsburg - Sassenheim - Valkenburg - Voorhout - Warmond
C. Francken, Van Ostadestraat 6, Hazerswoude (dorp),
tel. 01728-333
Bennebroek - Bloemendaal - Haarlem - Heemstede Hillegom - Lisse - Noordwijk (Langeveld) - Noordwijkerhout - Overveen - Santpoort - Velsen - Vogelenzang Umuiden-Zandvoort
H.Schuurman, Vogelenzangseweg 310, Vogelenzang
tel. 0 2502-67 97
inde Haarlemmermeer
J. Lamers,J. C. Beetslaan 26, Hoofddorp, tel.02503-3029
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Inhoud

5
6
7
9
13
23
23
25
28
30
31
33
37
40
42
42
47
51
55
56
59
61
67
73
85
115
121
125
131
135
135
139
147
151

Woord vooraf
Vereniging Proeftuin voor de Bloembollencultuur te Lisse
Wat de Proeftuin voor udoet
Acidanthera
Allium
Anemone
A. Anemone de Caen
a. De zaadteelt
b. De pittenteelt
c. De knopenteelt
B. Anemone St. Brigid
C. Anemone blanda
D. Anemone St. Bavo
E. Anemone fulgens
F. Anemone apennina
G. Anemone coronaria
Brodiae
Camassia
Canna
a. Buitenteelt
b. Teelt onder glas
Chionodoxa
Colchicum
Crocus
Dahlia
Endymion
Eranthis
Eremurus
Erythronium
Freesia
a. Teelt buiten
b. Teelt onder glas
Fritillaria imperialis
Fritillaria meleagris
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157
160
165
166
169
169
174
200

Galanthus
Galtonia
Gladiolus
A. Vroegbloeiende gladiolen
B. Laatbloeiende gladiolen
a. Teelt vanaf kralen
b. Teelt vanaf pitten
Consulentschap voor deTuinbouw te Lisse
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