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I VERANTWOORDING
De verslagen van de proeven die op proefvelden en in kassen van het L.B.O. hebben
gelegen, zijn samengesteld door de heer J. Boontjes (gewasspecialist lelie). De
verslagen van de proeven die op de proefvelden van de Proeftuin Wieringerwerf
en Breezand hebben gelegen zijn samengesteld door de heer Boontjes
en de heer C.J. Kruyer (onderzoeker Proeftuin
Breezand en Wieringerwerf).De ver
slagen van de proeven die op proefvelden van de Proeftuin te Ens hebben gelegen
zijn samengesteld door de heer Boontjes en de heer P. Mantel (onderzoeker Proeftuin
Ens ).
Genoemde heren zijn bereid desgevraagd nadere informatie te verstrekken over de in
dit verslag beschreven proeven.
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II VERSLAG PROEVEN 1976-1977
- Bij de ziektebestrijdingsproeven wordt van de gebruikte middelen alleen de naam
van de werkzame stof gegeven, de zogenaamde "common name". De vermelde concentra
ties zijn die van het middel als zodanig. Een overzicht van de merken van de ver
schillende middelen wordt gegeven in hoofdstuk III..
- De resultaten van de proeven zijn meestal in tabellen weergegeven. Hoewel soms
kleine verschillen in resultaat tussen de behandelingen werden gevonden, wordt
bij de bespreking van de resultaten vaak opgemerkt dat er geen verschillen tussen
de behandelingen zijn of dat deze verschillen niet aantoonbaar waren.
Bij de opzet van proeven en de verwerking van de resultaten is gebruik gemaakt
van statistische technieken. Hierdoor is het mogelijk na te gaan in hoeverre er
sprake is geweest van een betrouwbaar effekt van de toegepaste behandelingen, of
van een effekt veroorzaakt door toevallige omstandigheden.
Het zo berekende betrouwbare verschil wordt in veel gevallen onder de tabellen
weergegeven. Alle verschillen die kleiner zijn dan het betrouwbare verschil, zijn
onbetrouwbaar. In het laatste geval wordt dan vermeld dat er geen verschil tussen
de behandelingen kon worden aangetoond.
- In het algemeen is er van afgezien bij het formuleren van de conclusies concrete
adviezen over toe te passen maatregelen en middelen te geven. Hiervoor wordt ver
wezen naar voorlichtende publikaties. Dit zijn o.a. de rubriek 'Tips' van het
Consulentschap voor de Tuinbouw te Lisse in 'Bloembollencultuur', 'Mededelingen'
van het Consulentschap voor de Tuinbouw te Hoorn en 'Groei' van Consulentschap
voor de Tuinbouw in Noord-Oost Nederland en artikelen in de vakbladen.
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A. VELDPROEVEN
1. De "bestrijding van randziek bij de teelt van schubben onder glas
1.1. Motivering
Bij onder glas geteelde schubben wordt vaak veel randziek gevonden ondanks ontsmetting
van de schubben. In de praktijk werden daarom de schubben vaak buiten geplant, hoewel
dit niet altijd afdoende was.
Bij de vermeerdering van virusvrije partijen komt dit probleem weer terug, omdat voor
het verkrijgen van een S of SE certificaat onder glas of in een gaaskas moet worden
geteeld. Onderzocht werd of de ontsmetting nog kon worden verbeterd (proef 1) en in
hoeverre de bodemtemperatuur in de kas bij de aantasting een rol speelt (proef 2).
1.2. Proef 1 Randziek en ontsmetting
1.2.1. Proefopzet
:'Enchantment'
: Schubben van natuurlijk besmette bollen

Cultivar
Plantmateriaal
Ontsmettingen :

voor planten

na het schubben
geen

geen

geen

0,3% pimaricine

geen

0,3% pimaricine + 2% captafol 1+8%

geen

0,2% benomyl + 2% captafol 1+8%

0,3% pimaricine

geen

0,3% pimaricine + 2% captafol 1+8%

geen

0,2% benomyl + 2% captafol 1+8%

geen

0,3% pimaricine

0,2% benomyl + 2% captafol 1+8%

0,3% pimaricine + 2% captafol 1+8%

0,2% benomyl + 2% captafol 1+8%

0,2% benomyl + 2% captafol 1+8%

0,2% benomyl + 2% captafol 1+8%

Datum ontsmetting na het schubben
Datum ontsmetting voor het planten
Plantdatum
Standplaats
Proefplaats

:
:
:
:
:

25 oktober
29 april
29 april
Onverwarmde kas (gestoomde grond)
L.B.O. Lisse

- u 1.2.2. Proefresultaten
Tabel 1. Invloed van middelen en ontsmettingsdatum op het percentage randziek en de
opbrengst in kg per 100 geschubde bollen.

Ontsmetting
na het schubben

voor het planten

geen

geen

71

32,2

geen

pimaricine

62

35,3

geen

pimaricine + captafol

27

1+6,6

geen

benomyl + captafol

22

38,8

pimaricine

geen

61

33,3

pimaricine + captafol

geen

^5

1+3,3

benomyl + captafol

geen

22

1+5,0

pimaricine

benomyl + captafol

13

W,5

pimaricine + captafol

benomyl + captafol

6

U8,U

benomyl + captafol

benomyl + captafol

9

1+8,1+

20

7,3

Betrouwbaar verschil

% randziek

opbrengst

Pimaricine, alleen toegepast, bestrijdt randziek erg slecht. Ongeveer 60% van de bol~len wordt aangetast. De combinatie benomyl + captafol bestrijdt randziek beter. De
beste bestrijding wordt verkregen als hierin zowel na het schubben als voor het plan
ten wordt ontsmet. De goede bestrijding van de combinatie pimaricine + captafol is
waarschijnlijk aan de captafol te danken.
De beste bestrijding gaf de hoogste opbrengst o.a. omdat er minder bollen verloren
gingen. Door voor het planten te ontsmetten in benomyl + captafol is het oogstverschil
tussen de middelen die na het schubben zijn toegepast genivelleerd. Dit wijst op een
gunstige werking van ontsmetting voor het planten.
1.3. Proef 2. Randziek en bodemtemperatuur

1.3.1. Proefopzet
Cultivar
Plantmateriaal
Ontsmetting
Ont smett ings datum
Plantdatum
Bodemtemperatuur
Luchttemperatuur
Groeimedium
Proefplaats

'Enchantment'
Schubben van besmette bollen
0,2$ benomyl + 2% captafol kQ%
25 oktober
18 maart
12°; 15°; 18°; 21 c 2k° of 2T°C
Ongeveer 20°-25°C
Verse, niet gestoomde grond die bestond uit 1 deel pot
grond en 1 deel zand
L.B.O. Lisse

1.3.2. Proefresultaten
De bollen werden gerooid toen het gewas was afgestorven. Dit gebeurde het eerste bij
hoge bodemtemperaturen zo rond half september. Het grootste verschil in afsterving
tussen de bodemtemperaturen was 10 dagen.
De aantasting door randziek werd als volgt in vier groepen verdeeld:
- licht ziek boven: niet meer dan 2 schubben aan de randen aangetast.
- zwaar ziek boven: meer dan 2 schubben aan de randen aangetast.
- licht ziek boven en onder: naast de lichte aantasting aan de randen ook de bodem van
de schub aangetast.
- zwaar ziek boven en onder: naast de zware aantasting aan de randen ook de bodem van
de schub aangetast.
De resultaten staan in tabel 2.
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Tabel 2. Invloed van de bodemtemperatuur op het percentage randziek.

Percentage
randziek

12°C

3

3

0

0

0

15°C

37

25

11

1

0

18°C

61

U7

13

1

0

ro
O
O

Type aantasting

Bodemtemperatuur

71

5^

1U

1

2

2k°C

71

h6

23

2

0

2T°C

68

25

3H

•6

3

boven
licht ziek zwaar ziek

boven en bodem
licht ziek zwaar ziek

Als de bodemtemperatuur hoger is worden meer schubben aangetast en is de aantasting
heviger. Naarmate het percentage gezonde bollen lager was, was het aantal geoogste
bollen lager.
1.U. Conclusie
- Het randziek werd het beste bestreden door de schubben vlak na het schubben
en vlak. voor het planten te ontsmetten.
- De ziektebestrijding en de groei was het beste na de combinatie 0,2% benomyl + 2.%
captafol kQ%.
- Pimaricine voldeed niet.
- Als de bodemtemperatuur hoger was trad er meer randziek op en verhevigde zich de
aantasting.
- Als de ziektebestrijding slecht was, was de groei ook slecht, mede omdat er dan
veel bolletjes verloren gingen.
Opmerking: pimaricine is niet toegelaten voor gebruik in lelies.
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2. De bestrijding van bolrot
2.1. Motivering
Er zijn cultivars die erg gevoelig zijn voor bolrot, een aantasting van de schimmel
Fusarium oxysporum. Bij de vermeerdering door schubben kunnen de bolletjes al tijdens
de warmwaterbehandeling van de schubben worden aangetast.
Geadviseerd wordt om de schubben voor de warmtebehandeling en vlak voor het planten
te ontsmetten in 0,2% benomyl + 2% captafol 1+8. Uit de praktijk komen vaak. klachten
dat het resultaat van deze ontsmetting niet meevalt. Nagegaan wordt of de ontsmetting
nog kon worden verbeterd bij schubben van 'Pirate' (proef 1).
Voor de ontsmetting van plantgoed wordt geadviseerd om de bollen tegen aantasting
door Fusarium te ontsmetten in 0,b% benomyl + 2% captafol h8. Omdat ook hiervan de
resultaten soms tegenvallen is in proef 2 nagegaan of door combinatie van andere mid
delen of door verhoging van de benomylconcentratie de ontsmetting wordt verbeterd.
2.2. Proef 1. Bolrotbestrijding bij schubben van 'Pirate'.
2.2.1. Proefopzet
Cultivar en uitgangsmateriaal
Tijdstip ontsmetting
Ontsmettingsduur
Middel

:
:
:
:

Toevoeging

:

Toegevoegde behandeling
Plantdatum
Proefplaats

:
:

:

'Pirate', schubben
1 dag na het schubben; op 11 november
15 minuten
- geen
- 2% captafol k8%
- geen
-0,2% benomyl
- 0,3% pimaricine
0,2% benomyl + 0,3% pimaricine
15 april
Proeftuin Breezand

2.2.2. Proefresuit at en
Tabel 1. De invloed van de ontsmetting op het percentage bolrot.

Toevoeging

Middel
geen

captafol

geen

72,5

25,5

benomyl

UU,5

22,0

pimaricine

80,5

35,5

pimaricine + benomyl

Uo

Pimaricine bestrijdt bolrot slecht. Benomyl doet dit veel beter. Overduidelijk is de
goede werking van captafol. Door toevoeging van benomyl aan captafol verbetert de be
strijding.
2.3. Proef 2. Bolrotbestrijding bij plantgoed van 'Destiny'.
2.3.1. Proefopzet
Cultivar en plantmaat
Plantgoed

Warmwaterbehandeling

: 'Destiny'; 9-11
: Zichtbaar lichte bolrotaantasting bij veel bollen.
Deze zijn niet verwijderd. Zwaarder zieke bollen
zijn wel verwijderd.
: - wel (2 uur 10 C op 23 februari )
- niet
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Ontsmettingen
Toepassing

Plantdatum
Rooidatum
Proefplaats

: zie tabel 1 onder 2.3.2.
: - Bij warmwaterbehandeling in het warmwaterbad
- Bij geen w.w.b. als koude ontsmetting gedurende
15 minuten
: 26 maart
: 9 oktober
: Praktijkperceel Lisserbroek (uitgevoerd door het
L.B.O.)

2.3.2. Proefresultaten
Tabel 1. De invloed van ontsmetting en warmwaterbehandeling op het percentage bolrot.

Toepassing op 23 februari
Middelen, toegepast

geen warmwaterbehandeling

wel warmwaterbehandeling

op 28 februari

0,3% pimaricine

geen

0,3% pimaricine

geen

5»+

82

34

74

2% captafol 48

18

19

19

12

0,5% benomyl + 2% captafol 48

17

1+

13

6

benomyl + 2% captafol 4-8

8

11

2

1

24

29

17

23

geen
0,75% trichloorfenol +

Gemiddeld
Gemiddeld

27

20

De warmwaterbehandeling verbetert de ziektebedrijding. Als geen warmwaterbehandeling
wordt gegeven wordt gemiddeld 27% bolrot gevonden, tegen 20% na wel koken. Ook in
andere proeven is gebleken dat de ziektebestrijding verbetert door een warmwaterbe
handeling.
Pimaricine levert geen extra bestrijdingseffeet op. De beste bestrijding geeft de
combinatie benomyl + captafol. 1% benomyl is niet betrouwbaar beter dan een 0,5%.
Toch lijkt het er zeer sterk op. De geheel onbehandelde bollen zijn bij de oogst
voor 82% aangetast; na de beste behandeling is dit voor nog slechts 1% het geval.
Ontsmetting in benomyl + captafol geeft het hoogste hoofdbolgewicht.
2.4. Conclusie
- Pimaricine bestreed bolrot slecht.
- Bij schubben gaf captafol een goede bestrijding van bolrot die enigszins werd ver
beterd door toevoeging van benomyl.
- Een warmwaterbehandeling verbeterde bij plantgoed de bolrotbestrijding.
- Bij plantgoed gaf de combinatie captafol + benomyl de beste bolrotbestrijding. Er
was een tendens dat 1% benomyl betere resultaten gaf dan 0,5%.
- Het onderzoek wordt voortgezet.
Opmerking: pimaricine is niet toegelaten voor gebruik in lelies.
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3. Plantmethode, plantdichtheid en het spuiten met minerale olie in verband met bruin
kringerigheid.
3.1. Motivering
Vorig jaar is onderzoek begonnen om na te gaan cf de plantmethode, evenals de plant
dichtheid invloed heeft op de verspreiding van bruinkringerigheid. Dit bleek toen niet
het geval. Wel kon worden aangetoond dat door een bespuiting met 16 1 Schering 11 E
per ha op ruggen en in mindere mate bij bedden breedwerpig de opbrengst lager lag dan
bij 20 1 Albolineum.
De proef wordt dit jaar voortgezet om na te gaan of dit resultaat kon worden beves
tigd.
3.2. Proefopzet
: 'Enchantment', bolmaat 8 - 10, een op het oog gezon
de partij
: Door de partij zijn door bruinkringerigheid aange
taste bollen gemengd zodat 5% van het totale aantal
bollen was aangetast
: - bedden, k lange regels
: - bedden, breedwerpig
: - ruggen 75 cm h.o.h. en 25 cm plantbreedte in de
rug
2
: - 37 st per m^ (= ongeveer 12 st per m bij lange
regelteelt)0
- 67 st per m1" (= ongeveer 23 st per m bij lange re
gelteelt)
: - Albolineum, 20 liter per ha (= 16 liter actieve
stof)
- Schering 11 E, 16 liter per ha (= 16 liter actieve
stof)
: Proeftuin Breezand

Cultivar
Besmetting
Plantmethode

Plantdichtheid

Merken minerale olie

Proefplaats
3.3. Proefresultaten

Enige maanden na de oogst werden alle bollen nagekeken op de aanwezigheid van bruinkrin
gerigheid (zie tabel 1).
Tabel 1. De invloed van de plantmethode, de plantdichtheid en het spuiten van minerale
olie op de opbrengst in kilogrammen per 100 geoogste planten en het percenta
ge bruinkringerigheid.

Opbrengst

Perc.bruin ^ ^

Bedden k lange regels

h,66

9,5

Bedden breedwerpig

U ,58

8,3

Ruggen

14,00

8,3

37 st per m

2

b,98

11,3

67 st per m2

3,85

6,0

Albolineum 20 1 per ha

k,hj

9 50

Schering 11 E 16 1 per ha

b,36

8,3

1) = waarin opgenomen de 5l die tij het planten is aangebracht.
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Teelt op ruggen geeft in vergelijking met de "beide andere plant-methoden de laagste
opbrengst. In tegenstelling tot vorig jaar is niet aangetoond dat Schering 11 E in
vergelijking met Albolineum bij ruggenteelt meer opbrengstderving geeft dan bij bedden
teelt, k lange regels. Wel is de tendens aanwezig dat Schering 11 E iets minder op
brengst geeft dan Albolineum.
De produktie per plant neemt af naarmate de plantdichtheid hoger is.
Er is geen aantoonbaar verschil tussen plantmethoden en olieën in percentage bruinkringerigheid. De hoogste plantdichtheid geeft het laagste percentage bruinkringerigheid.
3.U. Conclusie
- Evenals vorig jaar kon niet worden aangetoond dat de plantmethode van invloed was
op de verspreiding van bruinkringerigheid.
- Dichter planten gaf een lager percentage bruinkringerigheid, dit stemt overeen met
eerder gedane proeven.
- De opbrengst was bij de teelt op ruggen het laagst.
- Bij dichter planten nam de opbrengst per plant af.
- Er waren geen aantoonbare opbrengstverschilien tussen Albolineum en Schering 11 E.

_ 10 _

1+. Invloed, van stalmest en in.iekteren op de structuur van de grond en de groei en op
brengst van L. speciosum
Bij de teelt wordt voor het planten ter bestrijding van aaltjes vaak jaar
lijks geïnjekteerd met metam-natrium. Daarnaast worden, vooral bij de teelt van
L. speciosum, grote hoeveelheden stalmest gegeven.
Omdat in het teeltgebied de Zijpe, waar deze teelt wordt uitgeoefend, hier en daar
problemen optraden met de bodemstructuur werd een onderzoek gestart om na te gaan wel
ke rol het injekteren en het toedienen van stalmest hierbij speelt. Er worden
waarnemingen gedaan aan het bodemleven, de structuur van de grond, de opbrengst en
het optreden van ziekten.
Aan dit onderzoek wordt meegewerkt door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, de
Plantenziektenkundige Dienst, het Consulentschap voor Bodemaangelegenheden in de Tuin
bouw en de afdeling Phytopathologie van het L.B.O.
In verband met de noodzakelijke uitvoerige bewerking van de waarnemingen kunnen thans
nog geen resultaten worden vermeld.
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5. Bollenteelt van een virusvrije en een handelsparti.j.
5.1. Motivering
Vorig jaar werd van drie cultivars de broeierij van een virusvrij en een handelspartij
vergeleken (Gewasverslag 1975-76, blz. 92-9^).
Dit jaar wordt nagegaan in welke mate de bolproduktie verschilt.
5.2. Proefopzet
Cultivar
Plantmateriaal

Plantmaat
Plantgewicht

'Enchantment' en 'Destiny'
- Vrij van symptoomloos lelievirus en andere virus
sen (virusvrije partij)
- Niet vrij van symptoomloos lelievirus en praktisch
vrij van andere virussen (handelspartij)
5-8 en 8-10
Er is naar gestreefd om het plantgewicht hinnen de
maat gelijk te houden. Door het verschil in bolvorm
was het moeilijk het plantgewicht gelijk te krijgen.
De plantgewichten waren (in g per stuk)
'Enchantment1
virusvrij partij
handelspartij
virusvrij partij
handelspartij

Plantdatum
Proefplaats

5-8
5-8
8-10
8-10

U,2
M
15,1
1^,9

'Destiny1
7,2
6,9
1U,2

13,6

2k maart
Proeftuin Wieringerwerf

5.3. Proefresultaten
De virusvrije bollen en de bollen van de handelspartij waren niet uit dezelfde partij
afkomstig. Het is bekend dat partij-verschillen verschillen in opbrengst kunnen ver
oorzaken. In de proef werden verschillen in opbrengst gevonden tussen de verschillende
partijen. De produktie van de virusvrije partij was aanzienlijk beter dan die van de
handelspartij. Een deel van dit verschil kon echter veroorzaakt zijn door de partij als
zodanig. Door de gebruikte methodiek (er is trouwens op dit moment geen andere) is
niet vast te stellen welk deel van de verschillen moet worden toegeschreven aan de partij
en welk deel aan de aan- of afwezigheid van virus. Daarom wordt afgezien van het geven
van cijfers.
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6. Plantgoedbewaring van 'Enchantment'.
6.1. Motivering
Plantgoed wordt overwegend in gekoelde ruimten "bij ongeveer 0° tot 2°C bewaard.
Dit geeft vaak problemen. Het voornaamste probleem is dat men door strekking van de
spruit tijdens de bewaring wordt gedwongen om te vroeg of om bollen met te lange sprui
ten te planten. Men plant te vroeg als
de grond nog te nat is en/of als de kans op
nachtvorstschade na een te vroege opkomst nog te groot is.
Door lange spruiten kan ook spruitbreuk optreden. Dit geeft veel opbrengstderving.
Er wordt aangenomen dat bij 0°C tot 2°C de spruit niet strekt als het plantgoed maar
droog wordt bewaard. Ook zou de strekking van de spruit kunnen worden geremd door be
waring beneden 0 C, het zogenaamde invriezen.
In deze proef worden vochtige en droge bewaring bij temperaturen onder en boven 0°C
met elkaar vergeleken.

6.2. Proefopzet
Cultivar
Plantgoed
Rooitijdstip plantgoed
Voorbewaring
Begin proefbewaring
Proefeenheid
Bewaartemperatuur (ruimtetemperatuur)

Verpakking
Vulstof
Ontsmetting

Plantdatum
Plantmethode
Proefplaats

'Enchantment'
Stengelbollen, b-6
Tweede week oktober 1976
Bij 2 C tot laatste week december
29 december
Groentekist met bollen verpakt en bewaard zoals
hieronder aangegeven. De bollen voor de proef za
ten als monster in de kisten verwerkt.
- -2°C
1 on
- -2 t
- 2°C
-

geen
plasti (dikte 0,05 mm)
geen
vochtige turfmolm
0,k% benomyl + 2% captafol op 27 december. De bol
len hebben van 27 tot 29 december bij 2°C en veel
luchtbeweging staan uitdruipen. Ze zijn niet teruggedroogd maar vochtig de bewaring ingegaan.
- 1 maart
- 1 april
Breezand
: lange regels
Wieringerwerf: ruggen
- Proeftuin Breezand
- Proeftuin Wieringerwerf

6.3. Proefresultaten
Spruitlengte
Voor het planten is de lengte van de spruit boven de bol gemeten. Zie tabel 1.
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Tabel 1. Invloed van de bewaaromstandigheden op de gemiddelde spruitlengte in cm.

Verpakking
plastic

Vulstof

Bewaartemperatuur
2°C

turfmolm

1 °C
-2

-2°C

Plantdatum
1-3

1-U

1-3

1-1+

1-3

1-1+

wel

geen

1 ,00

2,75

0,25

0,25

0,00

0,25

wel

wel

2,50

3,50

0,50

0,50

0,50

0,25

geen

geen

0,00

0,75

0,25

0,25

0,00

0,00

geen

wel

1 ,00

2,50

0,25

0,25

0,00

0,25

Uit tabel 1 blijkt dat de spruiten na 2°C veel langer zijn dan na -2° of -g°C.
Vochtige bewaring geeft langere spruiten dan droge bewaring; bewaring zonder verpak
king en zonder vulstof geeft de kortste spruiten. In de motivering is verondersteld
dat invriezen de spruit zou remmen. Desondanks is de spruitlengte op 1/1+ na -2°C gemid
deld 0,2 cm. Dit komt omdat de proefbewaring eind december is begonnen. Toen reikten
de spruiten tot boven in de bol. Omdat ook het invriezen enige tijd vergt, 1 à 2 we
ken, komt, vooral bij vochtige bewaring, de spruit net boven de bol.
Uitgaande van het plantgewicht vóór ontsmetting was het gewichtsverlies na droge be
waring bij 2 C ongeveer 3%. Hierdoor wordt de spruitgroei geremd, evenals door invrie
zen. Spruitremming door invriezen is in de praktijk waarschijnlijk beter te doen
dan door indrogen bij 2°C omdat de dosering van de indroging moeilijker is. Als er
teveel wordt ingedroogd wordt de opkomst teveel verlaat waardoor opbrengstreductie
kan optreden.
Percentage geoogste bollen
Tabel 2. Invloed van de bewaaromstandigheden op het gemiddeld percentage hoofdbollen
(gemiddeld over 2 proefplaatsen).

Vulstof

Bewaartemperatuur
2°C

-2°C

roi->
O
O

Verpakking

plantdatum
plastic

turfmolm

1-3

1-U

1-3

1-1+

1-3

1-U

wel

geen

92

87

92

95

95

95

wel

wel

89

76

9b

93

95

96

geen

geen

9b

93

92

97

92

96

geen

wel

95

90

93

96

95

95

93

87

93

95

95

96

Gemiddeld

Van de behandelingen die de kortste spruiten geven (tabel 1) wordt het hoogste percentage
hoofdbollen geoogst en van de behandelingen met de langste spruiten het laagste per
centage.
Van de bij 2°C bewaarde bollen is een deel van het verlies aan hoofdbollen veroor
zaakt door spruitbreuk, vooral bij bollen met lange spruiten. In de praktijk zal het
verlies door spruitbreuk waarschijnlijk groter zijn dan in proeven.

" 1Ï+ ~

Gewicht hoofdbol.
Tabel 3. Invloed van bewaartemperatuur, verpakking en plantdatum op het gewicht van
de hoofdrollen in kilogrammen per 100 geoogste planten.
Plantdatum

Bewaartemperatuur

Verloakking
wel plastic

-2°C
1-3

-5°C

2°C

«een plastic
1,91

1,73

1,85

1,67

1,85

1,86

1,78

1,91

1,75

1,60

1,72

I

1,95

O
O
J\C

1-U

-^°C

2°C

Na verpakking in plastic is het hoofdbolgewicht het laagst na bewaring bij 2°C.
Dit is ook de behandeling waarbij de spruiten bij het planten het langst zijn.
Planten op 1/3 geeft gemiddeld een hoger bolgewicht dan planten op 1/k.

Tabel U. Invloed van bewaartemperatuur, verpakking en plantdatum op het gewicht van
de stengelbollen in kilogrammen per 100 geoogste planten.

Plantdatum

B ewaart emperatuur

Ver1pakking

1-3

0,72

0,66

-5°C

0,72

0,69

0,75

0,68

0,57

0,52

io
-2 0r
2°C

0,57

0,50

0,73

o,6o

2°C

1-U

geen plastic

1
ro
O
O

wel plastic
-2°C

Na planten op 1 april is het stengelbolgewicht het hoogst na bewaring bij 2°C en
verpakking in plastic. Dit vordt vooral veroorzaakt door een groter aantal stengelbollen. Naarmate de bewaartemperatuur hoger is is het gewicht van de stengelbollen
groter. Planten op 1/3 geeft gemiddeld een hoger stengelbolgewicht dan planten op

1A.

Plantdatum
De totale opbrengst was na planten op 1/3 gemiddeld 7 à Q% hoger dan na planten op

1A.

Proefplaats
De bollen werden geplant op de proeftuin te Breezand (zand, regelteext) en op de
proeftuin te Wieringerwerf (zavel, ruggenteelt). De opbrengsten zoals die op de 2
proeftuinen werden gevonden staan in tabel 5-
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Tabel 5- Invloed van proefplaats op de oogst (gemiddeld over "bewaartemperatuur en
plantdatum)
Proefplaats

Percentage

Gewicht*

Gewicht

Aantal stengel

geoogste

hoofd

stengel

bollen per plant

hoofdbollen

bollen

bollen

Breezand

96

2,11

0,6U

2,8

Wieringerwerf

90

1,50

0,64

3,8

3€ kilogrammen per 100 geoogste planten.
In Wieringerwerf is het percentage geoogste hoofdrollen lager dan in Breezand.
Dit geldt ook voor het gewicht van d'e hoofdrollen maar niet voor het gewicht van de
stengelbollen. Dit is op beide proefplaatsen gelijk. Het aantal stengelbollen is in
Wieringerwerf groter dan in Breezand. Als gevolg van een an ander is het totaal bol
gewicht in Breezand groter dan in Wieringerwerf. De verschillen in groeiomstandigheden hebben dus niet alleen invloed op het totaalgewicht maar ook op de verdeling van
het gewicht over hoofd- en stengelbollen. Zonder nader onderzoek is niet te zeggen
welk van de groeiomstandigheden hiervoor verantwoordelijk is.

6.k. Conclusie
- Na bewaring bij -1° en -2°C vond tijdens de bewaring geen strekking van de spruit
plaats. Ook na bewaring bij 2 C vond geen strekking plaats als de bollen droog werden
bewaard. Na iets vochtige bewaring (in turfmolm en/of in plastic) trad wel spruitgroei op met opbrengstreductie als gevolg.
- Bewaring bij een temperatuur beneden 0 C gaf geen lagere opbrengst dan bewaring bij
2°C.
- Planten op 1/3 gaf een hogere opbrengst dan planten op 1/U.
- De groei van de hoofdbollen was in deze proef in Breezand beter dan in Wieringerwerf.
- Het onderzoek wordt voortgezet.

- 16-

7. De plantdatum van plantgoed van 'Enchantment'
7.1. Motivering
Voor hergroei van plantgoed is kou nodig. Deze kan natuurlijk (in de grond) of kunst
matig (in de koelcel) worden gegeven. Vandaar dat er in de herfst, winter of in het
vroege voorjaar kan worden geplant. Een "bezwaar van planten in de herfst is de kans
op vorstschade. Een bezwaar van planten in het voorjaar is dat door late opkomst het
groeiseizoen korter wordt omdat opkomstverschillen in de regel groter zijn dan afstervingsverschillen.
In de proef wordt het effect van verschillende plantdata onderzocht al of niet in
combinatie met een warmwaterbehandeling.
7.2. Proefopzet
Cultivar en plantmaat
: 'Enchantment', 5-8
Rooidatum van plantgoed van de proef: 3e week september
Warmwaterbehandeling
: - geen
- wel; bij 2 uur 1+1°C
Datum w.w.b.
: 10 oktober
Plantdatum en bewaring tot planten : - 11 oktober; in de schuur bij 10°-15°C
- 22 november; bij 2°C
- 10 februari; 2°C tot 3/12, daarna -g°C
- 2k maart; 2 C tot 3/12, daarna -5°C
vochtig turfmolm en ongeperforeerd plastic
Vulstof en verpakking
Proefplaats
Proeftuin Wieringerwerf
7.3. Proefresultaten
Tabel 1. Invloed van plantdatum en warmwaterbehandeling (w.w.b.) op percentage bloei
en totaal bolgewicht in kilogrammen per 100 geoogste planten.

PLantdatum

W.w.b.

Percentage bloei

Totaal bolgewicht

11 oktober

ja

80

2,k2

22 november

ja

bh*

2,21

10 februari

ja

79

2,25

2h maart

ja

77

2,13

11 oktober

nee

75

2,27

22 november

nee

69*

2,20

10 februari

nee

86

2,28

2h maart

nee

8U

2,09

7

0,08

Betrouwbaar verschil
x

vorstschade

Gekookte bollen komen eerder boven de grond dan ongekookte bollen. Door de langere
koeling komen de op 22 november geplante bollen eerder op dan de ongekoelde bollen
van 11 oktober.
De groei van de op 22 november geplante bollen is nadelig beïnvloed door vorstschade.
De bollen die op 11 oktober zijn geplant en tevens een warmwaterbehandeling hebben
gehad geven de hoogste opbrengst. Planten op 2h maart geeft de laagste opbrengst, zo
wel bij gekookte als ongekookte bollen.
Het hoger totaal bolgewicht op 11 oktober ging samen met een hoger hoofdbolgewicht.
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7.1*. Conclusie
- Het planten kort na het rooien (11 oktober) gaf in combinatie met een warmwaterbehandeling de hoogste opbrengst.
- Het planten lang na het rooien ( 2 k maart) gaf de laagste opbrengst.
Opmerking: Planten op 10 februari gaf in deze proef te Wieringerwerf geen vorstschade
en een hogere opbrengst dan planten op 2k maart.
Planten op 10 februari kan op andere plaatsen langs de kust op zandgrond
gevaar opleveren omdat de opkomst daar vroeger is dan op de zavelgrond
van Wieringerwerf. De kans op nachtvorstschade is dan veel groter. Zo
kwamen de ingevroren bollen uit proef 6 die op 1 maart in Breezand waren
geplant op 2 april boven de grond en in Wieringerwerf op 23 april.

_
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8. Kopmethode en koptijdstip en de opbrengst "bi.i 'Enchantment'
8.1. Motivering
In voorgaand onderzoek bleek het van belang de bloemknoppen te verwijderen. Hoe vroe
ger dit gebeurde hoe hoger de opbrengst was. Het uitbreken van de hele kop uit de
plant in een vroeg stadium was het beste. Een en ander werd dit jaar nog eens nage
gaan.
8.2. Proefopzet
Cultivar en plantmaat
Planttijdstip
Kopmethode en tijdstip

Proefplaats

'Enchantment', 8-10
eind april
- koppen uitbreken bij een knoplengte van:
- 1,5 cm (23 juni)
- 2,5 cm ( 5 juli)
- 3,5 cm ( 8 juli)
- knoppen afzonderlijk verwijderen bij een knop
lengte van:
- 3,5 cm (8 juli)
- U,5 cm (16 juli)(knoppen kleuren)
- 50% bloei (19 juli)
Proeftuin Wieringerwerf

8.3. Proefresultaten
Na koppen uitbreken bij een knoplengte van 1,5 cm ging in ongeveer k0% van de geval
len de bovenste krans loofbladen mee, bij een grotere knoplengte minder of niets.
In tabel 1 staat de opbrengst.
Tabel 1. Invloed van kopmethode en knoplengte op het oogstgewicht in kilogrammen per
100 geoogste planten.
Kopmethode
koppen uitbreken

knoppen afzonderlijk
verwijderen

Knoplengte

Datum

Opbrengst

1,5 cm

23/6

2,1+0

2,5 cm

5/7

2,33

3,5 cm

8/7

2,13

3,5 cm

8/7

2,19

4,5 cm

16/7

2,09

50% bloei

19/7

1.9U

Hoe vroeger wordt gekopt hoe beter de opbrengst is. Dit geldt voor beide kopmethoden.
Koppen uitbreken bij een knoplengte van 1,5 cm geeft de hoogste opbrengst; knoppen
afzonderlijk verwijderen bij 50% bloei de laagste.
8.U. Conclusie
- Koppen uitbreken op een vroeg tijdstip gaf de hoogste opbrengst. Dit stemt overeen
met de resultaten van voorgaande jaren.
- Laat koppen kost opbrengst.
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9. Chemisch koppen
(Jit de literatuur kon worden opgemaakt dat als men planten met het chemisch preparaat
x - TT bespuit, de bloemen verdroogden. Dit werd met 'Enchantment1 nagegaan op de
Proeftuin Wieringerwerf. Bij geen enkele behandeling verdroogde voldoende bloemen.
Tevens trad er veel gewasschade op. Het onderzoek wordt niet voortgezet.
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10. Plantmethode en plantdichtheid bij de teelt van 'Enchantment' op zandgrond
In eerder genomen proeven bleek dat vlakveldteelt bij 'Enchantment' het beste voldeed.
De vlakveldteel^ op lange regels was gelijk of iets beter dan breedwerpig zaaien. De
opbrengst per m nam toe naarmate dikker werd geplant.
Dit jaar werd dit nog eens nagegaan in een proef in de Zijpe (uitgevoerd door Proef
tuin Breezand). Door onvoorziene omstandigheden konden de resultaten van deze proef
niet worden verwerkt.
Het onderzoek wordt voortgezet.
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11. De bolproduktie van een sortiment met opstaande bloemen.
11.1. Motivering
Er is behoefte aan gegevens van nieuwere cultivars voor wat betreft hun groei te vel^
de. Tevens wordt met dit onderzoek begonnen om voor sortimentsonderzoek in de snij
bloementeelt te kunnen beschikken over bollen die op dezelfde wijze zijn geteeld en
bewaard. Vooralsnog moet dit onderzoek worden gezien als een poging na te gaan of
sortimentsonderzoek op de in deze proef beschreven wijze mogelijk is.
11.2. Proefopzet
Cultivar en bolmaat

Bolmaat

Schubben

Plantdatum
Proefplaats

- 'Pepper'; 16-20
- 'Uncle Sam'; 16-20
- 'Enchantment'; 16-20
- 'Pirate'; 16-20
- 'Chinook"; 1U-16
- 'Tabasco'; 16-20
- 'Sunray'; 12— 1U
De bedoeling was om bij iedere cultivar te beginnen
met 75 bollen maat 16-20.
Doordat de aankoop moeizaam verliep moest bij enke
le cultivars met een kleinere maat worden volstaan
- datum: 23 december
- U"70 g schubben per m geplant
- per cultivar beplant: 3 m.2 netto
26 april
Proeftuin Wieringerwerf

11.3. Proefresultaten
Gezien de verschillen in herkomst van het aangekochte plantmateriaal is in dit stadium
een vergelijking tussen de cultivars weinig zinvol. Wel werd voldoende plantgoed ge
oogst om de proef voort te kunnen zetten.
11.H. Conclusie
- Het aantal schubbollen (75) in de maat 16-20 was voldoende om de proef op verant
woorde wijze te kunnen voortzetten.
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12. Eén- en tweejarige teelt van schubben bij 'Enchantment' (eerstejaars-resultaten)
12.1 Motivering
De teeltduur van schub tot leverbare bol is minimaal twee jaar. Het is mogelijk deze
teelt op twee manieren te bedrijven nl. als éénjarige teelt, waarbij na één jaar
wordt gerooid, geschoond, gesorteerd en weer wordt geplant of als tweejarige teelt,
waarbij de bollen pas na twee seizoenen worden gerooid.
Beide teéltmethoden komen in de praktijk voor. Om na te gaan welke methode de voor
keur verdient werd een vergelijkend onderzoek begonnen.
Tevens wordt nagegaan of het van invloed is of bij de éénjarige teelt na het eerste
jaar al dan niet op verse grond wordt geplant.
12.2. Proefopzet
Cultivar en bolmaat
Schubdatum
Plantdatum
Teeltmethode

'Enchantment'; 16-18
2b december

30 maart
- éénjarig, na één jaar terugplanten op dezelfde
grond
- éénjarig, na één jaar terugplanten op verse
grond
- tweejarig
éénjarig
tweejarig
2,5 bol = 90 schubben
0,5 bol = 18 schubben
U,3 bol =155 schubben
0,9 bol = 32 schubben
6,1 bol =220 schubben
1 ,2 bol = U3 schubben
7,9 bol =285 schubben
1 ,5 bol = 5*+ schubben
Proeftuin Wieringerwerf

Plantdichtheid per m

Proefplaats
12.3 Proefresultaten

Resultaten na het eerste jaar.
Het groeiseizoen was droog. De opbrengst van het éénjarig gedeelte staat in tabel 1.
Tabel 1. De invloed van de plantdichtheid op de opbrengst van schubben van 'Enchant
ment '.

Opbrengs^ in
kg per m

Gewichtspercentage
g op
^
k op

Aantal per m
6 op
U op

d.

90

1 >57

31

63

hè

155

2,22

2b

58

50

—3
OO

Aantal
O schubben
per m geplant

220

2,88

21

55

57

219

285

3,56

21

52

70

256

De opbrengst in kilogrammen per m

2

130

neemt toe naarmate de plantdichtheid hoger is.

Zoals uit de sortering blijkt zijn de schubben matig gegroeid; er worden slechts
enkele bollen boven 8 geoogst.
12. U. Conclusie
2

- De hoogste plantdichtheid gaf de hoogste kilogramopbrengst per m .

- Het grootste gedeelte van de opbrengst na het eerste jaar van de éénjarige teelt lag
in de maat 1+ op.
N.B. Pas na het volgende groeiseizoen kan de vergelijking één- t.o.v. tweejarige teelt
worden gemaakt.
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13. Warmtebehandeling van schubben bij 'Enchantment'
13.1. Motivering
Het advies is om schubben 6 à 7 weken 25° te geven en daarna 3 à U weken 17°C. Uit
proeven met L. regale waarin de voortemperaturen 17 , 20 en 23 C met elkaar werden
vergeleken, kwam 23 C als beste naar voren. In de praktijk ging men er echter lang
zamerhand toe over bij 25 te bewaren omdat men veronderstelde dat de bolletjes bij
die temperatuur sneller zouden groeien dan bij 23°C. Nagegaan wordt of de groei na
hogere temperaturen nog beter is. Daarnaast wordt ook de invloed van de duui van de
natemperatuur onderzocht.
13.2. Proefopzet
Cultivar en bolmaat
Bewaring schubbollen
Schubdatum

'Enchantment'; 20 op
Van rooien tot schubdatum bij 2 C
Afhankelijk van de behandeling
iedere week in de periode 5 november
t/m 17 december
- 25°C
- 27,5°C
- 30 C
- 7 weken
- 8 weken
- 9 weken
17°C

Voortemperatuur

Duur voortemperatuur

N at emper atuur
Duur natemperatuur

- 0 weken
- 2 weken
- 1+ weken
10 weken 5°C
ongeperforeerd plastic, dikte 0,03 mm
15 april
Proeftuin Breezand

Koelbehandeling
Verpakking
Plantdatum
Proefplaats
13.3. Proefresultaten

Tabel 1. Invloed van hoogte en duur van de voortemperatuur en de duur van de natempe
ratuur op de opbrengst van de schubben.

Behandeling

Oogstgewicht
per geschubde
bol (g)

Aantal bollen
per geschubde
bol

Gewicht per
bol (g)

Aantal sten
gels per ge
schubde bol

Hoogte voortemperatuur
25°C

1+18

120

3,U

31

27,5°C

336

1ll+

2,9

20

30°C

2b 1

107

2,2

6

7 weken

325

110

2,9

18

8 weken

3b9

111+

3,0

20

9 weken

321

117

2,7

19

0 weken

23b

100

2,3

1+

2 weken

353

115

3,0

22

H weken

1+09

126

3,2

31

Duur voortemperatuur

Duur natemperatuur(17°C)

2k

25°C als voortemperatuur geeft de hoogste opbrengst per geschubde bol. Ook het aantal
stengels is het grootste. Er is alleen verschil tussen f, 8 of 9 weken voortemperatuur
voor wat betreft het gewicht per bol. Dit is na 9 weken lager.
De duur van de natemperatuur waarna de hoogste opbrengst wordt gevonden is
weken.
13.U. Conclusie
- De beste opbrengst werd verkregen na 7-9 weken 25°C gevolgd door U weken 17°C.
- Een hogere opbrengst ging samen met meer stengels.

1U. Koelbehandeling en plantdatum van schub"ben "bi.j 'Enchantment'
1U.1 Motivering
In proef 12 van vorig jaar (zie gewasverslag 1975-1976) is beschreven na welke koudebehandeling de beste opbrengst wordt verkregen als de schubben 15 april worden ge
plant. De schubben hebben dan bijna alleen kunstmatige koeling gehad. Uit proef 11
van vorig jaar bleek dat de koeling ook en zelfs nog beter op natuurlijke wijze kan
worden gegeven. Als er echter midden in de winter wordt geplant bestaat het risico
dat er vorstschade optreedt als het kort, na het planten gaat vriezen. Men kan daarom
ook denken aan planten in maart, als de kans op vorst veel kleiner is. In dat geval
wordt de koeling deels kunstmatig, deels op natuurlijke wijze gegeven. Uit deze over
wegingen is de volgende proefopzet ontstaan.
1 U.2. Proefopzet
Cultivar en bolmaat
Schubdatum
Plantdatum en weken koeling

Koeltemperatuur

'Enchantment1 ; 16-19
5 november
- 1U januari; 0 weken koeling; direkt na de
warmtebehandeling geplant
- 1+ maart ; 7 weken koeling
- 1 april; 11 weken koeling
3 C
5°C
7°C
Proeftuin Ens

Proefplaats
1U.3. Proefresultaten
Opkomst
Tabel 1 geeft de opkomstdatum weer.

Tabel 1. Invloed van plantdatum en koelbehandeling op de opkomstdatum
Plantdatum
3°C

Koeltemperatuur
7°C
\J1
O
O

Koelduur

0 weken

1U/1

25/U

25/U

25A

7 weken

U/3

30/U

27A

3/5

11 weken

1A

8/5

6/5

9/5

Naarmate later wordt geplant valt de opkomst later. Na 7° is de opkomst later dan na
5° of 3°C .
Bloei
Tabel 2. Invloed van plantdatum en koelbehandeling op het aantal bloeiende planten
per veldje(= 9 schubbollen).
Koelduur

Plantdatum
3°C

Koeltemperatuur
7°C
5CC

0 weken

1 U/1

50

50

50

7 weken

U/3

39

37

32

11 weken

1/U

U2

2U

13

Naarmate langer koeling wordt gegeven bij hogere temperaturen neemt het aantal bloeiende
planten af.
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Aantal bollen
Tabel 3. Invloed van plantdatum en koelbehandeling op het aantal geoogste bollen per
schubbol.

Koelduur

Plantdatum

0 weken

Koeltemperatuur
n„
n„
O
3 C
5 C
7 C

1 U/1

7 weken

U/3

11 weken

1/U

Gemiddeld

>

100

103

100

106

103

112

106

10U

107

Betrouwbaar verschil voor gemiddelde: 5
De verschillen in aantal geoogstebollen worden mede veroorzaakt door tijdens het groei
seizoen gevormde stengelbollen. Het grootste aantal wordt gevonden na planten op 1 april
Er is geen verschil tussen de koeltemperaturen.
Gewicht per bol
Tabel U. Invloed van plantdatum en koelbehandeling op het gewicht per geoogste bol
in grammen

Koelduur

Plantdatum

0 weken

1 U/1

7 weken

U/3

8,U

1/U

O
3 C

11 weken
Gemiddeld

d)

Ko elt emperatuur
o„
O_
5 C
7 C

Gemiddeld^ ^

>

8,0

8,2

8,0

8,2

7,2

7,2

6,9

7,1

7,8

7,7

7,U

1) Betrouwbaar verschil: 0,29
2) Betrouwbaar verschil: 0,36
Planten op U maart geeft de zwaarste bollen. De hoogste koeltemperatuur geeft de lichtste
bollen.
Totaal geoogst bolgewicht
Planten op H maart geeft het hoogste oogstgewicht per geschubde bol. Tussen de 3 koel
temperaturen was geen betrouwbaar verschil, maar de tendens is aanwezig dat 3 hogere
opbrengsten g|eeft dan 5 of ï C.
1U.U. Conclusie
- Planten op U maart, na 7 weken kunstmatige koeling gaf de hoogste opbrengst. Dit is
gunstig in verband met het vermijden van vorstschade direkt na het planten.
- De laatste plantdatum (1 april) gaf de laagste opbrengst. Hierna werd ook het klein
ste aantal bloeiende planten gevonden.
- Koeling bij 3 gaf wat betere opbrengsten dan koeling bij 5 of 7 C.

15. Schubdatum en koel/behandeling bij 'Enchantment'
15.1. Motivering
In deze proef wordt nagegaan wat de invloed is van de schubdatum op de opbrengst. Daar
naast wordt onderzocht of aan koelen in de cel al dan niet de voorkeur moet worden gegeven
boven koelen in de grond. Deze natuurlijke koeling kan bijna alleen op lichte gronden
worden gegeven, omdat op zware gronden in de winter meestal niet kan worden geplant.
15.2. Proefopzet
Cultivar
Bewaring schubbollen
Planten

'Enchantment'
van rooien tot schubdatum bij 0 C in geperforeerd plastic
- direkt na de warmtebehandeling (natuurlijke koeling)
- na 10 weken 5 C

Schubdatum en plantdatum

Plantdatum

Schubdatum

10 weken 5°C

natuurlijke
koeling
8 oktober

26 februari

7 januari

18 maart

19 november

28 januari

8 april

10 december

18 februari

29 april

31 december

11 maart

20 mei

29 oktober

Proefplaats

17 december

: Proeftuin Breezand

15.3. Proefresuitaten
Aantal bollen
Tabel 1. Invloed van schubdatum en koelbehandeling op het aantal geoogste bollen per
schubbol.
Natuurlijke koeling

Gemiddeld*

Plantdatum

8 oktober

17 december

61

26 februari

69

69

29 oktober

7 januari

72

18 maart

73

73

19 november

28 januari

78

8 april

81

81

10 december

18 februari

87

29 april

87

87

31 december

11 maart

83

20 mei

89

89

£

76

Plantdatum

Aantal

Schubdatum

Gemiddeld

Aantal

10 weken 5°C

8U

Betrouwbaar verschil: 9

Naarmate later wordt geschubd en daardoor geplant worden meer bollen geoogst. Wat hiervan
de oorzaak is is niet zeker.
Gedeeltelijk kan het worden veroorzaakt doordat er meer bolletjes op de schubben ontstaan
als er later wordt geschubd terwijl anderzijds het aantal stengels per veldje en dus het
aantal stengelbollen varieert in afhankelijkheid van de schubdatum.
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Gewicht per bol
Tabel 2. Invloed van schubdatum en koelbehandeling op het gewicht per geoogste bol in
grammen.
10 weken 5°C

Natuurlijke koeling
Schubdatum

Plantdatum

8 oktober '

17 december

29 oktober

Gewicht

Plantdatum

Gewicht

M

26 februari

M

7 januari

5,1

18 maart

5,2

19 november

28 januari

5,6

8 april

M

10 december

18 februari

5,1

29 april

U,2

31 december

11 maart

5,2

20 mei

3,5

Natuurlijke koeling geeft het grootste gewicht per bol.
Na natuurlijke koeling wordt na schubdatum 19 november en plantdatum 28 januari het
grootste gewicht gevonden.
Na 10 weken 5 C is dit het geval na schubdatum 29 oktober en plantdatum 18 maart.
Oogstgewicht per schubbol
Tabel 3. Invloed van schubdatum en koelbehandeling op het oogstgewicht in kilogrammen
per 100 geschubde bollen.
Natuurlijke koeling
Schubdatum

Plantdatum

8 oktober

17 december

Oogst

10 weken 5°C
Plantdatum

Oogst

29,1

26 februari

33,5

7 januari

36,6

18 maart

38,6

19 november

28 januari

^3,7

8 april

38,6

10 december

18 februari

UU,U

29 april

36,5

31 december

11 maart

1+2,5

20 mei

32,6

29 oktober

Betrouwbaar verschil (horizontaal en vertikaal): 5,7
De op natuurlijke wijze gekoelde bollen geven de hoogste opbrengst als in de periode
19 november tot 10 december wordt geschubd en als gevolg van de koppeling schubdatumplantdatum in de periode 7 januari tot 18 februari wordt geplant.
15.^. Conclusie
- Planten direkt na de warmtebehandeling, waarbij de koeling op natuurlijke wijze
(in de grond) plaatsvindt, gaf op zandgrond een hogere opbrengst dan planten na
10 weken bewaren in de cel bij 5 C.
- Bij natuurlijke koeling lag de gunstigste periode om te schubben tussen 19 november
en 10 december. Bij kunstmatige koeling lag deze tussen 29 oktober en 10 december.
- Schubben op 8 oktober zoals dat op sommige bedrijven gebeurt gaf de laagste opbrengst.
- De proef werd gedaan met 'Enchantment1. Dat wil zeggen dat het voorgaande niet nood
zakelijkerwijze ook voor andere cultivars geldt. Dit moet nog worden onderzocht.
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B. BROEIPROEVEN
1. De "bewaaromstandigheden vSor het invriezen en de snijbloementeelt van 'Enchantment'
(vulstof en verpakking).
1.1. Motivering
Als regel wordt in de periode december tot februari begonnen met invriezen. Vanaf rooien
tot invriezen kunnen de bollen op verschillende manieren worden bewaard. Omdat sommige
ingevroren partijen in de kas magere takken geven, rees de vraag of dit te wijten zou
zijn aan de wijze van bewaring voor het invriezen. Onderzocht wordt of de wijze van
verpakking en daarmee de mate van indroging hierop van invloed is.
1.2. Proefopzet
Cultivar en plantmaat
Bewaring tot variatie in voorbewaring
Begin variatie in voorbewaring
Variatie voorbewaring
: temperatuur
duur
verpakking

vulstof

Temperatuur invriezen
Verpakking en vulstof tijdens invriezen
Ontdooien
Plantdatum
Proefplaats

: 'Enchantment'; 12—1U
: 2 C; verpakking geperforeerd polyethyleen
folie; in vochtig turfmolm
: 31 december 1976
: 2°C
: : : : :
:
:
:

H weken
6 weken
geen
polyethyleenfolie dikte 0,03 mm
polyethyleenfolie dikte 0,03 mm;
2 gaatjes per zak van 5 liter
geen
droge turfmolm
2 liter op
vochtige turfmolmJ 1870 g bollen
2°C

polyethyleenfolie en vochtig turfmolm
1 week bij 13°C
26 augustus 1977
L.B.O. Lisse

1.3. Proefresultaten
Indroging
De duur van de voorbewaring (U resp, 6 weken) heeft geen invloed op de mate van indroging.
Gemiddeld over alle behandelingen is het gewichtsverlies na
weken: 13,1 en na 6 weken
13,W. De invloed van de andere faktoren is weergegeven in tabel 1.
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Tabel 1. Invloed van de wijze van voorbewaring op gewichtsverlies, spruitlengte en
beworteling.
Folie

Turfmolm

Percentage

Spruitlengte (cm)

Beworteling

gewichtsverlies

voor

voor

tij

invriezen

planten

invriezen

droog

26,5

0

0,3

-

nat

26,0

0

o,U

-

geen

32,0

0

0,0

-

droog

8,0

1,0

3,1»

++

ongeper-

nat

5,0

1,3

M

+++

foreerd

geen

6,0

1,0

3,0

+++

droog

6,0

0,8

?.»?

++

geperfo

nat

^,5

1,3

M

+++

reerd

geen

6,0

0,8

3,3

+++

geen

X

Heeft betrekking op het voorkomen van nieuwe zijwortels aan de oude wortels.
- = geen; + = enkele; ++ = meer; +++ = veel meer
Het grootste gewichtsverlies treedt op als de bollen niet zijn verpakt (32,0$).
Door gebruik van turfmolm vermindert het gewichtsverlies maar is toch nog veel groter
dan bij gebruik van folie. Bij grote indroging is er geen spruitgroei en geen vorming
van zijwortels aan de oude wortels. Bij verpakking in folie treedt dit wel op omdat
het gewichtsverlies dan minder is. De spruiten zijn het langst als tevens vochtig
turfmolm als vulstof is gebruikt.
Bloemproduktie
De taklengte van het gewas in de kas is niet beïnvloed door de verschillende behande
lingen. Zij bedroeg gemiddeld 62 cm. De invloed op de andere kenmerken wordt in tabel
2 gegeven.
Tabel 2. Invloed van de wijze van voorbewaring op de bloemproduktie.
Aantal aangelegde

Trekduur in

Takgewicht in

bloemen per tak

dagen

grammen

geen

7,2

68

54

ongeperforeerd

8,8

57

60

eenerforeerd

3l&.

51

iroog

8,4

60

59

lat

8,4

60

59

jeen

8,0

62

Voorbewaring
folie

\

£0

turftaolm

1

57

Als er geen folie is gebruikt (groot gewichtsverlies) worden er minder bloemen per tak
aangelegd, is de trekduur langer en het takgewicht lager. Lichtere takken hebben vooral
kleinere bladeren (korter en smaller). Zulke planten zijn spillig of mager. Als er geen
molm is gebruikt is het aantal bloemen per tak minder en de trekduur langer. Er is
dan een tendens tot lichtere takken.

1.U. Conclusie
- Als de "bollen tijdens de bewaring voor het invriezen niet werden verpakt, dan was het
gewichtsverlies tijdens de bewaring groot en was in de kas de trekduur langer, het
aantal bloemen per tak lager en de takken mager.
- Als de bollen tijdens de bewaring voor het invriezen werden verpakt sterkt de spruit
zich tijdens de bewaring en vormden zich aan de oude bolwortels nieuwe zijwortels.

- 32 -

2. De bewaaromstandigheden voor het invriezen en de sni.jbloementeelt van 'Enchantment
(verpakking en duur voorbewaring)
2.1. Motivering
Ieder jaar wordt melding gemaakt dat bij een aantal ingevroren partijen kwaliteits
verlies optreedt door een verschijnsel dat 'vorstschade' wordt enoemd. De oorzaak hier
van is niet precies bekend. Eén van de mogelijke oorzaken kan het invriezen zijn van
bollen met te lange spruiten. Dit wordt onderzocht.
2.2. Proefopzet
Cultivar en plantmaat
Bewaring tot variatie in voorbewaring
Begin variatie in voorbewaring
Variatie voorbewaring: temperatuur
duur

valstof
verpakking

Temperatuur invriezen
Verpakking en vulstof tijdens invriezen
Ontdooien
Plantdatum
Proefplaats

: 'Enchantment1, 12—1U
: 2 C; verpakking: geperforeerd polyethyleenfolie; in vochtige turfmolm
: 31 december 1976
: 2°C
- 0 weken
- 3 weken
- 6 weken
- 9 weken
- 12 weken
: - droge turfmolm
1 1 liter op 9^5 g
- vochtige turfmolmJ bollen
: geperforeerd polyethyleenfolie, dikte
0,03 mm; 2 gaatjes per zak van
3 liter
: -2°C
: als in de voorbewaring
: 1 week bij 13°C
: - 13 mei 1977
- 26 augustus 1977
: L.B.O., Lisse

2.3. Proefresultaten
'Vorstschade'
In geen van de behandelingen trad het verschijnsel 'vorstschade' op.
Omdat de verschillen in plantdatum niet van invloed waren op de resultaten is hierover
steeds gemiddeld.

- 33 -

Spruitlengte en beworteling
Tabel 1. Invloed van de wijze van voorbewaring op spruitlengte (in cm) voor invriezen
en voor het planten en op de beworteling voor het invriezen (gemiddeld over
de beide plantdata).
.- o
Duur voorbewaring bij 2 Z in weken
Turfmolm
0

droog

9

12

spruitlengte voor invriezen

0

0

0,3

0,8

1,5

spruitlengte voor planten

1,7

1,8

2,3

2,8

3,5

^1,7

1,8

2,0

2,0

2,0

+

++

++

verschil
beworteling
spruitlengte voor invriezen

0

0

0,8

2,0

3,8

spruitlengte voor planten

2,0

2,8

3,5

M

5,6

verschil

O
MC

vochtig

6

2,8

2,7

+

++

beworteling*

-

1,8
+++

i 2,0

< 2,3

+++

£

Heeft betrekking op het voorkomen van nieuwe zijwortels aan de oude wortels;
- = geen; + = enkele; ++ = meer; +++ = veel meer

De spruiten worden langer naarmate de voorbewaring bij 2°C langer duurt. Vochtige
turfmolm geeft langere spruiten dan droge turfmolm. In de tijd nodig voor invriezen
en tijdens het ontdooien groeien de spruiten in de droge turfmolm nog ongeveer 2 cm
en in de vochtige turfmolm nog ongeveer 2,5 cm. De duur van de voorbewaring en de
vulstof zijn dus bepalend voor de spruitlengte.
Er is meer beworteling als de voorbewaring langer duurt. In vochtige turfmolm treedt
meer beworteling op dan in droge turftnolm.
Bloemproductie
Tabel 2. Invloed van de wijze van voorbewaring op de bloemproductie (gemiddeld over de
beide plantdata).
Duur van bewaring

Aantal aangelegde

Trekduur in

Takgewicht

Taklengte

Lengte

bij 2°C in weken

bloemen per tak

dagen

in grammen

in cm

langste
blad in
cm

0

8,8

61

88

77

9,5

3

8,fc

6o

81

7^

8,9

6

8,7

59

80

73

8,9

9

8,6

58

80

71

9,0

12

8,9

56

72

9,b

droog

8,4

61

80

7*+

9,1

vochtig

8,9

57

8U

75

9,1

83

-I

Turfmolm

-3b -

Het aantal bloemen per tak, de lengte van het langste blad (een maat voor de plantomvang)
en het gewicht per tak nemen aanvankelijk af en later toe als de voorbehandeling langer
duurt. Eenzelfde tendens is aanwezig bij de taklengte.
De trekduur wordt korter als de voorbewaring langer duurt. Dit hangt samen met het langer
zijn van de spruit op het moment van planten.
Bewaring,in vochtige turftaolm geeft meer bloemen, zwaardere takkën en een kortere trekduur.
Het laatste hangt ook weer samen met de langere spruit op moment van planten.
2.b. Conclusie

- Bij een spruitlengte van gemiddeld ongeveer 6 cm bij het planten ging geen plant
verloren door 'vorstschade'
- Spruitlengte en beworteling namen toe met de duur van de voorbehandeling en waren langer
resp. meer bij bewaring in vochtige turfmolm t.o.v. droge turfmolm.
- De in vochtige turfmolm voorbewaarde bollen gaven in deze proef (begin voorbewaring
31 december) de beste resultaten
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3. Het ontdooien na het invriezen en de snijbloementeelt van 'Enchantment'
3.1. Motivering
Voordat ingevroren hollen in de kas worden geplant, worden ze ontdooid. Omdat weinig
hekend is over de manier waarop dit het heste kan gebeuren wordt dit onderzocht.
3.2. Proefopzet
Cultivar en plantmaat
Temperatuur voor invriezen
Begin invriezen
Temperatuur invriezen
Verpakking

'Enchantment'; 12-14
2°C
31 december 1976
-2°C
geperforeerd polyethyleenfolie, dikte
0,03 mm; 2 gaatjes per zak van 5 liter
vochtige turfmolm; 2 1 per 1750 g bollen
- 9°C

Vulstof
Ontdooien : Temperatuur

_
-

duur in dagen

13oC
17 C
0,25
1+

- 12

Plantdatum

- 13 mei 1977
- 26 augustus 1977
L.B.O., Lisse

Proefplaats
3.3. Proefresultaten

Omdat de verschillen in plantdatum niet van invloed waren is hierover steeds gemiddeld
Tabel 1. Invloed van het ontdooien op de spruitlengte (in cm) op moment van planten en
de bloemproductie
Duur ontdooien

Spruitlengte

in dagen

Aantal

Trekduur

Takgewicht

Tak-

Lengte

aangelegde in dagen

in grammen

1engte

langste

in cm

blad in

bloemen
per tak

cm

0,25

0,2

9,0

65

82

79

9,5

4

1,3

8,7

62

82

79

9,5

8

2,8

8,U

60

80

77

9,0

M

8,1

59

77

7^

8,9

12
Temperatuur tij
dens ontdooien
9°C

2,1

8,5

62

81

78

9,3

1 3°C

2,9

8,7

61

82

78

9,3

17°C

2,5

8,5

62

78

76

9,0

Spruitlengte
De spruiten worden langer als het ontdooien langer duurt. De in deze proef gekozen ontdooitemperaturen hebben weinig invloed op de spruitlengte. Dit zou waarschijnlijk wel
het geval zijn geweest als de temperaturen verder uit elkaar hadden gelegen.
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Bloemproductie
Als er langer wordt ontdooit neemt het aantal bloemen af, worden de takken korter, neemt
de lengte van het langste blad af en zijn de takken lichter. De kwaliteit neemt af als
er bollen met langere spruiten worden geplant. Zo waren de spruiten na 12 dagen 17 C
gemiddeld 5,5 cm lang terwijl de langste 7,5 cm varen. Zulke lange spruiten doen dus
veel afbreuk aan de kwaliteit. De ontdooitemperaturen hebben in deze proef weinig
invloed op de bloemproductie. Alleen na 17 C zijn de bladeren wat korter en is de
tak wat lichter.
3.U. Conclusie
- Het beste resultaat werd verkregen als de bollen direct na het invriezen werden geplant.
- Naarmate het ontdooien langer duurde werden de spruiten op het moment van planten
langer. Dit ging samen met een verminderde bloemproductie. De ontdooitemperatuur
had in deze proef weinig invloed.
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h. Snijbloeirienteelt van 'Enchantment' onder kunstlicht met bollen van de oude en de
nieuwe oogst.
1+.1. Motivering
Ingevroren hollen kunnen lang worden bewaard. Zo lang dat de bollen van de oude en de
nieuwe oogst op dezelfde datum kunnen worden geplant. Dit was aanleiding om het gewas
van deze twee soorten bollen met elkaar te vergelijken in de winterbloei. Om bollen
van de nieuwe oogst zo snel mogelijk in bloei te rkijgen kan vroeg gerooid en een
speciale behandeling worden gegeven. Deze bestaat uit een warmwaterbehandelin van
2 uur 1+1°C gevolgd door 6 weken 2° en 1 week 20 C. Tot nu toe is deze speciale behan
deling alleen onderzocht bij bollen die begin oktober waren gerooid, als het gewas was
afgestorven. Daarom wordt nagegaan of de warmwaterbehandeling ook nuttig is, als er
eerder wordt gerooid.
1+.2. Proefopzet
(Jultivar
Bollen nieuwe oogst: Rooidatum (1977)

Maat en gewicht (g) na
spoelen en uitdruipen

Temperatuurbehandeling
Bollen oude oogst: Rooitijdstip (1976)
Maat en gewicht (g)
Invriezen
Ontdooien
Verpakking
Vulstof
Plantdatum (in de kas)
Kastemperatuur
Proefplaats

: 'Enchantment'
: - 23 augustus
- 6 september
- 20 september
- h oktober
Rooidatum
Maat
12-1U
23/8
12-11+
6/9
12-1U
20/9
U/10
12-1U

Gewicht
1+1,6
37,9
38,7
1+0,8

Maat
12-11+
11+- IÖ
11+-16
11+-16

Gewicht
1+1 ,6
50.8
52,9
53,3

: - 6 w 2° + 1 w 20°C
- 2 u 1+1° (w.w.b.) + 6 w 2° + 1 w 20°C
: oktober
: 1U-16; 1*7»2 g per bol (uit de vorst liepaald)
: bij ~2 C vanaf januari 1977
: 1 week 9°C
: geperforeerd polyethyleenfolie dikte 0,03 mm
: vochtige turfmolm
: 11 oktober, 25 oktober, 8 november, of
22 november; afhankelijk van de rooidatum
: 15 van planten tot belichten, daarna 1Q°0
: L.B.O., Lisse

1+.3. Proefresultaten
Kaarmate de bollen van de nieuwe oogst later worden gerooid is het bolgewicht groter;
toenemend van rond 1+0 g per plant na rooien op 23 augustus tot rond 1+5 g per plant na
rooien op U oktober. Op elke rooidatum werd van 5 bollen de lengte van de spruit in
de bol gemeten. Deze was op de rooidata 23/8; 6/9; 20/9 en 3/10 respectievelijk
1,0; 1 ,U; 1,6 en 1,9 cm lang.
Omdat de bollen op 23 augustus niet groot genoeg waren konden er van die rooidatum alleen
maar 12—1U worden geplant. Van de bollen van de oude oogst werden ook 12—1U ingevroren.
Toen deze werden ontdooid bleken alle bollen van deze maat te zijn verrot, zodat hiervan
alleen bollen in de maat 1U—16 beschikbaar waren. Voor zover dat van invloed is op de
resultaten zal dat worden aangegeven.
Trekduur
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de trekduur opgesplitst in aantal dagen van
planten tot opkomst en dagen tot belichting.
Deze laatste gegevens zijn van belang bij planning van teelt onder kunstlicht.
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Tabel 1. Invloed van oude en nieuwe oogst op de trekduur.

Rooidatum*

23/8

6/9

20/9

U /10

Plantdatum

11/10

25/10

8/11

22/11

9

7

7

9

21

17

12

17

22

19

15

11

Bollen oude oogst (vriesbollen)

1+3

1+1

1+3

1+1

Bollen nieuwe oogst met:- 6w2°+1w20°C

55

50

1+5

1+5

6b

57

1+9

1+5

Bollen oude oogst (vriesbollen)

66

6b

66

65

Bollen nieuwe oogst met: - 6w2°+1w20°C

78

75

69

72

89

83

72

70

Bollen oude oogst (vriesbollen)

23

23

23

2l+

Bollen nieuwe oogst met: - 6w2°+1w20 C

23

25

2b

27

25

26

23

25

1. Dagen van planten tot opkomst
Bollen oude oogst (vriesbollen)
Bollen nieuwe oogst met: - 6w2°+1w20°C

N.

- 2ul+1°+6w2°+1w20OC
2. Dagen van planten tot belichting

- 2ul+1°+6w2°+1w20°C
3. Trekduur (tot 50% snijrijpheid)

- 2uUl°+6w2°+1w20°C

1*. Belichtingsduur in dagen ( 3

-

2 )

- 2ul+1°+6w2°+1w20°C
K

Alleen van bollen van de nieuwe oogst

De bollen van de oude oogst (vriesbollen) groeien het snelst. Van de nieuwe oogst groei
en na alle rooidata, behalve 1+/10, de bollen zonder warmwaterbehandeling sneller dan de
bollen met warmwaterbehandeling. Naarmate later wordt gerooid wordt het verschil kleinerj
is het na rooien op 23 augustus nog 12 dagen na rooien op 1+ oktober zijn de bollen met
warmwaterbehandeling zelfs 2 dagen sneller. Naarmate later wordt gerooid groeien de bollen
van de nieuwe oogst sneller.
De belichtingsduur is voor alle bollen en behandelingen gelijk. Het stadium van overzetten
naar de belichting is op het oog bepaald. Desondanks is de variatie in belichtingsduur
niet groter dan k dagen.
Bloemproductie
De trekduur wordt niet door een verschil in plantmaat beïnvloed. Daarom zijn de gegevens
in tabel 1 gemiddelden van de plantmaten 12-11+ en lU-16. Aantal bloemen per plant en
taklengte worden hierdoor wel beïnvloed zodat deze in de volgende tabel apart zijn weer
gegeven.
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Tabel 2. Invloed van oude en nieuwe oogst op de bloemproductie

Maat

Rooidatum*

23/8

Plantdatum

11/10

6/9
25/10

20/9
8/11

4/10
22/11

Taklengte [cm)
Bollen oude oogst (vriesbollen)

14-16

69

12-1U

-

14—16

-

12-1U

6W2°+

14-16

1w20°C

12-14

Bollen nieuwe oogst met -6w2°+
1w20°C

83

80

-

-

68

71

68

59

62

64

65

-

64

70

71

59

68

67

73

met -2U41°+

59

Aantal aangelegde bloemen per
tak ( ) % verdroging
Bollen oude oogst (vriesbollen)

1U-16

10,2(0)

9,9(0) 9,9(2

8,6(0)

-

-

12-14

-

14-16

-

12-14

10,2 (1,5) 9,7(0) 8,5(0) 9,9(2)

6W2°+

14—16

-

7,4(0) 12,8(0

1w2Ö°C

12-14

6,6(1)

4,5(0) 9,9(4) 8,4(0)

Bollen nieuwe oogst met -6w2°+
-1w20°C

-

12,5(0) 11,3(1) 12,2(0)

met -2U41°+
9,9(2)

% planten zonder bloemen

Bollen oude oogst

0

0

0

0

10

21

29

8

61

76

11

22

Bollen nieuwe oogst met -6w2°+
1w20°C
met -2u41°+
6W2°+
1w20°C
Alleen van bollen van de nieuwe oogst

Bij bollen van de oude oogst (vriesbollen} neemt de taklengte toe naarmate later wordt
geplant, Dit komt door de afnemende lichthoeveelheid. Hierdoor zijn de planten van
de latere plantdata langer op het moment dat ze onder het kunstlicht worden gezet. Bij
de bollen van de nieuwe oogst treedt iets dergelijks op. Mogelijk heeft hier ook de
rooidatum invloed doordat door later rooien de rust van de bollen verder is afgebroken.
Maat 1U—16 geeft langere takken dan maat 12-14.
Het aantal bloemen per plant is bij bollen van de nieuwe oogst lager als een warmwaterbehandeling wordt gegeven. Bollen van de oude oogst leggen ook minder bloemen aan dan
niet gekookte bollen van de nieuwe oogst. Bloemverdroging treedt op voordat de planten
onder kunstlicht worden geplaatst. Het is op zijn hoogst h% van het aantal aangelegde
bloemen. Hierdoor gaan geen takken verloren. Er is echter wel uitval. Niet bij de bollen
van de oude oogst. Hiervan worden alle takken geoogst (0% planten zonder bloem). Van
de bollen van de nieuwe oogst wordt gemiddeld 58% van de takken geoogst na een warm
waterbehandeling en gemiddeld 83% zonder warmwaterbehandeling. Uitval betreft niet
opgekomen planten, planten met een rozet, die al dan niet doorschiet en in de kop
'verbrande' planten.
.
,
..
. , . -, n -,
Bij de gekookte bollen is de uitval bij vroege rooidata groter dan bij ongekookte bollen.
Later niet meer.
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1+.1+. Conclusie
- Voor bloei onder kunstlicht tot planttijd december gaven bollen van de oude oogst
betere resultaten dan bollen van de nieuwe oogst.
- Bollen van de nieuwe oogst hadden een langere trekduur en veel meer hinder van uitval
dan bollen van de oude oogst. Het grotere aantal aangelegde bloemen van bollen
van de nieuwe oogst zonder warmwaterbehandeling woog hier niet tegen op.
- Bollen van de nieuwe oogst gaven na een warmwaterbehandeling pas een trekduurverkorting
als de bollen begin oktober waren gerooid. Na vroeger rooien was de trekduur na een
warmwaterbehandeling juist langer.
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5. Snijbloementeelt van 'Enchantment' onder kunstlicht na wisselende koeltemperaturen
tijdens de bewaring.
5.1. Motivering
In proef 5.2. van vorig jaar (zie gewasverslag 1975-1976) is "beschreven dat de trekduur
voor de vroegste broei kon worden bekort door tijdens de bewaring in plaats van bij
2°, eerst bij 2° en daarna bij 9 C te koelsn. Dit wordt nogmaals nagegaan in combinatie
met het effect van een warmwaterbehandeling.
5.2. Proefopzet
Cultivar en bolmaat
Begin bewaring
Duur bewaring

Duur koeling

Warmwaterbehandeling
Warmwaterbehandeling, koeling

'Enchantment' 12— 1U
6 oktober 1977
- 7 weken
- 9 weken
- 11 weken
- 6 weken
- 8 weken
- 10 weken
Na w.w.b. zijn de bollen niet teruggedroogd,
ongekookte bollen zijn nat gemaakt voor het
w.w.b.

koeling in
weken bij
2°C
9°C

-

Kasterrip eratuur
Proefplaats

-

_

10

2uU 1°

6

_

2uUl°

8

-

2uUl°

10

2uiH°

3

3

2ul+1°

k

k

2uUl°

y

5

2ul+1°

3

3

2ul+1°

5

3

2uk 1°

7

3

2ui+1°

1+

2

2uUl°

6

2

2uUl°

8

2

5

1

2ul|1°

7

1

2ul+1°

9

1

O
-jr_
MC

Bewaring na koeling
Verpakking
Plantdatum

6
Q

1 week 20 C
geperforeerd polyethyleenfolie; dikte 0,03 mm
22 november, 6 december en 20 december (afhanke
lijk van de bewaarduur)
Q
15 van planten tot belichten, daarna 19 C
L.B.O. Lisse

5.3. Proefresultaten
Trekduur en bloemverdroging
In verband met de "bloemverdroging wordt er op gewezen dat de planten op tijd onder net.
kunstlicht zijn geplaatst. Desondanks treedt na een aantal behandelingen flink vrat bloem
verdroging op. Zie tabel 1.
Tabel 1. Invloed van duur koeling, aantal weken 9°C aan het eind van de koeling en
warmwaterbehandeling op de trekduur in dagen en percentage bloemverdroging
vo6r plaatsing onder kunstlicht.
Warmwater-

Aantal weken
9°C

behandeling

,

c weken koeling

8 weken koeling

10 wekeii koeling

Trekduur

Trekduur

Trekduur

Bloem

Bloem

Bloem

verdro

verdro

verdro

ging

ging

ging

3

68

55

-

-

-

-

2uUl°

U

-

-

59

36

-

-

2uli1°

5

-

-

-

-

5?

5

1

2uin°

O

67

H9

59

32

55

2

p

68

1+7

62

22

56

1

2uin°

1

68

54

62

12

59

1+

2uUl°

0

69

55

65

16

60

3

73

7

65

1U

59

3

JO

3

2uM°

geen

0

Door het aantal weken 9°C aan het einde van de koeling op te voeren van 0 naar 3 wordt
de trekduur korter. Als echter in totaal 6 of 8 weken wordt gekoeld gaat dit samen met
een toename van het percentage bloemverdroging. De bloemverdroging is het grootst na
6 weken koeling (= plantdatum 22 november) en neemt af na langere koeling. Bij 10 weken
koeling (= plantdatum 20 december) treedt geen vergroting van bloemverdroging meer
op als het aantal weken 9 C aan het eind van de koeling wordt opgevoerd. De lichtomstan
digheden zijn dan ook beter. Warmwaterbehandeling in combinatie met koeldüur geeft alleen
bij 6 weken koeling een kortere trektijd, anders niet. Bij deze combinaties treedt echter
veel meer bloemverdroging op dan wanneer 6 weken koeling niet wordt voorafgegaan door
een warmwaterbehandeling.
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Taklengte en aantal aangelegde bloemen
Tabel 2. Invloed van duur koeling, aantal weken 9°C aan het eind van de koeling en
•warmwaterbehandeling op de taklengte in cm en het aantal aangelegde bloemen
per tak.
Warmwater

Aantal weken 9°C

Bloemen per tak

Taklengte

behandeling
2ul+1°C

3, 1+ of 5 bij resp.

£

7,3

63

6, 8 of 10 weken koeling J
2uU1°C

3

7,3

62

2ul+1°C

2

6,8

60

2ul+1°C

1

7,2

61

2ul|1°C

0

7,3

62

geen

0

7,1+

63

Gemiddeld over alle beh. met 6 weken koeling

7,5

63

Gemiddeld over alle beh. met 8 weken koeling

7,3

62

Gemiddeld over alle beh. met 10 weken koeling

7,1

61

Het aantal aangelegde bloemen wordt bijna niet beïnvloed door het aantal weken 9°C
aan het einde van de koeling en het al of niet geven van een warmwaterbehandeling.
Het neemt alleen af als de koelduur wordt verlengd. Dit geldt ook voor de taklengte.
5.H. Conclusie
- Naarmate de koelduur langer werd en het aantal weken 9°C aan het einde van de koeling
toenam nam de trekduur af.
- Trekduurverkorting door een warmwaterbehandeling trad alleen op in combinatie met
een koelduur van 6 weken; niet met 8 of 10 weken.
- Voor plaatsing onder kunstlicht trad een hoog percentage bloemverdroging op bij
de trekduurverkortende behandelingen (w.w.b. en 9 C aan het eind van de koeling).
Hierdoor lijken deze behandelingen veel te riskant om in de praktijk te worden
toegepast.

6. Snijbloementeelt van een virusvrije en een handelspartij
6.1. Motivering
Op de bladzijden 92 en 93 van het gewasverslag van vorig jaar wordt beschreven welke
verschillen er waren in de broeierij van virusvrije en niet virusvrije bollen van
'Enchantment'; 'Fire King1 en 'Harmony'. De bollen waren niet van dezelfde herkomst en
konden bovendien niet de gehele bewaring onder dezelfde omstandigheden worden gehouden.
Dit jaar wordt het onderzoek gedaan met de cultivar 'Destiny' en 'Enchantment'. Ook
nu was er in verschil in herkomst. De virusvrije partij werd geteeld in een gaaskas op
het terrein van het L.B.O.; de handelspartij van Destiny te Lisserbroek en die van
'Enchantment' op de Proeftuin Breezand.
De bollen zijn gelijktijdig gerooid en op dezelfde wijze bewaard. Hieraan is speciaal
aandacht gegeven omdat gebleken is (zie proef 6 en 7 van vorig jaar) dat zelfs door
een korte bewaring van 6-10 weken het aantal bloemen kan worden beïnvloed door een
verschil in bewaaromstandigheden.
6.2. Proefopzet
Cultivar
Plantmateriaal

'Destiny'

Plantmaat

'Enchantment'

Rooidatum
Bewaring

plantmateriaal

Bewaartemperatuur
Plantdatum
'Destiny'
'Enchantment'
Kastemperatuur
Proefplaats

-'Enchantment'
-'Destiny'
- vrij van symptoomlooslelievirus en
andere virussen (virusvrij partij)
- niet vrij van symptoomloos lelievirus
(handelspartij'
% DN
% EN*
100
0
- 12-1*t
•\b
86
6k
- 16—18
36
100
: - 10-12
100
- 12-1U
100
- 1U-16
* EN = Enkelneus
* DN = Dubbelneus, niet meer dan ? neuzen
11 oktober
in polyethyleenfolie, dikte 0,05 mm be
waard tot 12 januari met het meegerooide
zand nog tussen de bollen. Daarna geschoond
en verder bewaard in folie tot planten
2°C tot 12 januari; daarna 0 C tot planten
21 februari
28 februari
minimum stookt emperatuur: 15°C
met zonnig weer oplopend tot hogere
waarden
L.B.O., Lisse
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6.3. Proefresultaten
Tabel 1. Invloed van de aard van de partij op de bloemproduktie
Aard van

Cultivar

Aantal

Trekduur

de partij aangelegde in dagen

Taklengte

Takgewicht

Lengte

Lengte

in cm

in g.

"bloem

langste

cm

"blad

bloemen

cm

per tak
80

95

101

8,5

11,0

handels

7,5

79

71

76

7,6

9,5

virusvrij

3,8

88

109

87

8,3

!j9 y

handels

M

85

86

68

7,5

|

7,5

r

Destiny

virusvrij

i ^
*i ^
co
L

Enchantment

De virusvrije partij heeft bij beide cultivars langere en zwaardere takken; grotere
bloemen en langere bladeren. De trekduur van de virusvrije partij is iets langer. Dit
komt overeen met resultaten van vorig jaar. In tegenstelling tot de voorgaande proef hebben
de virusvrije partijen niet meer bloemen. Bij 'Enchantment' is het aanta] bloemen van beide
partijen gelijk; "bij 'Destiny' heeft de virusvrije partij een lager aantal "bloemen.
Zie hiervoor ook tabel 2.
Tabel 2. Invloed van de aard van de partij op het aantal aangelegde bloemen per tak bij
verschillende plantmaten
Cultivar

partij
Enchantment

Bolmaat

Aard van de
10-12

1U-16

Gemiddeld

virusvrij

5,5

7,6

9,5

7,5

handels

5,6

7,6

9,h

7,5

1U—16

16-18

12—1U
Destiny

12-1 U

virusvrij

3,0

^>5

3,9

3,8

handels

U,1

*+,9

5,2

U,7

6.k. Conclusie
— Een virusvrije partij van 'Enchantment'en 'Destiny' had langere en zwaardere takken,
grotere bloemen en bladeren en een iets langere trekduur dan een handelspartij.
- Bollen van de virusvrije partij gaven niet meer bloemen per tak dan bollen va.n de
handelspartij. Bij 'Enchantment' was het aantal gelijk, bij 'Destiny' was het
aantal minder.
Opmerking
Er moet op worden gewezen dat ook de herkomstverscbillen de verschillen in resultaat
kunnen hebben beïnvloed.
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III WERKZAME STOF EN MERKEN VAN GEBRUIKTE MIDDELEN

1. Ziektenbestrijdingsmiddelen

Werkzame stof ('common name'

Naam (merk)

benomyl

Benlate (spuitpoeder 50%)

captafol k8%

Ortho-Difolatan UF (vloeibaar U80 g/l)

minerale olie

Albolineum (vloeibaar T00g/1

. .

pimancme

x

trichloorfenol

Schering 11E (100?!)
Delvolan (spuitpoeder 6,8%)
AAglita.n (vloeibaar 220 g/l)

2. Grondontsmettingsmiddelen

Werkzame stof ('common name1)

Naam (merk)

metam-natrium

Diverse merken waaronder AAmonam

&

niet toegelaten voor gebruik in lelies
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Vorderingen bij -drusvrij maken van lelies in 197
(door Ir. C. J. Asjrs)

Het winnen va« virusvrije lelies heeft de belangstelling van een groeiend aantal ielietelers. Aan
vankelijk pasten aîîecn de Siichiiag Meristeenicultuur ï/eSics Holland en De Jong Lelies B.V,
te Aiiuijk meristeenscuUuJir toe om lelies virusvrij te maken. Nu laten anderen ook elders leiies
„merisïcntcri".
Ook de toepassing van weefselkweek op ccn kunstmatig voedingsmcdiuni met ïwt doei 011» bin
nen korte tijd grolc aantallen leïicplautjes te krijgen komt in de belangstelling te staan.
ÏJi dit artikel wordt de liuidigc stand van zaken ten aanzien van de ontwikkelingen, die «>js ver
schillende terreinen tengevolge van de toepassing van nuHisteemcuituur plaatsvinden, beschreven.

Virusvrije handciscultivars
Hei Iclicarcaa! is in 1976 uitgegroeid tot onge
veer 900 hectare. De mid-century hybride „En
chantment" near.it hiervan ongeveer 500 hec
tare in. Her lag dus voor de hand, dat men
van deze hybride het eerst virusvrij materiaal
ging winnen. De oppervlakte van het onder
glas geteelde, virusvrije materiaal zal i.n het
komende jaar reeds enkele, duizenden vierkante
meters bedragen.
Het was echter niet alleen „Enchantment", die
tot nu toe de aandacht kreeg. In totaal zija nu
ongeveer veertig cultivant in bewerking en in
1977 is van. dit aantal nog een geringe toename
te verwachten. Onder de veertig cultivars wor
den bekende narnen aangetroffen, zoals ,,Har
mony", ,,Destiny", „Fire Kiag", „Orange
Triumph", „Grand Commander", „Rubrum no
10", „Uchida", „Marvellous", „Lucie Wilson"
en „Connecticut King", om maar enkele te
noemen.

Virusvrije nieuwigheden in de
toekomn!?
Hclmlve de genoemde hand.elscultivare zijn ook
vee! nieuwigheden in bewerking. Een hoog
waardige kwaliteit wordt bij deze laatste dus a,l
vroegtiidig nagestreefd. De bereidheid van
telers om nieuwigheden virusvrij in de handel
te brengen is van groot belang voor de toe
komstige lelieciillimr.
!il het a f g e l o p e n jaar is gebleken dat van en
kele nieuwigheden in partijen, die vanaf de
m inning ui! zaad ouder g!a.s werden geteeld
nict-r virusvrij materiaal aanwezig is dan tot nu
!oe werd gedacht. Als de normale verineerderiiid van Se'iw in de prgluijk voldoet aan de
eisen van de telers, beboert niet persé merisieeineidtunr te wnden toegepast. Voor de op
bouw van een virusvrije partij is bet echter
noodzakelijk ('jtlig toetMngeii uit te voeren oin
lie iiftvc/.if'bciil van virusfsen) vast te stellen, aïs
«ui (!c planten geen waarneendiare sylüptomen
/ieMbaar zijn. Oeze "inisfoelsingei! kunnen ill
een laboratorium gemakkelijk worden uitge
voerd. He dienstverlening dienaangaande Ls te
organiseren, a!s daarvoor van de zijde van de
lelieklers voldoende belangstelling bestaat!

Toepassing van &tamgelec*ie bij
leïies?
Slechts een gering aantal bollen van een culti
worden via ïnerisleemcultunr virusvrij ge

ver

maakt en tegelijkertijd vermeerderd om als uit
gangsmateriaal voor de opbouw van grote par
tijen te dienen. Er worden met de huidige me
thode tien- tot honderdtallen plantjes van een
enkele bol gewonnen. De partijtjes van de af
zonderlijke bollen kunnen apart worden doorgeteeld. Ah <Jit gebeur!, kan er aan stanrselectie worden gedaan.. Uit de nu opgedane erva
ring blijkt dit de moeite te lonen. Er werden
verschillen in tie stand van het gewas waar
genomen. Mogelijk zijn deze ten dele te wijten
aan verschillen in ï'iisarhiin-gcvoeligheid. Ook
werden aanzienlijke opbrengstverschillen tussen
stam-partijtjes vastgesteld.
De toepassing van stamselectiet.eelt maakt, het
mogelijk de minst producerende partijtjes af te
voeren. Ook kunnen partijtjes, die virusziek
zijn, maar waarvan de aantasting bij virustoetsingen in voorgaand» jaren onopgemerkt is ge
bleven, alsnog worden opgespoord. Het alge
mene gezondbeidsniveau van de „grolc" partij,
die is samengesteld uit. de verschillende ,,slam".
partijtjes, is dan op een hoog niveau te hand
haven. De plaatsing van de parit) in een hoge
klasse van het eeriificerirrçjsscl.emn is tevens
gemakkelijKer, als de „raszuiverheid en de
maatregelen voor de teel! in een Inisdichte kas
niets te wensen overlaten!

Certificering van partijen lelies
Certificering wot dl loegepa.st om te waarbor
gen, dat tie gezondheid«loeslaiKi van een partij
met redelijke bel roti wfooarheid wordt omschre
ven. De koper wwi aldus, dal de vet koper een
partij afieverl. «lie. is- beoordeeld op basis van
bepaalde keunimsnunnen, waarbij van ia,horatoriunimethotien weid gebruik gemaakt om de
afwezigheid van virm(scn) v»*» !e steilen. De
keuring wordl uitgevoerd door de iiioembollciikeurin.gsdiensl. i>e voriwtwoordoli.ikbud voor
het handhaven van de omschreven gezondheids
toestand van een pari ij is var^clfsprtkeiid voor
de teler.
Ccrtilirai en können aan die partijen lelies in
Nederland winden toegekend, die voldoen aan
bepaalde gewmibcidsn«innen en zijn geloeid
van virusvrij uitgangsmateriaal. Hel eenvoudige
wooru „virusvrij" krijgt zijn volic betekenis,
ais men zit. h lealiseeri, dat in de huidige lelieteell op v'ijit minst si eed s-één virus in het pïantmaieriaai aanwezig is. liet wooul „virusvrij"
geeft er aanleiding loe verwachtingen Ie koes
telen onHieni een vergroliiig van opbrengsten
bij de boiienieeit. De ve rbeiering van de kwaliletl van de snijbloemen bij de broei werd reeds,
vasigesleld. In hei lont woult hier la lor in dit
artikel op leiuggekometl.

Bemonstering van virusvrij
uitgangsmateriaal
In 1976 zijn voor de een,te maal monsters ge
trokken van partijen virusvrij uitgangsmateriaal.
Meer dan dertig partijtjes weiden bemonsterd.
Driehonderd blaadjes van een even groot aan
tal planten weiden van elke partij verzameld.
Dit materiaal werd onderzocht op de eventuele
aanwezigheid va.n vinrs(sen), in het hijzonder
van het symptoomloos lelievirus (praktijknaani
leliolatentvirus). Op basis van de uitslagen van
de virustoetsingen konden S- en SLL-certificuten
worden verstrekt. Dit kon gebeuren, omdat de
voor de betreffende klassen toelaatbare percen
tages symptoomloos lelievirus, respectievelijk
]% en 2%, niet werden bereikt.
In dit eerste jaar is ervaring opgedaan met de
manier van bemonstering en het toetsen op
grote schaal, lp. 1977 zal een dergelijk onder
zoek worden herhaald en zal aldus bekend
worden in hoeverre de gezondheidstoestand van
de eerste twee jaargangen virusvrij materiaal in,
luisdichte kassen is te handhaven. Indien blijkt,
dat handhaving van hetzelfde niveau mogelijk
is, dan valt te overwegen of het S- en SE-certificaat aan meer jaargangen dun alleen aar.
de beide eerste, gerekend vanaf de winning van
het basismateriaal, is toe te kennen. Dit zou
tot gevolg hebben, dat grote, uniforme partijen
hoogwaardig uitgangsmateriaal van vele cultivars in de eerstkomende jaren zouden kunnen
woiden opgebouwd.

Virusonderzoek in 1976
In het laatste jaar is uit het virusonderzook van
Ir. A. F. L. M. Deiks en Ir. D. H. M. van
Slogteren duidelijk geworden, da.thet lelielatentvirus serologisch niet alleen in het bladimaleriaal, maar ook in de bolschubben is aan. te
tonen. Het laatste houdt in, dat in beginsel <x>k
tijdens de bolbewaring op de aanwezigheid van
het latenlvirus kan worden getoetst. Een en
ander moet echter nog verder worden onder
zocht voordat de virustoetsing op bolmateriaal
in praktische zin hanteerbaar wordt, Het pro
bleem ligt namelijk bij het aantonen van virus
infecties als gevolg van de besmetting van
planten tijdens het lopende seizoen. Het virus
is pas enkele weken of zelfs maanden na be
smetting in de planten aan te tonen. De tijds
duur is afhankelijk van het tijdstip van be
smetting. Het virus kan hij sommige zieke plan
ten soms al aan het einde van het groeiseizoen
of tijdens het bevaarseizoen worden aange
toond, maar bij alle zieke planten soms pas in
het volgende groeiseizoen. In hoeverre dit af
hankelijk is van het tijdstip van besmetting tij
dens het lopende seizoen moet in verder onder
zoek worden uitgezocht.

Gebruik van virusvrije lelies
als s_

1

>em?

In 1976 hebben vergelijkende broeiprocven met
viruszick en virusvrij materiaal, uitgevoerd door
de heer J. Hoontjes, belangwekkende resultaten

Gebruik van virusvrije lelies
aïs snijbloem?
In 1976 hebben ver gelijkende broeiproeven met
viruszick en virusvrij materiaal, uitgevoerd door
de heer J. Hoontjes, belangwekkende resultaten
opgeleverd (zie „bloembollencultuur" van 10
september 1976). De proeven werden gedaan
met de cultivars „Enchantment", „Harmony"
en „Fire King". I.r weiden verschillende ge
volgtrekkingen ten gunste van het gebruik van
virusvrij materiaal gemaakt. De taklengle van
de lelies is groter, liet aantal bloemen per plant
is groter. De bloemen zijn groter en intenser
van kleur. De houdbaarheid van de bloemen
op de vaas is echter maar in geringe mate ver
beterd. Wel blijven de onderste bladeren van
lelielakken van virusvrije tallen
op de vaas
aanzienlijk langer gr»>en dan in de regel bij
viruszick materiaal wordt waai genomen.
Als minder gunstig voor de broei moeten de
grotere omvang van virusvrije leliepla,riten als
gevolg van de langere bladeren en de wat lan
gere trekduur worden aangemerkt,
lïct nudeol vim de grotere oiuvung kun echter
wunrseliijntijU gehet! of gedeeltelijk worden opjjeheven door liet gebruik van kleinere bollen.
Deze «even planten met een geringere ontvang
en produceren toch ongeveer eenzelfde aantal
bloemen wer vierkante meter kiisoppervhifite «Is
de grotere, niet-virusvrije bollen die nn ge
bruikt worden.
Tenslotte bleek, dat het verschijnsel van bloemknopverdroging in lichtarme perioden in ge
lijke mate optrad bij virusvrije en viruszieke
planten.

Nabeschouwing
In een voordracht voor de lelievereniging
„West-Friesland" in januari 1976 schetste Ir.
H. van Os de mogelijke ontwikkelingen in de
Nederlandse leliecultuur. De spreker stelde, dat
er een begin moest worden gemaakt met de
certificering van kwalitatief hoogwaardig ma
teriaal. Hieraan werd in 1976 voldaan.
De waarde van virusvrij materiaal voor de snijbloementeelt Week uit de conclusies die ge
trokken moeten worden uit de resultaten van
vergelijkende broeiproeven. De groeiende be
langstelling voor de teelt van virusvrije uit
gangsmateriaal bij telers en broeiers is daarom
dart ook gerechtvaardigd!
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Koken en ontsmetten van lelieplantgGed
(door H. van der Meij, Consulentschap Hoorn en S. van der Peet, Consulentschap Aalsmeer-Amsterdam)

Elk jaar wordt in diverse vakbladen informatie gegeven hoe het plantgoed van lelies het beste
kan worden behandeld. Desondanks zijn er cïk jaar weer problemen en Î976 vormde daar
geen uitzondering op. ßolrot (Fusarium oxysporum), rand ziek, worielrot en bladaaltjes kwamen
nogal eens voor.
Hoe komt dat nu? Waren de adviezen niet juist, zijn ze niet goed opgevolgd, werden ze niét
gelezen, voldeden de middelen niet of niet meer of waren er omstandigheden die we niet de
baas konden of waar geen rekening mee was gebonden??

Om met het laatste tc beginnen kunnen we
gerust stellen dat de zware nachtvorst en de
warme, droge zomer in vele gevallen nadelig
zijn geweest voor de. groei. Verschillende zieKtcn, met name holrot en raridziek kregen daar
door moer kans. Maar wc moeien ons met in

slaap laten wiegen door liet klimaat de schuld
van alle problemen te geven. De andere vragen
beantwoorden we door het noemen van een
aantal piniien. die bij het (gezond) telen van
lelies uiteiniaîe I. ;.:;njk zijn en die u mis
schien niet wisi ui was vergeten!
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O Zicke bolletjes kunnen door een ontsmet
ting niet maar weer even gezond worden ge
maakt. Daarom nioet liet plantmatcriaal voor
het koken en ont.simcltcn worden nagekeken
en moeten zieke en afwijkende bolletjes worden
verwijderd. Anders kunnen ze tijdens behan
deling, l>ewaring of teelt weer voor een ern
stige besmetting zorgen.
® liet planten van plantgoed, hoe goed ook
ontsmet, op grond waar een jaar of enkele jaren
daarvoor een ernstige aantasting van bv. Fusa
rium is geweest, vraagt om moeilijkheden. Daar
kotilt nog bij dat de tot nu toe gebruikte
grondontsmettingsmiddelen (DD en metam-natriuni) niet of onvoldoende werken tegen deze
ziek te.
© Chemische ontsmettingsmiddelen doen hun
werk hel beste als het plantgoed schoon is. Vuil
plantgoed moot daarom voor de behandeling
worden gespoeld, liefst met schoon water!!
O Er zijn ziekten waartegen de bestaande be
strijdingsmiddelen niet of onvoldoende werken,
o.a. randzick bij „Enchantment" en stengelrot
(bruine stengels) bij Speciosums. Voor deze
ziekten geldt, evenals voor de meeste andere
schimmelziekten, dat ze meer schade doen
naarmate de struktuur en de waterhuishouding
van de grond .slechter zijn.
® Er wordt welecns gedacht dat door het ko
ken zowel b'ad- als wortelaaltjes afdoende wor
den bestreden. Dit is echter niet juist. Wortelaaltjes o.a. Pratylenchus penetrans kunnen de
bij lelies gebruikte temperaturen van 39° of
41 "C l>ehoorlijk overlevert. Ze kunnen goed
worden bestreden door tijdens of na het plan
ten Ten tik in de grond te brengen.
O Afgelopen seizoen zijn in. enkele gekookte
partijen toch bladaaltjes geconstateerd. De oor
zaak hiervan was dat de lelies op een perceel
stonden waar een jaar tevoren een met Wadaaltjes besmette partij had gestaan. Het opslag
daarvan zorgde voor de besmetting. U bent ge
waarschuwd!!
De adviezen voor het koken en ontsmetten zijn
ten opzichte van vorig jaar nauwelijks veran
derd. In verband niet de soms vrij ernstige bolrot en randziekaantastingen is de concentratie
van de benzimidazol-preparaten verhoogd en
is Topsin M in de advisering opgenomen.

Koken
Het koken is niet voor a.Ue lelies gelijk. Lelies
niet witte bollen, bv. „Enchantment", „Har
mony" en „Fire King" krijgen 2 uur 41°C.
Een uitzondering hierop vormen L. davidii,
„Maxwell" en „Citronella", die 2 uur 39°C
krijgen. Ook L. regale, L. Henryi, Aurelian- en
Oiympichybriden worden 2 uur bij 39"C be
handeld, evenais alle Speciosum cultivars.
Belangrijke punten bij liet koken zijn verder:
— Als ue bollen in de kookketel worden ge
bracht daalt vie temperatuur beneden 4J'J
of 39"C. De tijdmeting gaat pa-, in ais de
temperatuur weer op 41 of 39"C is. Om de
opwarmtijd te verkorten en on, de over

gang van het plantgoed uit do koelcel naar
net warme water enigszins te verkleinen kan
het plantgoed een dag van te voren bij 15
tot 20°C worden gebracht, mits ervoor
wordt gezorgd, dat de bolletjes niet uitdro
gen.
— Plantgoed van L. regale, L. henryi, Aure
lian- en Olympic-' / ' ' . kan beter niet
eerder dan 8 weken en dat van Speciosums
niet eerder dan 6 weken na het rooien wor
den gekookt. Voor een goed resultaat mag;
het plantgoed ten tijde van het koken nog
niet zijn gesproten. Verder doet het tijd
stip van koken er niet zoveel toe. U moet
er wel rekening mee houden dat, als na
het koken en/of ontsmetten niet direct
wordt geplant, het plantgoed moet worden
teruggedroogd om ongewenste spruitvorrning tijdens de bewaring te voorkomen.
— Voor een goed resultaat en om brokken
te voorkomen is het belangrijk dat de gead
viseerde temperatuur exact wordt gehand
haafd. Gebruik daarom voor het koken
geijkte thermometers!!

Ontsmetten
Voor hei ontsmetten van. de diverse soorten
en rassen zijn er de volgende mogelijkheden:
Speciosums — tie meest toegepaste behandeling
is 0,75% trichloorfenol (Luxan Boilux of
AAglitan) + 2% Captafol (Difolalan*). Met
hel ontsmetten moet worden gewacht tot 2
à 3 dagen na het koken, omdat, trichloorfcnol
nogal agressief is. Als er problemen zijn met
Fusarium kan in plaats var, trichloorfenol
beter een benzinudazoi-piepararU worden ge
nomen, bijv. Bcnlate of Havcstiu in een do
sering van 0,5% of' 0,75% Topsin. M. In. de
praktijk, is in enkele gevallen een combinatie
van alle drie middelen, dus trichioorfcrioi +
benzimidazol f captafol gebruikt. Of dit
allemaal kan welen we niet, maar in des»
gevallen ging hel goed! '
Trichloorfenoi kan niet worden gebruikt als
de bollen reeds zijn gesproten of niet goed
kunnen worden teruggedroogd. In dit geval
kan men beter 2% captafol gebruiken, zo
nodig (hij Fusarium) aangevuld met 0,5%
bcnziiuida/x>l of 0,75% Topsin M.
Trampel lelies — 2% captafol cn als er voor
een twee-jarige teelt, wordt geplant 0,5%
benzinlid;i7xvl oi 0.75% Topsin M toevoe
gen. Het laatste middel heelt voor een twee
jarige teelt do voorkeur, omdat het langer
werkt.
„Enchantment" en andere lelies met witte bol
len — gezond plantgoed 2% captafol. In
geval van bolrot (Fusarium) of randzick kan
aan de captafol 0.5% benzimidazol of
0,75 Topsin M worden toegevoegd.
* met Difoltihm wordt hier de vloeibare DifoInlti/i 41' hrrforld. Ah u Difolalan S0 (poe
der) niil gebruiken kun! u met een lagere
coneentralie vohtaar, namelijk 1,25 pet.

- 53 -

ONDERZOEK SPRENGER INSTITUUT WIJST UIT:

Invriezen felfe!®@lleiti liéél §©®i8ï"© zaak
iïïeSiruik uooit Immimmil
Het invriezen van leliefoollcn is geen simpele zaak cn cr zijn hier cn daar dan ook fikse brokken
mee gemaakt. Onderzoekers van het Sprenger Instituut te Wagcningen hebben Uit probleem onder
de loupe genomen. En hoewel nog niet van een afronding kan worden gesproken, is men wel
een eind op de goede weg. l>at Week uit een lezing die ir. F. X. C. Looycsïeijn onlangs hield
voor de leden van de ver. Dc Lelie.

Verstikkij»gsgevaar niet onderschatten
Op die bijeenkomst klonk zeer duidelijk de waarschuwing: gebruik als vulstof nooit boutmot
en ook geen combinatie van turfmolm met houtmot. U vaart een veilige koers als u uitslui
tend turfmolm gebruikt.
In houtmot kan nl. looizuur zitten — men haalde imm ere vroeger al het zuur voor de leer
looierijen uit de bast van eikenbomen! — cn looizuur moet u een heel eind uit de buurt van
lelicliolien houden.

Er zijn op hot Proefstation in Aalsmeer mon
sters van hontrssot onderzocht en toen Weck
niet alleen de zuurgraad sterk te verschillen,
inaaf bovendien was het zoutgehalte vim de
ene partij vijfmaal zo lioog jtW van het mtdere!
U zieï: voor de IcKekwekcrs das a'!e reden om
honimot uit lu:n schüren Ie honden.
Nog een sa ilhuit puni tl.it tijdens de/e lezing
naai" voren kwam: in de praktijk komt liet nog
al eens voor dat men een ingevroren partij
leliebo'len uit de cel baalt om een deel af te
teücn. Die rest van de partij wordt dan. na een
puor dagen vrolijk weer in de cel ge/et. Kan
dat eigenlijk wel zonder risico's?
De beer Looyesteij»: Ik ben er hoogst huiverig
voor. Als je een ingevroren partij uit de cel
haalt en in. een ruimte plaatst waar veel hogere
temperaturen heersen, dan kómt 'het fysiolo
gisch proces op gang. Dat is na" een paar dagen
aan de buitenkant natuurlijk niet te zien, maar
het is wel degelijk het geval. Kr zitten dan ook
beslist riskante kanten aan. Drs. Staden van het
Sprenger Instituut block dezelfde mening toe
gedaan.

Ves-slikkiHg
Verder werd met nadruk gewezen op bet ge
vaar van verstikking als men dichte verpakkin
gen gebruikt. Lel ie hollen die in dichte plastic
zakken
één. weck in een ruimte staan waar
15 graden heer.'., zijn gegarandeerd verstikt.
Ook een artikel als l.iatris blijkt in een dichte
verpakking zeer sne! te verstikken.
Dc heer Boontjes van hi-i Laboratorium voor
Bioeni'xMIenonderzoek deelde in dit verband
mede dat bij grote waterlast de lelies op het
veld ook zeer snel verstikken. Vier dagen on
der water c-f; bet i.s al zo ver. V/ie op minder
goed doorlatende gronden zit, weet dus wat
hem te doen staat bij zware en langdurige re
genval. In de natte herfst van 1974 hebben
verschillende kwekers trouwens al vee! leergeld
moeten betalen.

Slagen om arm honden
Om de invriesproblomcn bij de lelies onder de
knie te krijgen, is door het Sprenger Instituut
dus een onderzoek op gang gebracht. Dat
startte in het seizoen 1974-1975 omdat toen
de klachten niet van de lucht waren. Het on
derzoek werd uitgevoerd door de heren Sta
den en Maas. De beer Looycstcijn wilde cr met
klem op wijzen, dat hij enige slagen om de arm
moest houden, liet onderzoek is nog niet afge
rond en de gegevens die hij verstrekte moeten
dan oak met de nodige voorzichtigheid gehan
teerd worden.

®rie vragen
Er zijn uitgebreide proeven opgezet, allemaal
met de cultivar Enchantment, omdat men eerst
een methode wilde vinden die bruikbaar zou
zijn voor dc belangrijkste cultivar. Bovendien
vormt deze lelie heel gemakkelijk een spruit.
Centraal stonden do volgende drie vragen:
• hoe lang moet de voorbehandeling duren?
• welke temperatuur beneden 0 graden C
moet worden aangehouden?
• hoe moeten de bollen verpakt worden?
Het geheel werd verdeeld over vier plan.ttijden.
De laatste bollen gingen op 8 november j.l.
do grond in. De hoer Looyesteijn kon dus geen
totaal overzicht verstrekken.

Veel metingen
Er zijn erg veel metingen verricht. Metingen
met betrekking tot de toename van dc spruitlengte tijdens de bewaring, het gewichtsverlies
tijdens de bewaring, de trekduur, de snijtijd,
het aantal bloemen per tak en het takgewicht.
Hij de verwerking van de gegevens is gebruik

i_'Er>chonf m»r>r
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gemaakt van indexcijfers: gemiddeld, aantal
bloemen per tak x gemiddeld takgcwicht Dat is
gedaan om de behandelingen te kunnen rang
schikken: des ta hoger het indexcijfer, des te
belor is de !>chari<Jeling. De resultaten van de
diverse behandelingen mogen met'elkaar wor
den vergeleken omdat er bijna geen verschillen
zijn in het gewichtsverlies. Alle behandelingen
werden uitgevoerd zonder gebruik te maken van
vulstof.

Voorbehandeling
Een voorbehandeling voor het invriezen van
acht weken bij een temperatuur van plus één
graad C lijkt het beste. Het is niet zo'n be
zwaar als men in die praktijk db temperatuur
in hot hart van de stapel niet zo snel beneden
0 graden C kan krijgen, want twaalf graden
plus ééni graad C is ook nog goed. Een voorbe
handeling van vier weken plus één graad C
lijkt tekort.
Met Intrekking tot de bcwanrtcmpcraturen
deelde de heer Looyesteijn inede, dat het riiiïstige effect vim Ixnvaring bij temperaturen be
neden nul graden C afneemt naarmate de be
waring langer duurt. Verder neemt de trekduur
van bollen die bewaard zijn bij temperaturen
beneden nul graden C flink toe, naarmate de
bewaring langer duurt.

Vi'rsi'lîsîîi':!
Zo voel te langer de bewaring dus duurt, zo
veel te groter worden de verschillen tussen de
bollen die uit do min één C of de min drie
graden C komen ten opzichte van de bollen
.die bij plus één graad C zijn bewaard. Dat komt
vooral duidelijk tot uitdrukking in de lengte
van. de spruit. Bij een temperatuur van plus
één graad C groeit de spruit constant door!
Bovendien zijn. er aan het einde van tie bewa
ring grote verschillen tussen <!c langste en de.
kortste spruit.
Bij temperaturen van min één graad C en min
drie graden C is de toename van de spruit
te verwaarlozen. Weliswaar treedt er aanvanke
lijk een lichte toename op, maar die gaat later
over in een spruitkrimping.
Het resultaat is: aanvankelijk ziet men geen
verschil, maar naarmate de bewaring langer
duurt, wordt oen steeds toenemend verschil
zichtbaar tussen de bewaring bij temperaturen
boven nul graden C en bewaring bij beneden
nul graden C.
Do heer I^ooyesteijn is van mening, dat de
gunstige offectcn van een bewaartomperatuur
beneden nul graden C ook bij een langdurige
•bewaring behouden kunnen worden zonder dat
een verlenging van de trekduur optreedt, maar
dan moet wol een nal«handeling worden toe
gepast.

Nabehandeling
Hoe moet die nabehandeling plaats hebben?
Na een bewaring van de bollen bij temperatu
ren beneden nul graden C, plaatst men de lelies
bij een.temperatuur van tien tot vijftien graden
C. Laat zo langzaam ontdooien en pa.s dus geen
hoge luchtcirculatie toe. De spruitontwikkeling
is bepalend voor deze accümatisatioperiodo.
De heer Looyesteijn zou het volgende adviseren:

ï*l:uittijd

Acclimatiseren tot een gemid
delde spruitlcngfe

half april0—5 mm
oind juni
5—10 mm
eind augustus
10—>15 mm
begin november 15—20 nim
Spr. ging er van uit dat er nauwelijks spruitvormlng heeft plaats gevonden tot het moment van
ontdooien. Tijdens de nabehandeling moeten de
bollen in een zeer vochtige omgeving liggen.
Het gebruik van een vulstof is dus noodzake
lijk.
Met betrekking tot deze nabehandeling zijn
geen verdere proeven genomen, omdat men een
vaste ontdooitijd van één week bij vijftien gra
den heeft aangehouden.
Bij gladiolen is wal onderzoek in de<ze richting >
gedaan door het Laboratorium voor Bioembollenonderaoek. Bij geremde gladiolen leidt een
nabehandeling tot bloeivervroeging omdat de
knollen gemakkelijker „aanslaan".
Een dagelijkse controle is tijdens deze nabe
handeling oen noodzaak, want de spruitontwik
keling gaat zeer snel, vooral in het hart vain de
kisll
Aan wol ko temperatuur beneden nul graden C
moet nu de voorkeur worden gegeven? Het
Sprenger Instituut geeft als voorlopig advies:
een produkttemperatuur van min één graad C.
De spruitontwikkeling mag dan nauwelijks
naam hebben. Dieper gaan betekent alleen
maar risico's nemen.

Verpakking
Leliebollen zijn open en hebben geen huid. Ze
zijn als gevolg daarvan zeer gevoelig voor uit
drogen. En uitdrogen heeft weer een nadelige
invloed op de groeikracht. Een invloed die zeer
duidelijk aftekent in dc standen van het gewas
na het planten.
De verpakking moet daarom gericht zijn op het
voorkomen van uitdroging. Aangeraden wordt
het gebruik van een polyetheen zak (dikte 0,05
mm) voorzien van tien gaatjes met een 'dia
meter van 2-3 mm. Tijdens de nabehandeling
verdient het aanbeveling (enkele) extra gaatjes
aan te brengen. Perforeren is beslist noodzake
lijk om verstikking van de bollen te voorkomen.
Zoals in de aanhef reeds is vermeld, verstikken
leliebollen veel sneller dan. men vroeger aan
nam.
Compenseren
Als gevolg van de perforatie en de doorlatendheid van het dunne plastic treden toch geringe
gewichtsverliezen op. Door het toevoegen van
natte vulstof moeten deze verliezen weer ge
compenseerd worden.
De invloed van de vulstof is het Sprenger In
stituut nagegaan in een aparte proef (acht we
ken plus één graad C, daarna 36 weken min
één graad C plus vijf dagen vijftien graden C).
Op grond van vroegere proeven was de ver
wachting: minder gewichtsverlies en dus een
hoger indexcijfer. Een gewichtsverméérderingzou een nog hoger cijfer moeten géven. Bij
gebruik van houtmot gaat dit niet op. De heer
Looyesteijn wilde de mogelijkheid niet uitsluiten
dat door toevoeging van water aan houtmot
stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor de
bollen (looizuur). Daarom het advies: gebruik
nooit houtmot, maar uitsluitend turfmolm.
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Invriesprot-es
Plaats bij. het invriesproccs de voeler van.de
koelmachine in de baan van de uitblaaslucht.
De thermostaat moet zodanig worden ingesteld
dat de koelmachine stopt bij min drie graden C
cn weer wordt ingeschakeld bij min één graad
C. Probeer vooral niet alles tegelijk op min
één graad C te krijgen. Dat lukt toch niet!
Breng kleine hoeveelheden indeed, stapel voor
al ruim en pas een hoge luchtcirculatie toe. Als
de hoeveelheid bollen de gewenste temperatuur
heeft bereikt, kan die hoeveelheid bollen iets
dichter worden gestapeld en kan men een nieu
we hoeveelheid bollen inbrengen. Eerst nadat

alles op temperatuur is, kan de luchtcirculatie
worden verminderd. De heer Looyesteijn gaf.
voor dit doel de voorkeur aan kleine boven '
de grote kisten.
Nóg beter Ls als men kon beschikken over een
voorkoelcel met grote koelcapaciteit en hoge
luchtcirculatie. In een dergelijke cel kan men
het produkt laten afkoelen tot de gewenste
temperatuur. Als het zo ver is, zouden de bol
len overgebracht kunnen worden naar een ge
wone koelcel met een geringere koelcapaciteit
en lage luchfcirculatie.

Invriezen van Lelies
(door ir. J, H. M. Eijking, Consulent v. d. tuinbouw, Lisse)

De gegevens in dit artikel berusten voor een groot gedeelte op praktijkervaring cn dan
voornamelijk op de meest geteelde en belangrijkste cultivai* op dit moment „Enchant
ment".
Er zijn ook enkele positieve proefervaringen (Proefstation Aalsmeer) met Lilium speciosnm, doch deze gegevens dienen nog voorzichtig te worden gehanteerd. Voor eca
jaarrondtceit van lelies is een goed bewaarde en zoveel mogelijk in rust gebleven Icliebol noodzakelijk. Alleen een juiste bewaring is de basis voor een .goede kwaliteit lelie.

Indien Ieliebollcn geplant moeten worden na
half april, kunnen ze het beste „ingevroren"
bewaard worden. Onder invriezen verstaan we
de handelwijze waarbij de leliebollen zo snel
mogelijk worden ingevroren, waarna de bollen
bij een dusdanige temperatuur worden bewaard,
dat ze juist „in het ijs" blijven. Doorgaans is
dit bij een produkticicrnpcratuur van ongeveer
—1°C. Om een zo goed mogelijk resultaat te
verkrijgen moet bij het invriezen aan een aantal
eisen worden voldaan.

„Overgcpakt"
Na een minimale bewaring van 6 weken bij
1-2°C worden ze doorgaans vanaf half decem
ber „overgcpakt". Deze bewaring kunnen de
bollen al eventueel geheel of gedeeltelijk in do
grond hebben gekregen: dit geldt voor laat ge
rooide bollen die in tic grond al temperaturen
hebben meegemaakt lager dan 5°C.
Vries alleen in met geen of een nauwelijks uit
gelopen spruit, als het niet anders kan mag de
spruit niet langer zijn dan 1 cm. Gebruik harde
tot op dat moment goed bewaarde bollen, dus
geen ingedroogde exemplaren. Als vulmateriaal
Ls handvochtige turfmolm of tuinturf het meest
aan te raden. Gebruik in ieder geval geen
„mot".

Gaatjes
Om uitdrogen te voorkomen moeten de bol
len in plasticfolie in de kisten worden gepakt;
per kist 10 tot 20 kleine gaatjes ('/s cm; door
snee) in het plasticfolie is aan te raden. Indien
het uit oogpunt van ziektebestrijding noodza
kelijk is, kunnen de bollen voor het overpakken
worden ontsmet. Na het uitdruipen van de bol
len kunnen ze direkt worden verpakt.
Hoe sneller de bollen in het hart van de kist
zijn ingevroren hoe beter. Om dit te bereiken
moeten de kisten tijdens de invriesperioüe niet

te veel op één blok worden gestapeld. Het duurt
anders te lang voordat alles „in het ijs" zit en
de kisten in het midden van zo'n blok en zeker
de bollen in het hart van die kisten worden
dan te lang boven nul bewaard. Ais gevolg
van de vochtige omstandigheden zouden _ de
bollen dan een versnelde spruitgioei laten zien.

Goede methode
Een goede methode is dan ook voor het invrie
zen een aparte cel met voldoende koelcapaciteit
te gebruiken, waarin de pallets met kisten los
van elkaar geplaatst worden en zodra ze inge
vroren zijn bewaren in een cel bij ongeveer
—1°C. Wanneer men niet via een aparte cel
invriest, zal er toch voor gezorgd moeten wor
den dat alle kisten zo regelmatig en snel moge
lijk ingevroren raken. Meestal zal men dan los
stapelen en later pas wat meer gaan „blokken".
Het verdient aanbeveling tijdens de invriesperiode een ruimteternperatuur aan te houden niet
lager dan —4°C en dit niet langer te laten
duren dan maximaal 2 weken. De inbïaastemperatuur is altijd lager dan de ruimteteniperatuur. Stapel daarom geen kisten in de direkte
luchtstroom van de verdamper, de kans op
bevriezingsverschijnselen is antlers erg groot.

Adviezen
Bij het invriezen zijn de volgende punten van
belang:
'O na minimaal 6 weken 1—2°C
© geen of niet te lange spruiten
'® geen ingedroogde bollen
d inpakken in plasticfolie en vochtige turf
molm of tuinturf.
© snel invriezen; maximale ruimteternperatuur
—4°C
Ô bij voorkeur via aparte cel
® niet te lang, maximaal 2 weken, bij „invriestemperatuur"
© na invriezen bewaren bij ongeveer —1°C.
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Onkriiidiiesirij

ding in lelies

(door J. Bakker)

Door oorzaken gelegen buiten het terrein van de redactie (en de zetterij) zijn in het
artikel Onkriiidbcstrijàing in lelies in Bloembollencultuur van 11 februari j.l. enkele
storende fouten geslopen. Op verzoek wordt het betreffende artikel hierbij geheel her
plaatst. (red. Bloemb.cultuur)
Voor de onkrusdbestrijding in lelies moet men
onderscheid maken tussen de overjarige teeït
cn de in het najaar en voorjaar geplante lelies.
Bij de tweejarige teelt kunnen wo in de maan
den dcc.-jart. het veld schoonmaken met
Chloor-I.P.C. en paraquat in een dosering van
4 tot 6 Chloor-I.P.C. per ha en 4 liter para
quat. De lage dosering geldt voor de zand
gronden.
Indien er herderstasjes en varkensgras aanwe
zig is kunnen wc beter een combinatie maken
van paraquat en diquat, van elk 2 liter per ha.

Vóór opkomst
Vóór opkomst gebruiken wc voor de zandgron
den 4 liter Chloor-I.P.C. en 0,75 kg lenacil
(Vcnzar) per ha cn voor de zavel- en kleigron
den 5 à 6 liter Chloor-I.P.C. en 1 kg lenacil.
Om schade te voorkomen moet Chloor-I.P.C.
ruim vóór dc opkomst worden gespoten; de
spruiten moeten nog minstens 1 cm onder het
grondoppervlak zijn. Lenacil kan zonder ge
vaar later worden gespoten; daar her in liet
begin langzaam werkt, adviseren we om ook
dit middel ruim vóór opkomst te spuiten.
Denk er om dat voor een goede werking van
de middelen de grond gesloten en vochtig moet
zijn. Op percelen waar de lelies zijn blijven

staan voor een tweejarige teelt of waar in de
herfst is geplant, is dit meestal geen probleem.
A!s in het voorjaar wordt geplant kan de
grond nog al eens te grol, te los en/of te droog
zijn. In dit geval moet de grond na het plan
ten iets worden aangerold en/of worden be
regend.

Na opkomst
Als aanvulling op de bestrijding vóór opkomst
kan men ongeveer drie weken na opkomst simazin gebruiken. Dit middel remt de kieming
van de onkruidzaden en bestrijdt ook jonge on
kruiden in het zogenaamde kiemplantstadium.
Simazin is moeilijk oplosbaar in water en kan
het beste tijdens lichte regen wordcr, gespoten.
Als de grond te droog is moet worden bere
gend. De dosering voor zandgronden is 200
gram en voor de zavelgrond 300 tot 500 gram
per ha. Hij een hoger slibgehalte en iets meer
humus (4 tot 6%) gebruiken we de hoogste
dosering.
Spuit geen onkruidbestrijdingsmiddelen over
het gewas als er met olie gespoten is. De kans
op spuitschade neemt dan aanzienlijk toe. In
dien men met simazin over het gewas spuit
verdient het aanbeveling het gewas te berege
nen tot het afdruipt. .

Nachtvorstschade bij lelies
]. Boontjes

Aïs lelies in de herfst of in de loop van de winter zijn geplant, komt
het gewas van sommige cultivars in het voorjaar al vroeg boven de
grond, d.w.z. in maart of nog eerder.
In ons klimaat is de kans groot dat er in april nog zware nachtvorst
optreedt. Dat gebeurde bijvoorbeeld in april 1976. Veien zullen zich
nog herinneren hoe groot de schade toen was, goed uitgedrukt in de
schrijnende typering: „Kr is een koopman zonder centen op bezoek
geweest". Tot nog toe kan nachtvorstschade maar op één manier worden
ontlopen. Dat is: ervoor zorgen dat het plantgoed voldoende Iaat
hoven de grond komt. Hoewel liet daar nogal eens aan mankeert, zal
het nu niet aan de orde worden gesteld. In dit artikel zal melding worden
gemaakt van een andere methode waarmee nachtvorstschade kan wor
den verminderd, zelfs als het gewas al 5 tot 10 cm boeg is.

Voorkomen vati de schade
Toen hot vorige jaar op 27, 2.S en 29 april 's middags nachtvorst werd
voorspeld, hebben sommigen geprobeerd om maatregelen te nemen.
Het volgen van een methode van nachtvorstbcstrijding die in de fruit
teelt wordt gebruikt, had geen succes. Bij deze methode begint men bij
de aanvang van de vorst te beregenen en gaat daarmee door totdat het
ijs op de planten door de dooi weer begint te smelten. Toepassing van
beregening op deze wijze scheen aanvankelijk voor lelies een middel dat
pog erger was dan de kwaal; er ontstonden nu namelijk vooral beschadi
gingen van ile bladeren op plaatsen waar de waterdruppels waren te
rechtgekomen.
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Enkele vvek.cn later bleek dat het aantal beschadigde „koppen" toch
minder groot was dan op een vergelijkbaar perceel, dat niet beregend
was. Toch is de methode onvoldoende doeltreffend en bovendien voor
grote oppervlakten niet uitvoerbaar. Veel efficiënter is beregenen op de
dag voorafgaand aan de nachtvorst, alieen niet het doel de grond goed
vochtig le maken en te houden. Deze methode leidde volgens sommigen
tot ongedacht goede resultaten. Ook als de grond toevallig enkele
dagen voor hc( optreden vari de nachtvorst vochtig was gemaakt om
wille van een goede onkruidbestrijding, was er een duidelijke verminde
ring vari de nachtvorstschade. Dat nachtvorstschade door het nat houden
van de grond kan worden beperkt werd bovendien bevestigd door proe
ven van Van der Valk *). Deze plantte bollen in de maat 8-10 van
de cuRivar „IZnchantnient" op 12 februari. De planten hadden op 28 **)
april een hoogte van plm. 8 cm bereikt. Oorspronkelijk was het de be
doeling in deze proeven na te gaan in welke mate de vochtigheid van
de bodem van invloed is op de groei van een leliegcwas. Omdat de
grond uit grofkorrelige zandgrond bestond, werd de variatie in vochtig
heid bereikt door de grondwaterstand te variëren. Door het optreden
van de zware nachtvorst kou de proef echter niet meer voor het oor
spronkelijke doel worden gebruikt. Als illustratie van de grote invloed
van de vochttoestand van de grond op het optreden van nachtvorst
schade, is deze proef echter bijzonder geschikt. Zie
tabel.
De gegevens in de tabel bevestigen de praktijkwaarneming, dat nacht
vorstschade afhankelijk is van de vochttoestand van de grond. De ver
klaring is dat een vochtige grond meer warmte afgeeft dan een droge
grond. Daardoor daalt de temperatuur van de lucht rondom de plan
ten niet zo ver als bij een droge grond. Evenzo is te verklaren
dat eer. gewas boven een strodek altijd meer schade ondervindt van
nachtvorst dan een gewas waaruit het stro is verwijderd; door het strodek wordt de warmtcafgifte van tie bodem belemmerd.

Tabel
Invloed van de grondwaterstand op nachtvorstbeschadiging
by lelies (cv. „Enchantment"), die zich uit in het percentage
planten zonder bloemen.

Grondwaterstand in cm
beneden het maaiveld
40—44
50—56
65—68
82—85

Percentage planten
zonder bloemen
11
18
28
39

Waarschuwing
In de proef werd dc vochtigheid van de grond gereguleerd door de
stand van het grondwater te wijzigen. Op fijnkorrelige zandgronden
kan dit allerlei ongunstige effecten hebben, bijv. een onvoldoende ont
wikkeling van het wortelstelsel, een reductie van stalmest, en een grotere
kans op het ontstaan van Pythium-wortelrot. Regel daarom de voch
tigheid van fijn-korrelige zandgrond door middel van beregenen!

Samenvatting
— Het is vele malen gebleken dat nachtvorst een leliegewas emstige
schade kan berokkenen.
— Deze schade kan aanzienlijk worden beperkt door bevochtiging van
de grond op de dnç voorafgaand aan de nachtvorst. Dit kan in de
praktijk met ccn rcgeninstallatie gebeuren.
Het laten liggen van stro tussen het gewas vergroot de schade.

•) Gestationeerd op het L.B.O. vanuit het I.C.W. te Wageningcn.
**) In de nacht van 28 op 29 april werd in Lisse op 10 cm boven de grond
temperatuur van —6.8° C gemeten.

een
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Virussen en virusziekten in b!osmbc!geivassen
mogelijkheden tof bestrijding (3)
(door Ir. C. J. Asjes)

Minerale oliën op lelies
Sinds 1971 wordt minerale olie in de vorm van „Aïboüneutn" gebruikt voor bespuiting van leiics
om de verspreiding van bet k'ïieinozaïekvirus (officiële niiiam: tulpemoz;jj'ekvin;s) tegen te g.-san.

In het onderzoek werden de proeven gedaan met de mid-century hybride 'Enchantment' die door
de virusziekte „bruin" kan worden aangetast. De beperking van de virusverspreiding bedroeg
steeds tot ongeveer 80% van de „bniin"-verspreiding die werd waargenomen in de onbehandel
de veldjes en in de objecten, waarop wekelijks een systemisch insecticide werd verspoten. Dit
wil dus zeggen, dat als in de onbehandelde objecten een virusperccniage van bijv. 50% werd
vastgesteld het viruspcrceritage in de met minerale olie behandelde objecten ongeveer 10% be
droeg. In da praktijk moet het bereiken van ecu nog lager viruspercentage bij een gciijke hoe
veelheid zicktcbronncn mogelijk zijn omdat in de praktijk immers zowel de zieke als de ge
zonde planten met minerale olie worden bespoten. In de proeven was het alleen mogelijk de
oorspronkelijk gezonde planten te bespuiten.
De proeven werden weliswaar gedaan met ,,En
chantment", die door du virusziekte „bruin"
werd aangetast, maar dit houdt niet in, dat de
toepassing van minerale olie alleen waarde zou
hebben voor deze cultivai' en de genoemde
virusziekte. De bespuitingen met minerale olie
kunnen worden toegepast voor het tegengaan
van de verspreiding van het Ielicmoza'ickvirus,
het komkommermozaïekvirus en het lelielatentvirus (= symptoomloos leiievii us), zowel in'En
chantment' als in andere leliccultivars. Laten
de lelietelers zich hiervan wel bewust zijn. Het
voordeel van het beperkend effect op de virusverspreiding in lelies weegt op tegen de enkele
procenten opbrengstderving die ten gevolge
van de wekelijkse bespuitingen met minerale
olie kan optreden.

Weike-mineraïe olie?
Er zijn minerale oliën van een tweetal firma's
beschikbaar voor het tegengaan van de ver
spreiding van de genoemde non-persistente vi
russen in lelies. Deze zijn het bekende middel
„Albolineum" en de sinds vorig jaar toegelaten
„Schering 1 !E olie".
De meeste proefgegevens hebben betrekking
op bespuitingen met Albolineum". De „Sche
ring 11E olie" is pas enkele jaren geleden in
het onderzoek opgenomen. Hen duidelijk ver
schil tussen de beide oliën ten aanzien van het
nuttig effect bij het tegengaan van de virusversprciding is niet vastgesteld. Er zijn aanwijzin
gen uit proeven op de Proeftuin Wieringerwerf,
dal het gebruik van „Schering 1 IE olie" meer
effect zou sorteren. Deze resultaten worden
echter niet bevestigd door de uitkomsten van
proeven, die te Lisse op het Laboratorium voor
Bloembollenondcrzock werden uitgevoerd. Op
grond van de tot nu toe verkregen resultaten
is de voorlopige conclusie gewettigd, dat de
oliën bij de bespuiting van bedden onderling
volledig vergelijkbaar zijn, maar dat bij de be
handeling van lelies geplant op ruggen de
„Schering ! 1 'r. olie" efficiënter lijkt, hoewel
het gebruik van deze olie een duidelijk grotere
kans op opbrengstderving meebrengt dan het
gebruik van „Albolineum".

Wanneer moet ïe vofde met minerals
olie worden gespoten?
Zoals in een voorgaand artikel werd meege
deeld, is de spuitperiode afhankelijk van de
komst van de vliegende luizen te velde, maar
tevens van de mate van vatbaarheid van het
gewas, d.vv.z. van de mate waarin het gewas
na het oplopen van de besmetting met virus
ook werkelijk ziek wordt. Uit proeven is dui
delijk gebleken, dat bloeiend materiaal van de
leiiehybride „Enchantment" vroeg in het sei
zoen (in mei) gemakkelijk door leliemozaïckvirus kan worden geïnfecteerd, terwij' het ge
was later, d.w.z. in augustus en september, veel
minder gemakkelijk of in het geheel niet wordt
geïnfecteerd.
Om deze. reden is het belangrijk dat de bespui
tingen in de eerste week van mei beginnen. Het
is mogelijk de bcspuitingen van bloeiend ma
teriaal van de hybride ,,Enchantment" na de,
eerste week van augustus te staken. Hierbij

dient te worden opgemerkt, dat dit advies be
treffende het beëindigen van het spuitscizoen
voorlopig alleen geldt voor de bestrijding van
het „bruin" in stengelvormend plantemateriaal
van „Enchantment". Onderzoekingen van Ir.
A. E. L. M. Derks zullen antwoord moeten ge
ven op de vraag of en in hoeverre dit advies
geldt voor alle non-persistente virussen in lelies
t.w. het leliemozaïck-, het lelielatent- en het
komkommermozaïekvirus, zowel in stengelvor
mend als ook in nog niet bloeibaar plantmateriaal.

Hel advies voor 1977
In het onderzoek van de afgelopen jaren is
naar voren gekomen, dat de concentraties van
de toegepaste olie-emulsies invloed hebben op
de efficiëntie van de bestrijding van dc virusverspreiding. Om deze reden wordt de voor
keur gegeven aan de toepassing van de mine
rale olie in water in een hoeveelheid van 400
liter per hectare in plaats van in 800 liter.
Het advies luidt:

Albolineum
Schering 1 IE olie

middelen:

hoeveelheden: 20 liter Albolineum per ha, of

15 liter Schering 1 IE olie per ha
plus 400 liter water per ha
spuit-perioden: mei - juni - juli: wekelijks

nadien: elke tien dagen
in één gang, of in een heen- en
teruggang;
bij bedekt weer: 's morgens/
's midd»gs/'s avonds;
bij zonnig weer: namiddag/
's avonds

bespuiten:

De toevoeging aan „Albolineum" van vunrbestrijdingsmiddelen is onderzocht. Hierbij
bleek, dat het tegengaan van de virusversprei
ding niet nadelig werd beïnvloed. Om de ko
lonievorming van luizen on lelies te voor
komen moet af en toe een systemisch insecti
cide worden gespoten.

Wanneer foopt hef effect van minerale
olie op lelies terug?
Er zijn verschillende oorzaken, waardoor het
bestrijdingseffect van de toegepaste oliebespuitingen anders is dan redelijk te verwachten viel.
1. Eén oorzaak is het té Iaat in het seizoen
beginnen. Om deze reden luidt liet advies:
„begin in de eerste week van mei".
2. Een tweede oorzaak is het vlieggedrag van
de luizen boven en in een gev/as lelies. Een
holgroeierd gewas geeft de vliegende luizen
teveel mogelijkheden de Jagere bladeren van
de planten te bereiken en ook met virus te
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besmetten. Onderzoekingen van Jr. Derks
hebben uitgewezen, dat de bladeren op ver
schillende hoogte aan (ie planten alle zo
danig met virus kunnen worden besmet, dat
de planten virusziek zullen worden.
Een holgroeiend gewas waarin de luizen ge
makkelijk kunnen vliegen cn virus kunnen
verspreiden, heeft het nadeel dat dc aan
brenging van het oliefilmpje op de lagcrsiaande bladeren minder efficient kan ge
beuren dan op de topbladeren. De virusver
spreiding wordt aldus begunstigd. In een
gewas met een goede dichte stand daaren
tegen kunnen de lagersiaande bladeren zeer
moeilijk of in het geheel niet dorr de vlie
gende luizen bereikt worden. De luizen be
reiken dan in het bijzonder de topbladeren
van de planten, waarop de minerale olie
op de juiste manier kan worden aange
bracht. Vandaar nogmaals het advies: Zorg
voor een gesloten gewas, opdat de vermin
derde ef/:eiëntie van de oliebcdckking van
de lagersiaande bladeren geen invloed heeft.
Een derde oorzaak van een minder gunstig
efleet van oliebespuitingen kan gelegen zijn
in de dagelijkse perioden waarop de bespui
ting wordt uitgevoerd. Op het midden van
de dag kan het zuik zonnig weer zijn dat
het water in de spuitdrupneis té snel ver
dampt. Het uitvloeien van de druppels,-die
meehelpen bij het. vormen van een „her
nieuwd oliefilmpje" over het bladoppcrvlak, komt dan onvoldoende tot zijn recht.
Vandaar dat in het bovenvermelde advies
nader wordt aangegeven op welk deel van
de dag de bespuitingen het beste kunnen
worden uitgevoerd.
4. Een vierde oorzaak waardoor een minder
gunstig effect van een bespuiting met mine
rale olie is te verwachten, kan gelegen zijn
in de invloed van té lange perioden met
te zonnig weer. De olielaag op de bladeren
kan dan aan snellere „slijtage" onderhevig
zijn dan tijdens langdurige perioden met
bedekt weer. Het bestrijdingseffect van mi
nerale olie op de virusverspreiding zal als
gevolg van deze „slijtage" teruglopen.

tulband <L. pardalinum)

Perspectieven, voor polplantenproduktie van

leliecuîtivar
(door A. J. B. Duricux)

In het verleden is vaak geprobeerd lelieplanten met korte stengels te produceren, zodat zij als
potplanten koiulcn worden gebruikt. Doorgaans werd dan gewerkt inet „grociremsncrs", zoals
ancymidol, F>-9 en cycocel. Inderdaad werden zo planten niet een aanvaardbare lengte verkre
gen. Het gebruik van deze resnstoïfen had echter enkele praktische bezwaren:
1. De renistof moest worden toegediend tijdens een bepaalde ontwikkelingsfase, zodat de
planten regelmatig op grootte moesten worden geselecteerd.
2. De werkingsduur van de remstof was slechts beperk*. Daardoor bleef de kans op „door
groei". van de bloemstengel steeds aanwezig. Soms moest de behandeling worden herhaald
of het middel in granulaat-vorm aan de potgrond worden toegevoegd.
3. In vele gevallen veroorzaakte de hoge concentratie van de toegevoegde oplossing wortelverbi andir.g, wat nadelig was voor de blad- en bloenikwaliteit. De laaggelegen bladen vergeel
den e:i vertoonden necrose verschijnselen bij gebruik van aneyniidol.
4. Er «erden planten verkregen mei een minder fraaie opbouw. l)e stengel was wel kort, inaar
liet blad had een normale lengte.
Het zal begrijpelijk zijn, dat inen daarom zelden tot potplantproduktie met deze middelen is
overgegaan, afgezien nog van het feit, dat ook de prijs van de middelen een bezwaar vormde.
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Uit onderzoek is gebleken dat ook een aantal
uitwendige factoren de lengte van de plant beinvloeden:

Dc intensiteit van het daglicht
Hoe hoger de dagelijkse lichtintensiteit is, des
te korter zullen de planten worden. Gewoonlijk
zal men vanaf begin maart met potplantenproduktic kunnen beginnen. Nu medio oktober
is produktie vooralsnog niet mogelijk, omdat
de lichtintensiteit dan te gering is geworden
en ook bijbelichting geen oplossing biedt, al
thans niet voor potplantenproduktie van de
cv. 'Enchantment'.

De hoeveelheid
beschikbare grond per plant
(polgrootte)
Hoe kleiner de pot is, hoe kleiner de plant
zal worden. Aangezien de bol een zekere om
vang heeft en er stengelwortcls zullen worden
gevormd, is een bepaalde minimum potgrootte
uiteraard vereist.
Experimenteel bleek voor bollen van maat
10-12 een pot met een doorsnede van 10 cm
goed te voldoen. Üe eerste indruk is dat plastic
en stenen potten geen verschil in resultaten
geven. Het is de vraag of het zin heeft voor
poïplantproduktie een grotere bolmaat (12-14)
te gebruiken; ten eerste vraagt een grotere bol
meer ruimte en ten tweede wordt het. aantal
knoppen in verhouding tot dc kleine plant dan
misschien te groot.

De bodemtemperatimr
Als de bodemtemperaluur vanaf het planten
hoog wordt gehouden, zullen zowel dc blade
ren als de stengel kort blijven, lïr zullen ge
drongen planten onisiaan, die echter een nor
maal aantal bloemknoppen dragen. Dc hoge
bodomlcmpcratuiir veroorzaakt geen vergcling

van de bladeren. Uit de proeven is gebleken,
dat men de grondtemperatuur gedurende de
eerste 4
5 weken na het planten op 25°C
moet houden. Na het zichtbaar worden van dc
bloemknoppen moet de temperatuur van de
grond op 30°C worden gebracht. De maximaal
toelaatbare grondtemperatuur is 35°C. Afhan
kelijk van het ontwikkelingsstadium, waarin de
planten zullen worden afgeleverd, zal de trekduur ten hoogste S weken bedragen.

De luchttemperatuur
Deze factor bepaalt de duur van de groeiperio
de en daardoor indirect ook de plantlengte.
In kassen is de gemiddelde dagtemperatuur in
de periode maart tot en met september door
gaans globaal 20°C. De kans op te lange
planten ten gevolge van een (e lage kastemperatuur zal klein zijn, vooral als de kas niet
of licht is gekrijt. 's Nachts mag de tempera
tuur niet beneden 15°C komen cn overdag niet
hoger worden dan p!m. 25°C.
In het voorjaar en de zomer en in het begin
van de herfst is de temperatuur van de lucht
in een onverwarmde kas reeds vrij hoog. Het
produceren van potleiies zal in dit opzicht dan
ook slechts weinig extra energie vragen.
In ecu aantal op beperk k' schaal uitgevoerde
experimenten is vastgesteld, dat via grondverwarming oen slerk gedrongen lelieplant kan
worden verkregen, die desondanks' een harmo
nische opbouw heeft. In hoeverre de methode
van bodemverwarming na het zogenaamde in
kuilen van de potten (hij een JU tia pot 100
per netto in2) praktisch uitvoerbaar is, wordt
dit sei/oer. op de Proeftuin te Kijnsburg on
derzocht. S .»aar zal ook aandacht worden be
steed aan de vraag, welke pot- en boiniaat het
inecst geschikt zijn en of er hij de consument
voldoende belangstelling voor de leüecuiïivar
„Enchantaient" aïs potplant bestaat.

Mechanisatie leliecultuur

bh

in goede banen

Aantal manuren per lia stei-k omlaag
Het machinaal rooien cn verwerken van lelies? I-Iet is nog maar vier
jaar geleden dat ervaren leliekwekers in ïïet Zand ons bij al nun leven
de en reeds afgestorven voorvaderen bezwoeren dat er op hun bedrijf
nooit — maar dan ook nooit! — weer een rooimachine zon komc-n. De
resultaten die ze met machinaal rooien hadden bereikt waren er dau
ook naar! Het was inderdaad meer dan triest.
De eden die men zwoer, zijn intussen weer vergeten. Een zeer groot
deel van de lelies wordt nu machinaal gerooid en verwerkt.
£n zonder schade van enige importantie!
iïet was ook noodzakelijk dat de teelt van lelies meer werd gemechani
seerd. Immers: hel was duidelijk dat de bollcnprijzca niet tot in alle
eeuwigheid zo hoog zonden blijven. Nog aïgezien van het feit of men
op de duur wel voldoende mensen zou kunnen vinden die bereid waren
in het koude najaar hele dagen op hun knietjes op de grond te liggen
om Eelieholien uit te schudden cn in kisten te rapen.
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Geschrokken kwekers
moesten „omgeturnd" worden
Toch is het ecu heel proces geweest om de kwekers die de schrik van
hun leve» hadden gekregen, weer „om le turnen". Zij konden alleen
overtuigd worden aan de hand van keiharde feiten.
Dat wil dus zeggen: er moesten eerst machines komen die in staat waren
lelies te rooien zonder beschadiging. Jiestaande machines dier.den in
grijpend aangepast te worden. Daar was overleg voor nodig tussen
constructeurs en mensen die wisten wat een lelie wèl en wat een lelie
niet kan hcbiicn.
Dat overleg kwam er.
Eu de aangepaste machines ook.

Voorlichten
Toen was liet natuurlijk zaak dat de kwekers op juiste, deskundige cn
objectieve wijze werden voorgelicht.
Ook dat is gebeurd. Een man die heel nauw bij dit gebeuren betrokken
is geweest, was de heer Koos Smit van het Consulentschap voor de
tuinbouw in Hoorn. Een groot deel van het „omturn-proccs" moest
ziel» stap voor stap en achter de coulissen — in kleine studiegroepen
o.ni. — voltrekken. Deze periode is nu grotendeels achter de rug. Ook
de meest voorzichtige ïeliekwekers zijn op hun eerder gedane uitspraken
teruggekomen en hebben hun weerstanden tegen het machinaal rooien
cn verwerken laten varen.
ïïet gehele project is m: vrijwel rond, »! zijn er natuurlijk altijd nog ver
beteringen mogelijk.
Nu het zo ver was, bleek de heer Smit bereid om op de ledenvergade
ring van de ver. De Lelie uitgebreid informatie over de huidige stand
van zaken te geven.

Vloermatten
De heer Smit gaf eerst aan hocvee! tijd het vroeger kostte als men zich
beperkte lot het uitploegen. Er ging toen niet minder dan 80% van de
tijd zitten in het uitschudden, 10% in het pakken der-bollen en nog
eens 10% in het wegleggen van de lelies in kisten. Toen ging men
machinaal rooien met bestaande machines. Toen kwamen er complete
vloermatten van tien ki'to op de rooikettingen. Met alle gevolgen van
dien ...
Dat móést ook wel als u weet dat bij crocussen een gewichtsdruk per
bol optreedt van 80 gram per bol als de rooiketting een snelheid heeft
van 4.3 km per uur. De gewichtsdruk per bol is bij tulpen 240 gram
als de rooiketting een snelheid heeft van 2,5 km per uur.
Bij de lelies slaagde men er in de vloermatten van tien kilo terug te
brengen tot brokken van 320 tot 640 gram en bij de Rubrums tot 960
gram.

Klonten
De gewichtsdruk per bol bedraagt bij een brok lelies nog altijd 320
gram als de snelheid van de rooiketting 2,2 km per uur bedraagt, die.
druk is 640 gram per bol bij een snelheid van anderhalve kilometer per
uur. Bij Rubrum:; heeft men een gewichtsdruk van 960 gram per bol bij
een rooikcliingsnelheid van 1,2 km per uur.
Hieruit blijkt dat de snelheid van de rooiketting terug moet naarmate
de klonten groter worden. Daar helpt geen lieve moeder aan!
In 1974 werden leliemonsters genomen van 23 verschillende rooimachines. Bij een deel van de machines had de rooiketting een snelheid van
2,4 km per uur en bij de anderen van 1,2 kin per uur. Die het snelst
draaiden, hadden veruit het grootste aantal beschadigingen.
Let wei: er werd vooraf niet gelicht of losgeploegd.
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Preiiichtcr
Een goed hulpmiddel bleek de pieiiichfer die men voor het eerst in
Liempde in actie zag. Dat is een machine die de zaak losdrilt en dat
bleek vooral voor het zand een uitgesproken verbetering.
Men kreeg ook toen een kettingsnelheid van 2,4 km per uur werd aan
gehouden belangrijk minder beschadigingen.
Onderstaande tabel brengt alles duidelijk „in beeld":
Bemonstering op beschadiging in
1974.
Mid - Centuryhybriden
mecha
nisch gerooid

A = direkt achter de rooibek
B = voor op de schudzeef in de
rooimach'ne
C — uit de kist

A

B

C

snelheid

37%

43%

38%

bij A 2,4 km per uur
„

„ 1,2 km per uur

13%

11%

2i%.

snijdeniichten

„

„ 2,4 km per uur

11%

14%

l'7%

losploegen

„

,, 1,2 km per uur

0%

12%

16%

Josplocgen ,,

„ 1,2 km per uur

0%

0%

10%.

Op het zand is het nu mogelijk om zonder beschadigingen te rooien.
Voor telers die lelies op de klei hebben, ligt het nog wat moeilijker.
Daar is men wat het losmaken van de grond betreft, nog niet zo ver.
Over dit punt verstrekte de heer Smit de volgende informatie:
Rooien manuren per ha volume 140 m9
Mid - Centuryhybriden
Znnd

Zavel

Uitploegen en oprapen

250 - 450 m. u.

600 - 650 manuren

Mechanisch in: klein fust

175 -225 m.u.

130-385 manuren

+ losmaken — klein fust

100 - 150 m. u.

+ losmaken — stapelkisten

70- 90 m.u.

Onder klein fust dient te worden verstaan: groentekisten of bierkratjes.
Het losmaken gebeurde in deze gevallen met de preilichter.

Voorraadkist
De voorraadkist raakt ook bij de leliekwekers steeds meer ingeburgerd.
Geen wonder als men de grote besparingen in manuren ziet bij het
gebruik van deze ,,kuubs"-kisten. De volgende tabel zegt meer dan
een kolom tekst vol superlatieven.
Transport manuren per ha en rijafstanden.
Bij een oogslvolume van 140 m3 per ha
in gaasbakken

Manuren

Afstand per kist

125

700 m

in

401 kisten

92

700 m

in

600 1 kisten

28

400 m

in

8001 kisten

28

525 m

in 10001 kisten

28

650 m
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Het stelentrckken en het scheiden van leverbaar en plantgoed is ook een
tijdrovend karwei. Het mechanisch scheiden van stelen van bollen is
mogelijk, maar dan moeten de stengels wel vergaan zijn. Men kan niet
wachten tot na half november, want dan maakt men brokken, zo deel
de in dit verband de heer KI. de Jong niede. Voor ontwerpen van een
machine voor het mechanisch scheiden wordt getracht het I.M.A.G. te
interesseren en wellicht zijn er ook andere constructeurs die willen
meedenken om het probleem op te lossen.
Onderstaand overzicht maakt duidelijk dat er op dit brokje terrein nog
veel gebeuren moet.
Ste'cnirekken en scheiden van leverbaar van plantgoed op zift 8.
Mid - Centnryhybriden
: Voor 15/10 525 manuren per ha.
Invloed «frijping : Tussen 15/10 en 15/11 400 manuren per ha.
: Na 15/11 350 manuren per ha.
Mechanisch scheiden kan, als de stelen zijn vergaan
160 manuren per ha.

Sorîorcn
Zeer tijdrovend was aanvankelijk ook het sorteren, het nasorteren en
het tellen. Leek aanvankelijk de weegmachine nog voor een doorbraak
te zorgen, al gauw bleek dat de weegmachine wat de sorteerprestaties
betreft gewoon „pet" was. Bovendien was snel duidelijk geworden dat
bollen van een gelijk gewicht lang niet gelijk bloeiden, zoals men in het
begin had gehoopt.
De lcüesortecrplaat bleek zonder meer een vondst van grote importan
tie. Dat getuigt ook van de geweldige opkomst. Op één bedrijf in ge
bruik genomen, hadden nog geen acht maanden later ruim tweehonderd
leüekwekers deze plaat in gebruik. Grote tijdsbesparingen bleken moge
lijk en die werden nog groter toen men ging zorgen voor een bandinvoer.
Kijkt li maar eens naar onderstaande gegevens:
Mid - Centuryhybriden 630.000 st. per ha.
»Sorteren - nasorteren en tellen in manuren per ha.
Handsorteren op tafel
Handsorteren op een band
Kandinvoer in weegmachine
Handinvoer in
bollensort eermachine
Bandinvoer in
bollensortecrmaehine

Sorteren

Nasorteren en tellen

Totaal

420
320
195

120
120
270

540
440
465

90

150

240

20

150

170

Intussen is men nu al zo ver, dat men al heel wat minder manuren
nodig heeft dan in 1972. Voor de oogst en verwerking van een bunder
Midcenturyhybriden had men in 1972 op de zavelgronden (en bij ge
bruik van klein fust) nodig 1650 manuren en nu 1400. Op de zand
gronden (en bij gebruik van klein fust) had men in 1972 1450 manuren,
nodig, maar in 1976 was dat aantal al teruggebracht op 960 manuren.
Jn 1972 heeft men geen tijdmetingen verricht bij het gebruik van stapelkisicn. In 1976 wèl en toen kwam men op 740 manuren per ha. Ket
aantal manuren voor een hectare. L. rubrums werd in genoemde periode
teruggebracht van 900 naar 500.
Totaal manuren per ha Oogst en verwerking
Mid - Centuryhybriden
Zavelgronden - klein fust
Zandgronden: klein fust
stapelkisten
Rubrums - zandgronden

1972
1650
1450
900

1976
1400
960
740
500

Bij bovenstaande cijfers tekende de heer Smit aan dat de winst in man
uren bij het rooien en verwerken in klein fust op zandgronden in hoofd
zaak is bereikt door de besparingen op het sorteren.
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Méér mensen
En dan wil men nog wel eens beweren dat de machine de werkgelegen
heid in gevaar brengt. Nu zeiden ze dat tweehonderd jaar geleden ook
al toen James Watt de stoommachine uitvond. De machine heeft echter
altijd voor veel meer werkgelegenheid gezorgd en het mogelijk gemaakt
dat de gemiddelde West-Europeaan thans oneindig veel meer comfort
en luxe in huis heeft dan de rijkste ridder in de late Middeleeuwen.
Wel, door bepaalde ontwikkelingen zijn nu ook meer mensen nodig in
de lcliecultuur. De Mechanisatie opende mogelijkheden. Een blik op
onderstaand overzicht maakt u dat duidelijk.
Mid - Centuryhybriden totaal teelt
1 ha in bloei trekken

(„all in") 1500 manuren per ha.
3000 manuren per ha.
4500 manuren per ha.

Van 1972-1976 kwamen er plm. 500 ha Mid - Centuryhybriden bij.
, 500 ha x 4500 uren = 2.250.000 manuren.
1 manjaar effectieve arbeid = plm. 1800 uren.
In 1976 zijn er 1250 manjaren meer nodig dan in 1972.

Aankoeken
Sprekend over de preilichter zei de heer Smit nog dat deze lichter op
een bestaande rooimachine kan worden gebouwd. Er z'in er ook met
een rooibek die het preilichterseffect geeft. Er rijden verder machines
die door middel van extra motoren de snelheden van de kettingen, de
schudzeef, enz. apart kunnen regelen.
Een moeilijk punt is nog dat vele rooimachines snel vuil worden. Het aan
koeken is een heel probleem, want als je hem hebt schoongemaakt, duurt
het niet lang of het is weer mis. Vermoedelijk zal een bekleding met
zink het aankoeken tot een minimum beperken. Dat wordt nu nader
uitgezocht.
Lelies rooien in meerijdende zelflossers gebeurt ook al, maar men zal
dan wel de snelheid moeten terugbrengen, aldus de heer Smit.

Invloed van kopmelhode en koptijdstip op opbrengst
bij lelie „Midcentury-hybriden"
(door C. J. Kruyer

-

Proeftuinen Breezand. en Wieringerwerf)

Het koppen van lelies is een vrij arbeidsintensieve aangelegenheid, die als regel door losse arbeid
moet worden uitgevoerd. Dit maakt het vry kostbaar, terwijl de arbeidsmarkt op het moment dat
het koppen moet worden uitgevoerd (in de zomer) krap is. Dit komt omdat andere werkzaamheden
in de bloembollenteelt (o.a. tulpen rapen en pellen) beslag leggen op een groot deel van .het aan
bod van losse arbeid. Hierdoor schept het koppen van lelies nogal eens problemen.

Moeten lelies worden gekopt?
Men is zich af gaan vragen of het wel nood
zakelijk is of lelies gekopt moeten worden. En
zo ja wanneer en hoe moet dat dan gebeuren?
De wijze van koppen was iets wat ter sprake
kwam omdat b.v. bij Midcentury-hybriden de
bloemknoppen allemaal bovenin de plant zit
ten. Je kunt de bloemen verwijderen door alle
knoppen afzonderlijk af te breken of alle. knop
pen in één keer uit de kop van de plant te
breken. De laatste methode gaat aanzienlijk
sneller en kan eerder worden uitgevoerd.
Dc vraag was welke konsekwcntics een en an
der voor de opbrengst heeft. Teneinde hierop
een antwoord te vinden is in 1975 op Proeftuin
Breezand een onderzoek begonnen naar de in

vloed van de verschillende kopmethoden op de
opbrengst bij de cultivar 'Enchantment', wat in
1976 op Proeftuin Wieringerwerf werd voort
gezet.

Onderzoek
Het verwijderen van de hele kop van de plant
met alle knoppen eraan werd vergeleken met
het verwijderen van de knoppen afzonderlijk.
Beide methoden werden op diverse tijdstippen
uitgevoerd, terwijl in 1975 ook de invloed op
de opbrengst van het laten staan van de bloe
men werd nagegaan.
Het bleek dat zowel de kopmethode als het
koptijdstip grote invloed uitoefende op dè op
brengst.
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Tabel. De invloed van de kopmethode en het koptijdstip op de opbrengst bij 'Enchantment'.
koplengte

1975
relatieve
opbrengst

1976
relatieve
opbrengst

koppen verwijderen
koppen verwijderen

1 à 1,5 cm
2 à 3 cm

111
110

102
100

knoppen verwijderen
knoppen verwijderen
knoppen verwijderen

4 cm
6 cm
50% bloei

110
100
96

100
100
89

kopmethode

bloemen laten staan

88

Het verwijderen van de koppen bood, vooral in
1975, aanzienlijk meer perspectief dan het ver
wijderen van de knoppen.
Knoppen verwijderen op een laat tijdstip, wan
neer de bloei begint, leidi tot opbrengstderving.
Het laten staar, van de bloemen is uit het oog
punt van de opbrengst helemaal uit den boze.
Een en ander wordt geïllustreerd met relatieve
opbrengstcijïers in de tabel. De opbrengst van
de meest voorkomende kopmethode (knoppen
verwijderen bij een knoplengte van ongeveer
6 cm) is hierbij op 100 gesteld.

Conclusie ca a;ivies

va« de knoppen afzonderlijk mag zeker niet te
laat gebeuren, Bloemen laten staan gar.t tea
koste van een aanzienlijke ophrengsiderving.
Op grond van deze gegevens is het verantwoord
orn het koppen van Midcenïury-hyhrsden uit te
voeren door liet verwijderen van de kop van de
plant. Oif kan worden uitgevoerd zodra de kop
verwijderd kan worden zonder de onderliggen
de ioofhladcii te beschadigen (knoplengte onge
veer î,5 à 3 ens).
Het is wel noodzakelijk dat da selectie voor het
koppen is uitgevoerd, aangezien selecteren na
het koppen bemoeilijkt wordi door het ont
breken van de kop van de plant.

Uit dit onderteek niet 'Enchantment' Mijïci dat
het verwijderen Vün »ie kop roei aïie ».«tappen
er.'iarï een goede methode is. Het vi-rwijderea

Uiterste plantdatum in kas
van „Enchantment"
(door ing. Jos H. M. Eijking)

Alhoewel we bij verschillende soorten lelies over een jaarrond spreken, is het toch
niet zo dat wc maar het hele j.*i;.r door lelies kunir.cn planten en na bv. 10 weken „in
de bloemen ziüen". Gedurende de w întermaanden kunnen wc alleen met een goede
kwaliteit „Enchantment" op de markt komen door het toepassen van assimilatiebelichfing. Indien men niet over een dergelijke installatie beschikt dan is de uiterste plantdatum van „Enchantment" gedurende de laatste week van augustus. Het is dan wel van
belang dat men vanaf half september een nachttcmperatsiur aanhoudt van 15°C. De
bloei zal dan vallen in de periode laatste week oktober, eerste week november. Bij een
lagere temperatuur wordt de trektijd te lang.

Hij een plantdatum gedurende «2 laatste week
van augustus loopt men normaal gesproken
geen risico van een te kort aan licht gedurende
de aanleg en uitgroei van de bloemknoppen.
Immers een tekort aan licht heeft bioemknopverdroging tot gevolg. In de praktijk wordt in
enkele gevallen nog wel wat later geplant: men
neemt dan duidelijk risico's en er wordt ge
hoopt op een ,,crg licht" najaar. Om bij het

laatst mogelijke planttijdstip toch zoveel moge
lijk verzekerd te zijn van een goede kwaliteit,
waarbij het licht de beslissende factor is, kan
men beter iets dunner planten dan gedurende
de zomerperiode (5-10 stuks minder per vier
kante meter).
Maatregelen om de grondtemperatuur zo laag
mogelijk te houden waardoor een betere ont-
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wikkeling van de »(engelwortels mogelijk is,
blijven natuurlijk van groot belang. Hoewel er
in voorafgaande jaren wel geadviseerd werd
om voor de !ate najaarsbloei dikke bollen (14
cm en groter) te gebruiken, is het in dc prak
tijk 7.6 dat men juist de kleinere maten ge
bruikt; 9-10 (liever dan 8-10) en J 0-12 cm. Dat
de bollen voor dat planttijdstip extra goed be
waard moeten zijn spreekt voor zich. Dezo
kleine malen geven relatief niet zoveel kelken
(3-8); het voordeel is echter dat gedurende de
liciitarme periode, tijdens dc kritieke fase wan
neer de bloemkelken een grootte hebben vanaf
een halve centimeter, alic aanwezige keiken
voldoende van het licht kur.ncn profileren. Ook

is bij de kleinere bolmaïcn een gunstiger ver
houding tussen de hoeveelheid biad en het aan
tal kelken.
Samenvatting: „Enchantment" planten tot in
dc laatste week van augustus behoeft weinig
problemen te geven. Dc trektijd moet echter
niet extra lang gemaakt worden; nachttcmpcratuur van 15°C is noodzakelijk. Later planten
betekent extra veel risico's in verband met een
•te lage lichtintensiteit in het najaar; blocmknopverdroging zal dan vaak het gevolg zijn.
Bij de laatst mogelijke plantdatum behaalt men
doorgaans betere resultaten met de kleinere
bolmaten dan met de grotere.

Virussen en virusziekten Iii bloemboloewassen
mogelijkheden tot bestrijding (5)
w

(door lr. C. J. Asjes)

Minerale oliën op lelies
In opril verscheen in de vakbladen een serie van vier artikelen waarin het optreden van virus
sen cn viraszieltfen in blocntbolgcwassen en de iKojeiijkheden tot bestrijding daarvan werden
beschreven. Het artikel waarin da bestrijding «sa virusziekte»! in lelies ïcr sprake kwam, vraagt
enige toelichting wat het advies voor de toepassing van bespuitingen ir.ct minerale oïiën betreft.
ï>c/.e toelichting wordt in bet onderstaande gegeven.

Bestrijding van welke virusziekten?
De bespuitingen worden toegepast ter bestrij
ding van de virusziekten veroorzaakt door het
lciicmozaïckvirus (officiële naam: tulpemozaiekvirus), het komkommermozaïckvinis en het
lclielatentvirus (officiële naam symptooinioos
lelicvirus). Het icliemozaïekvirus veroorzaakt,
al of niet bij aanwezigheid van het lelielatentvirus, virusziekten zoals onder andere het
„bruin" in 'Enchantment' cn het 'mozaïek" in
Liliinn spcciosiisn-cultivars. Het komkommermozaïckvirus kan ernstige aantastingen veroor
zaken in de Midcentury-hybriden 'Tabasco' en
'Destiny'. In dc vele andere, hier niet genoem
de lelicsoorten komen deze virussen echter ook
voor. Minerale oliën beperken dc versprei
ding van deze virussen in de gehele ieliccultuur. Dat soms eenzijdig aandacht wordt
gegeven aan het „bruin" in 'Enchantment'
kan dc indruk wekken, dat minerale oliën
slechts voor dc bestrijding van hst „bruin"
van toepassing zouden zijn. Minerale oliën zijn
echter voor dc beperking van de verspreiding
van alle non-persistente virussen in lelies toe
pasbaar!

Virusverspreiding door iuiren
Dc genoemde virusen worden door vliegende
luizen op non-persistente wijze verspreid. Dit
wil onder andere zeggen dat dc verspreiding
tc velde op snelle wijze plaatsvindt. Dat houdt
in dat bespuitingen met systemischc insectici
den geen bestrijdingscffect hebben op het op
treden van door deze virussen veroorzaakte

virusziekten.
Dc vliegende luizen kunnen gedurende vele

maanden te velde worden waargenomen. In de
laatste weck van april zijn er soms reeds enke
le tc vangen. In mei nemen de aantallen vlie
gende luizen toe. Jn juni en begin juli komen
vluchten met zeer grote aantallen voor. In de
maanden augustus en september vliegen er ook
p.og vrij veel luizet:; in september soms zelfs
grotere aantallen per dag dan in augustus.
Het is niet mogelijk een direct verband vast
tc stellen tussen he! aantal vliegende luizen en
de mate waarin bepaalde virusziekten optre
den. Het is een misverstand te denken dat er
in mei, als nog maar kleine aantallen vliegende
luizen voorkomen, ook weinig virusversprei
ding zou plaatshebben; indien de weersomstan
digheden gunstig zijn, vindt in de regel reeds
een aanzienlijke verspreiding plaats. De plan
ten die in mei met een virus worden besmet,
kunnen in latere maanden opnieuw worden be
smet.
Weliswaar worden vele planten meermalen met
virus besmet, maar er zijn toch ook vele plan
ten die niet door een schadelijk virus worden
aangetast. Ook het verschijnsel dat planten met
virus worden besmet, maar niet virusziek wor
den, is moeilijk verklaarbaar. Dit wordt op
deze plaats dan ook niet geprobeerd. Het is
daarentegen wel zinvol zich te realiseren, dat
planden niet altijd virusziek worden, nadat deze
met virus worden besmet. Dit geldt in het bij
zonder voor planten die besmet zijn tijdens het
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laatste dec! van het groeiseizoen, in augustus
ca september. Hierdoor wordt een minder straf
hanteren van het navolgende advies mogelijk.

Hei advies voor 1977
Uit het onderzoek van de afgelopen jaren blijkt
dat de concentraties van de toegepaste olieemulsies invloed hebben op de doelmatigheid
van de bestrijding van de virusverspreiding.
Om deze reden wordt de voorkeur gegeven aan
de toepassing van de minerale olie in water in
een hoeveelheid van 400 liter per hectare in
plaats van in 800 liter.
Het advies luidt:
middelen:
Albolineum
Schering 11E olie
hoeveelheden:
20 liter Albolineum per ha of 15 liter Sche
ring 1IE olie per ha plus 400 liter water per
ha.
spuitperioden:
mci-juni-juli, wekelijks, nadien elke dag tien
dagen
bespuiten:
in één gang, of in een heen- en teruggang;
bij bedekt weer: 's morgens, 's middags of
's avonds; bij zonnig weer: in de namiddag
of 's avonds.
Het effect van toevoeging aan Albolineum van
vuurbestrijdingsmiddclen is onderzocht. Hier
bij bleek dat het tegengaan van de virusversprciding niet nadelig werd beïnvloed.
Om de kolonieverming van luizen op lelies te
voorkomen moet af ca toe een systemisch in
secticide worden gespoten.

Is dii cdvies chsjd geldig?

Het advies is gebaseerd op de resultaten van
de onderzoekingen in de afgelopen jaren. De
resultaten van de proeven in 1977 kunnen aan
leiding zijn tot wijziging in 1978. Jn het advies
voor 1978 kan de toevoeging die handelt over
de manier van spuiten, nl. „in een heen- en
teruggang", worden weggelaten.

Wanneer stoppen met minerale olie
op leîîes in 19771
Onderzoekingen in dc laatste jaren hebben uit
gewezen dat bloeibaar materiaal van 'Enchant
ment' in de tweede helft van augustus en in de
maand september niet meer ziek wordt, als de
bladeren van de planten via luizen met leliemozaïekvirus worden besmet. Aldus is het ad
vies te geven na de eerste week van augustus
met de toepassing van minerale olie te stoppen.
Zijn de 'Enehantrnent'-lelies echter zeer laat
in het voorjaar geplant, dan is het zinvol niet
voor half augustus te stoppen. Ook is het te
vens van belang niet te stoppen, als er bij wijd
geplante lelies veel nieuwvorming van jonge
blaadjes onder aan de planten plaatsheeft.
Het advies eerder dan het einde van het zomer
seizoen te stoppen is ook r.og niet haalbaar
voor de schubbenteelt of de teelt van kralen
van 'Enchantment', die tijdens de zomer steeds
nieuwe blaadjes produceren, tenaanzien van de
verspreiding van het leliemozaïekvirus. Tevens
is nog niet bekend of bij andere, laatbloeiende
cultivars eventueel stoppen met bespuiten in
augustus haalbaar is. Met nadruk is te stellen
dat hel stoppen van de bespuitingen met mine
rale olie in het bijzonder voor het bloeibaar
materiaal van 'Enchantment' is onderzocht. De
onderzoekingen van Ir. A. F. L. M. Derks voor
de oplossing van de problematiek bij andere
cultivars en tevens voor het leliemozaïekvirus
bij het iongc plaatmateriaal en voor het lelielatentvirus en komkommermozaïekvirus zijn
nog onvoldoende afgerond om verantwoorde
uitspraken te kunnen doen.

Laat uw lelies niet verrotten!
(door H. van der Mey)

In de teelt van lelies als snijbloemen kunnen de schimmelziekten Pytbhsm, Phytophfhora en Rhi
zoctonia voor ongewenst kwaliteitsverlies en zelfs voor uitval zorgen. En aangezien dc rentabili
teit van de ïelieteelt dergelijke aanvallen niet zo goed kan verdragen, is het zeer gewenst aantas
tingen van de drie genoemde schimmels te bestrijden of beter: te voorkómen.
Discussies over de vraag of het mislukken van een teelt aan uw grond of aan de u geleverde bollen
heeft gelegen zijn net zo zinvol als de vraag of de kip er eerder was dan het ei. Een goede on
dernemer houdt met beide mogelijkheden rekening.

Pyfhium
De Pythiumschimmel veroorzaakt bij lelies
wortelrat. Bij een aantasting is het gewas vaak
onregelmatig, blijven de planten korter en wor
den de b'iadcren van onderaf geel. Soms han

gen de bladeren en zijn ze dof. De wortels van
dergelijke planten vertonen glazige, waterige
stukjes of rotting vanuit de worteltoppen. De
grens tussen gezond en ziek weefsel wordt
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vaak gevormd door een bruinrood ringetje. La
ter zijn de wortels leeg; er is slechts een vliezig
omhulsel overgebleven.
Pythium is niet chemische middelen te bestrij
den, maar door te zorgen voor goede groeiomstandigheden bent u al een heel eind op
weg. Zoals doorspoelen als dat nodig is. goed
gictvyater en geen verse stalmest gebruiken en
weinig of geen kunstmest vóór het planten en
vóór opkomst strooien. Op slempgevoeiige
gronden helpt een handje turfmolm of pot
grond op de bollen en/of als af deklaag veel
narigheid voorkomen.
Besmetting vanuit de grond kan worden be
streden door de grond vooraf te stomen of te
gassen met metam-natrium (o.a. Vapam, Monam). Dit is echter onvoldoende omdat be
smetting ook vanuit de bol plaats kan vinden.
Het is daarom aan te raden om voorbehoedend
tige omstandigheden en bij een temperatuur
boven 14~15°C. Vandaar dat de meeste pro
blemen met deze ziekte zich in de zomer voor
doen. Het is dus belangrijk om de grondtemplanten 5-10 cm hoog zijn per m- 5 gram
Bayer 5072 (Dexon) over het gewas te spuiten
en in te regenen. Ais in een eerste teelt AAterra
is gebruikt, kan in de tweede daaropvolgende
teelt met de halve dosering worden volstaan.
Als tijdens de teelt een Pythiumaantasting
wordt geconstateerd, moet de verdamping wor
den beperkt door te schermen en het hand
haven van een hoge relatieve luchtvochtigheid
(alleen luchten aan de luwe zijde, af cn toe
broezen). Verder moet dan zo spoedig mogelijk
10 gram Bayer 5072 per m4 worden gespoten
en ingeregend.
Soms kan enkele keren flink beregenen (15-30
minuten) al verbetering brengen. Dit is natuur
lijk alleen mogelijk op goed doorlatende en
gedraineerde gronden. Op slempgevoeiige gron
den kan verdichting door te veel beregenen
zelfs wei de oorzaak van het wortelrot zijn.
In dit geval is het beter om wat minder en
korter water te geven dan men gewend was;
vooral als de planten eenmaal boven de grond
staan.

Phytcphfhora
Deze schimmel kan bij lelies een ernstig voetrot veroorzaken, vooral bij de variëteiten van
L. speciosum „Rubrum". Door voetrot aange
taste planten zijn aan de voet van de stengel
donkerbruin verkleurd. In ernstige gevallen
verwelken de planten en knakken de stengels.
Bij controle blijkt c'e stengelholte dan gevuld te
zijn met witte schimmeldraden. Soms treedt de
ziekte het eerst op in het bovenste gedeelte van
de plant. Zeer waarschijnlijk gaat Phytophthora
niet met de bollen over, maar is zij reeds in
de kasgrond aanwezig. Vooral na een tomaten
teelt kan voetrot een ernstig probleem zijn.
Aangezien Phytophthora een vochtminnende
schimmel is en vooral op zeer vochtige plekken
voorkomt, is het zorgen voor een goede struc
tuur en ontwatering van de grond al een eerste
bestrijding. Tevens moet ruim worden gelucht.
Verder kan worden gespoten met 0,3% zineb

(300 gram op 100 liter water) of met 5 gram
Bayer 5072 per m2. Als lelies na tomaten wor
den geplant moet de grond. eerst worden ge
stoomd of ontsmet met chloorpicrine of me
thylbromide.

Rhizoctonia
De schimmel Rhizoctonia solani is de veroor
zaker van Rhizoctoniaziekte bij lelies. Ze tast
de jonge spruit reeds aan voordat deze uit de
grond komt. In lichte gevallen groeit de plant
erdoor heen cn blijft de aantasting beperkt tot
grillige, lichtbruine plekjes op de onderste bla
deren en oranje tot lichtbruine vlekken op het
ondergrondse stengeldeel. Soms gaat de aan
tasting door en worden de jonge bloemknoppen
aangetast of smeulen de planten zelfs weg.
Kenmerkend is dat de smeulende planten naar
rotte eieren ruiken, vooral bij „Enchantment".
De grond rond de aangetaste slengel wordt
vaak door schimmeldraden bijeen gehouden.
Rhizoctonia solani komt in erg vee: gewassen
voor, o.a. aardbei, anjer, iris, tulp, sla, enz.
Het ligt daarom voor de hand dat het grootste
besmettingsgevaar vanuit de grond dreigt. Hoe
wel er ook enkele gevallen bekend zijn waarbij
de schimmel met de bollen meekwam.
Rhizoctonia solani bevindt zich alleen in de
bovenste grondlaag en groeit het best in vochóf voor het planten per m2 5-S ') gram AAterra
± 10 cm door de grond te werken öf als de
grond voor het planten te stomen of te ont
smetten met methylbromide of 'metam-natrium.
Het is aan te raden om voor het planten per
m2 10 gram quintozeen 20% stuifpoeder (bijv.
AAfuma, Brassicol PCNB) te strooien en tot
±10 cm diepte door de grond te werken. Deze
hoeveelheid is voldoende als de grond ernstig
is besmet. Grotere hoeveelheden geven kans
op narigheid zoals wortelverbranding cn groeiremming, vooral als er regelmatig gewassen
worden geteeld waarbij quintozeen wordt ge
bruikt. Het middel spoelt namelijk niet uit,
waardoor het bij veelvuldig gebruik ophoopt
in de grond.
Positieve resultaten zijn bereikt door de bollen
voor het planten gedurende een half uur in
een oplossing van Difolatan en Benlate te
dompelen. Probleem is echter dat de bollen
tegenwoordig vaak in turfmolm worden ver
pakt, zodat het niet eenvoudig is om de bollen
redelijk schoon in het dompelbad te krijgen.
Als tijdens dc teelt Rhizoctoniaziekte optreedt
kan over de opkomende spruiten 4 gram quinperatuur zo laag mogelijk te houden.
De beste bestrijding wordt verkregen door de
tozeen 50% spuitpoeder per m'- worden gespo
ten cn ingeregend. Theoretisch heeft deze han
delswijze geen zin omdat quintozeen niet of erg
moeilijk in de grond dringt. In de praktijk zien
we echter goede resultaten van deze behande
ling. Waarschijnlijk omdat het opgeloste mid
del langs de stengels in de grond stroomt en
precies op de plaats komt waar het moet zijn.
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Algemeen advies
In het kort samengevat kunnen tie volgende
maatregelen veel narigheid bij het in bloei trek
ken van lelies voorkomen;
• Zorg voor een goede structuur en ontwate
ring van de grond. Wat turfmolm of pot,
grond op de bollen bevordert het aanslaan
en ccn afdeklaagje voorkomt dat de grond
dichtslempt;
• Stoom of ontsmet de grond zo goed mogelijk;
® Gebruik hoogstens één keer per jaar stal
mest in ccn hoeveelheid van lm3 per are.
Wees voor het planten zuinig met kunst
mest, begin liever met bemesten als de
planten ± 10-15 cm boven de grond staan;
© Strooi voor het planten per m2 10 gram
quintozeen 20% stuifpoedcr en 5-81) gram
AAterra en werk dit ± 10 cm diep onder

de grond. Als AAterra reeds in de voor
gaande teelt is gebruikt, kan met de halve
hoeveelheid worden volstaan. In plaats van
AAterra kan ook Bayer 5072 worden ge
bruikt, waarvan 5 gram per m2 worden
gespoten en ingeregend als de planten ±
5-10 cm boven de grond staan;
9 Dompel de bollen zo mogelijk gedurende
een half uur in een oplossing van 0,2%
Benlatc en 2% Difolatan;
® Probeer de bodemtemperatuur in de zomer
zo laag mogelijk te houden, vooral de eer
ste weken na het planten;
© Als tijdens de teelt Pythium, Phytophthora
of Rhizoctonia optreedt, kunt u de maat
regelen nemen die in dit artikel bij de be
schrijving van de ziekten zijn gegeven.
') 5 gram AAterra op zandgrond en 8 gram op
zavel- en kleigrond.

Knelpunten bij machinaal rooien
van lelies
(door J. C. Smit, arbeidskundige bij het Consulentschap voor de Tuinbouw te Hoorn)

De oogst en verwerking van leliebolien is de laatste jaren in een snel tempo gemechani
seerd. U is daar tie laatste jaren steeds van op de hoogte gehouden door uitgebreide
artikelen in de vakbladen, lezingen e.d. Vandaar düt het artikel deze keer beperkt blijft
tot de punten, die bij het rooien problemen kunnen geven.

Niet te kort
Eén van de belangrijkste punten is het zorgen
voor voldoende rooicapaciteiten. Hierbij moet
rekening worden gehouden met het aantal
werkbare uren, dat in de loop van het najaar
sterk afneemt door de toename van de neer
slag.
Het aantal werkbare uren is erg afhankelijk
van de hoeveelheid neerslag, maar ook van de
snelheid waarmee de grond na een necrslugpcriodc weer droog wordt. Zo zal zandgrond
veel eerder weer bewerkbaar zijn en dus ook
meer werkbare uren hebben dan zavel- en klei
grond, zoais uit de tabel blijkt.
Tabel: Het globaal berekende aantal werkbare
uren in verschillende perioden van het najaar
op goed doorlatende zand- cn zavel- en klei
grond.
aantal werkbare uren
Periode
ZavçlZandgrond
en kleigrond
1 5 - 3 0 sept.
70
60
1 -15 okt.
70
60
1 6 - 3 1 okt.
66
44
1-15 nov.
61
34
16-30nov.
57
26
Voor het bepalen van de rooicapaciteit moet
u natuurlijk ook weten hoeveel tijd het rooien
van één ha lelies vraagt. Voor het mechanisch
rooien op zandgrond zijn gemiddeld 28 ma
chine-uren nodig, terwijl de bediening van de
machine 3 tot 5 personen vraagt. Op kleigrond
zijn voor het uitploegen van ruggen 10 uren
cn voor liet uitploegen van regels 28 uren no
dig. De tijd die nodig is voor het rapen van de
bollen is o.a. afhankelijk van de maat of het

ras en van de plantmethode. Zo zijn voor op
regels geplante Midcentury-hybriden 650 uren
cn voor op ruggen geplante trompctlelies 200
uren nodig.

Niet te langzaam en niet te vlug!
Bij het rooien moet beschadiging zoveel mo
gelijk worden beperkt en liefst helemaal wor
den voorkomen. Een voornaam punt hierbij is
het onafhankelijk kunnen regelen van de snel
heid van de ketting en de vingerrollen.
De snelheid van de rooiketting of vingerrollen
moet kunnen worden ingesteld tot minimaal
1200 m1 per uur of 20 m1 per minuut. Voor
leverbare Rubrums is dit tevens het maximum.
Een hogere snelheid dan 1800 m1 per uur of
30 m1 per minuut wordt afgeraden, ook voor
kleine bollen en als het rooien „mooi" gaat.
De snelheid zal moeten worden aangepast aan
de grootte van de jbrokken in elkaar gegroeide
bollen en grond. Hoe groter de brokken, hoe
lager de snelheid./
I)e brokken kunnen aanzienüjk worden ver
kleind door de bollen in de grond ïos Se klop
pen met de prei-lichter of een In de rooibck in
gebouwde klopper. Deze methode voldoet goed
op zandgrond en maakt de kans op beschadi
ging veel kleiner.
Op kleigrond is deze methode nog in ontwikke
ling. Hier werd zelfs een lichter gebruikt met
een schommelschuddcr, maar ook dit was nog
lang niet altijd een succes. Dit najaar zullen
weer nieuwe technieken worden geprobeerd
om de oogst op zwaardere zavel- cn kleigron
den te mechaniseren.

•- 71

Lclieljollcn schubben? Doe het dan goed!
(door H. v. d. Mcy, Cons. v. d. Tuinbouw - Hoorn)

De titel van dit verhaal komt natuurlijk niet ineens uit de lucht vallen. Elk jaar zijn er tussen de
partijen schubben flinke opbrengstverschiïleit. En dan praten we ;>og niet eens over de misluk
kingen, die er elk seizoen weer zijn. Waarom oogst de ene teler bijvoorbeeld 1,5 en de andere 3
of nog meer kilo's plantgoed van 10 dikke „Enchantment" bollen? E:i waarom doen de schub
ben van „Pirate" het bij de één goed en bij de ander minder goed of hclenzaaï niet?
Een antwoord op deze vragen is niet één, twee,
drie gegeven. Naast de handelingen rond het
schubben zijn er ook andere redenen waardoor
er verschillen optreden. Denk maar eens aan
de structuur van de grond, de vochtvoorziening,
de bemesting, dc ziekten- en onkruidbeslrij
ding, ... enz. En ook niet omdat het mislukken
of minder groeien meestal niet door één fout,
maar door meerdere foutjes wordt veroorzaakt.
Door dc belangrijkste punten van het schubben
op een rijtje te zetten kunt u wellicht zelf na
gaan wat er bij u aan schort en kan worden
verbeterd.

Voorkómen van ziekten
Het succes van het schubben wordt eigenlijk
door twee hoofdzaken bepaald: het voorkómen
van ziekten cn het zo hoog mogelijk houden
van het zuurstofgehalte in de verpakking. Het
eerste wist u natuurlijk allang. Maar het tweede
punt is pas enkele jaren bekend door onder
zoek van Van der Valk op het L.B.O.,

Blote oog
Om bo'rot (Fusarium), randzick en bcwaarrot
(Pénicillium) te voorkomen moet allereerst van
gave, gezonde bollen worden uitgegaan. Soms
worden bij de duurdere rassen alle beschikbare
bollen gebruikt, ook die door een ziekte zijn
aangetast. De zieke delen worden dan welis
waar verwijderd, maar wie kan met het blote
oog zien hoever de betreffende schimmel de
bol al is binnengedrongen? Daar komt nog bij
dat enkele rottende schubben in een bak of
kist misschien wel voor ethylecn zorgen, met
alle narigheid van dien. Denk maar eens aan
zuur en kernrot bij tulpen.
Uit voorzorg tegen de genoemde schimmel
ziekten worden de schubben tweemaal ontsmet.
Vóór het inpakken in 2% captafol1) en vlak
voor het planten nog eens in 2% captafol en
0,2% benomyl'). Voor Fusariuingcvoclige ras
sen kan het percentage benomyl worden ver
hoogd tot 0,4 - 0,5.

YcrmicuHet of turfmolm?
Het medium waarin de schubben worden ver
pakt, kortweg vulstof genoemd, speelt ook een
belangrijke rol bij het gezond houden van de
schubben. In de praktijk wordt meestal vermi
culiet gebruikt, dat enkele zeer goede eigen
schappen heeft. Het is licht van gewicht, bevat
vee! lucht cn is tot 1I00°C verhit, dus vrij
van ziektekiemen. Tegenwoordig worde» ook
wel turfprodukten gebruikt. De resultaten daar

van zijn wat de groei betreft soms zeer goed
cn soms zelfs beter dan van vermiculiet. Toch
heeft vermiculiet de voorkeur omdat het ge
bruik van turfmolm of tuinturf twee nadelen
heeft: het is niet steriel en het bindt de beno
myl aan zich, zodat het geen dienst meer doet
als ontsmettingsmiddel.

Veel zuurstof, geen vochtverlies
Vit het onderzoek van Van der Valk is geble

ken dat afgepelde schubben nogal wat zuur
stof gebruiken, vooral de eerste dagen na het
schubben. Dit is niet zo erg als er voldoende
lucht en dus ook zuurstof kan worden toege
voerd. En daar zit hem nu juist de kneep: de
aanvoer is vaak o voldoende, waardoor het
zuurstofgehalte tussen de schubben daalt. Het
gevolg hiervan is dat de vorming en groei van
jonge bolletjes steeds minder wordt, met in het
ergste geval verstikking.
De nu volgende adviezen moeten ervoor zorgen
dat het zuurstofgehalte in de verpakking zo
hoog mogelijk blijft en de vulstof en de schub
ben niet uitdrogen.
A Omdat het zuurstofgebruik de eerste dagen
erg hoog is, verdient het aanbeveling om de
schubben na het afbreken één of twee dagen
in de schuur te iaten staan alvorens ze in te
pakken. Natuurlijk mogen ze niet uitdrogen.
Een andere mogelijkheid is om eerst een flinke
kier in het plastic te houden en die dan pas na
drie à vier dagen dicht te vouwen.
® Gebruik dun plasticfolie (0,03 mm) en prik
daar per kist, krat of gaasbak ± 10 kleine
gaatjes in met een spijker, punt van een balpen,
een kleine schrocvedraaicr enz. Bij kisten of
kratten moeten de gaatjes langs een kier of
opening worden geprikt, anders werken ze niet.
9 Gebruik zoveel plasticfolie dat de uiteinden
elkaar bij het dichtvouwen 10 à 15 cm over
lappen. Niet minder omdat er dan een kier ont
staat waardoor de schubben en de vulstof uit
drogen. Niet meer omdat u dan met dubbel
plastic werkt en dus een wandje krijgt van
2 x 0,03 = 0,06 mm. En dat is nu juist niet
de bedoeling!
® Verpak per gaasbak, krat of kist 3 tot 3,5
kg schubben. Dit komt overeen met ongeveer
40 dikke bollen, maat 18-20 cm.
® Dc grootte van de vermiculietkorrel lijkt
niet zo belangrijk. In de praktijk wordt met
succes no. 3 (fijn) tot no. 6 (grof) gebruikt. Het
vaak in de vermiculiet aanwezige stof moet
worden uitgczcefd.

• Maak de vermiculiet vochtig door aan 10
liter vermiculiet 2 liter water toe te voegen.
© De keuze van bet fust lijkt niet zo belang
rijk. Aanvankelijk ging de voorkeur uit naar
gansbakken vanwege de vele openingen en bet
daardoor gemakkelijk toe kunnen treden van
lucht. Maar uit metingen in de praktijk is ge
bleken, dat ook groenten kisten en gaaskratten
kunnen worden gebruikt, mits tussen de ver
schillende .stapels wat ruimte wordt gelaten en
per kist of Krat niet meer schubben warden
verpuki <!;m in een ^:i:islr:ik.

Naast de ziekten en de zuurstof zijn er nog
enkele belangrijke zaken om het schubben te
doen slagen. Zo is het bekend dat hoe dichter
de schubben bij de bolbodcm worden afgebro
ken des te beter verloopt de vorming van jonge
bolletjes.
De maanden oktober en november lijken tot
nu toe de meest geschikte tijd om te schubben.
Er is dan ruim voldoende tijd voor de temperatuurbchandcling en er kan op tijd worden
geplant.
Over de temperatuurbehandeling die de bollen
moeten ondergaan is de laatste tijd veel te
doen. De temperatuur wordt steeds hoger op
gejaagd. Hoe hoger, hoe mooier! Er is tot nu
toe echter weinig reden om af te wijken van
het algemene advies: 6
7 weken 25° C +
4 à 3 weken 17° C. Daarna moeten de jonge
bolletjes een koudeperiode ondergaan. Voor
rassen als „Enchantment", „Destiny", „Pirate"
enz. is 8 weken ± 5° C voldoende, voor de
Speciosums en de Oriental-bybridcn enkele we
ken langer.
De kou kan in de koelcel, maar ook geheel of
gedeeltelijk in de grond worden gegeven. In het
eerste geval kan beter niet langer dan half
april worden geplant. Het schubben moet dan
uiterlijk 10 (warmtebehandeling) + 8 of 10
(koudebehandeling) = 18 à 20 weken eerder
plaatsvinden.
Als direct na de warmtebehandeling wordt ge
plant moet dat op zo'n tijdstip gebeuren dat de
grondtemperatuur nog 8 à 10 weken onder de
10° C blijft. Veiligheidshalve houden we half
februari aan als uiterste plantdatum. Soms
ko.'ï.i het beter uit om later te planten. Dit
kan, mits de warmtebehandeling uiterlijk half
februari is voltooid en de schubben vanaf die
tijd tot aan het planten bij ± 5° C worden
bewaard.

te gooien. Toch blijft het schubben voor het
opbouwen en instandhouden van een gezonde
en goed groeiende leliekraam een onontbeerlijk
hulpmiddel. Maar als het niet serieus wordt
aangepakt kunt u het betei1 laten! Voor de se
rieuze teler zijn de belangrijkste zaken nog
eens op een rijtje gezet:
~k speel of safe, gebruik gave en gezonde bol
len. Laat u niet opjutten en weiger ook al het
ondeugdelijk materiaal var. nieuwe rassen of
selecties, hoe graag u ook wilt meespelen in de
le'iemanie
if gebruik bij voorkeur vermiculiet als vulstof
en zeef het stof er uit
• ontsmet de schubben zowel voor het inpak
ken als vlak voor het planten. Weet wel dat
aangetast materiaal nooit meer gezond wordt
•fc besparing op fust, vulstof, behandelingskosten, ruimte enz. weegt niet op tegen liet risico
van uitval of mindere groei. Doe daarom niet
meer schubben in een bak of krat dan is aan
gegeven en beknibbel niet op ruimte door de
kisten tegen elkaar aan te stapelen
zorg dat er voldoende zuurstof toe kan tre
den door dun plasticfolie te gebruiken, de eer
ste dagen een kier in het plastic te houden en
een tiental gaatjes per kist te prikken. Mogelijk
kan een dag besterven voor het inpakken het
zuurstofverbruik aanzienlijk verlagen
hoewel een hoog zuurstofgehalte erg be
langrijk is, moet het ook niet zo worden over
dreven dat de schubben uitdrogen. Want ook
dit geeft verminderde resultaten
• de vraag of vermiculiet en plastic meer dan
één keer kunnen worden gebiuikt. moet voor
degenen die dit artikel serieus hebben gelezen
geen vraag meer zijn. Denk maar aan het stuk
je over vermiculiet en turfmolm
• neem voor het schubben de tijd en doe het
secuur. Even rond Oud en Nieuw nog eens
10.000 bollen schubben is niet zo'n kunst. Maar
als de opbrengst dan een flink stuk lager is
dan bij de buurman, moet u niet vreemd op
kijken
•k hoewel de geadviseerde temperatuurbehan
deling nogal eens 1er discussie staat en mis
schien niet wordt begrepen, is er nog geen aan
leiding om ervan af te wijken
• voor een goede groei lijkt het planttijdstip
en dus ook het schubtijdstip van groot belang.
Eigenlijk is eind november de uiterste schubdatum. Dan kan zonder kunstmatige koude
half februari en met kunstmatige koude tot
half april worden geplant.

Samenvatting

') caprafol = Difolatan vloeibaar en benomyl
— lienlate.

Temperaluurbehandeling

Schubben cn schubben is twee. Juist in de tijd
•.lat overproduktie van sommige lelierasscn
dreigt is nicn geneigd om er met de pet naar
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Het „invriezen^ van de leliehol c.v. Enchantment
(door Drs. O. L. Staden en W. Maas)

Sprenger Instituut, Wageningen

AI verscheidene jaren past men in de praktijk bij de langdurige bewaring van bepaalde leliebollcn, vooral van de c.v. „Enchantment", temperaturen toe beneden het vriespunt. Met deze
werkwijze waren velen zeer tevreden. Echter in 1974 kwamen nogal wat idenrste'.icnde bcwaarrcsiiltatcn voor. Men vroeg zich toen af of deze siechte ervaringen moesten worden toege
schreven aan bepaalde omstandigheden tijdens de teelt, dan wei of Enchantment fciteäsjk niet
geschikt is voor de toepassing van het „invriezen" van de bel. Örn in deze zaak meer helderheid
te verschaften werd in november 1975 ecu betvaarproef ingezet met de leliebol cv. Enchant
ment bij vier opsSagperioden, elk bij zeven verschillende temperatuurconsbinaties.

De proef
Op 23 oktober 1975 werden de bollen ontvan
gen. Voorafgaande aan de bewaring werd het
materiaal ontsmet met 2,4% Difolatan (vloei
baar). Daarna werden de bollen verpakt in ge
perforeerde polycthylecnzakken zonder vul
stof. De dikte van het folie was 0,05 mm. Elke
zak was voorzien van 10 gaatjes van 6 mm
doorsnede. Uit voorgaand onderzoek was ge
bleken, dat gebruik van houtmot niet wenselijk
en var. vochtige turfmolm overbodig is, indien
men de bollen in goed gesloten geperforeerde
zakken bewaart. De gaatjes dienen ervoor om
tijdens de eerste opslagperiode boven 0° C de
bollen le behoeden voor het ontstaan van te
hoge koolzuurophopingen binnen de verpak
king. Er werden per behandeling 75 bollen ge
bruikt. Hiervan werden later 60 stuks opge
plant cn 15 stuks onmiddellijk na afloop van
de bewaarperiode ter controle doorgesneden
om eventueel invriezingsschade waar te kun
nen nemen. Do bewaring geschiedde op ga
zen bakken.
De behandelingen waren:
a. 4 weken bij -(-1° C\ daarna 20 resp. 30,
40 en 50 weken bij — 10 C;
b. 8 weken bij -f 1° C, daarna 16 resp. 26,
36 en 46 weken bij — 1° C;
c. 12 weken bij + 1° C, daarna 12 resp. 22,
32 en 42 weken bij — 1° C;
d. 4 weken bij 4- 1° C, daarna 20 resp. 30,
40 en 50 weken bij — 3° C;
c. 8 weken bij ••}- 1° C, daarna 16 resp. 26,
36 en 46 weken bij — 3° C;
f. 12 weken bii -f !° C, daarna 12 resp. 22,
32 en 42 weken bij — 3° C;
g. 24 weken resp. 34, 44 en 54 weken bij
-f- 1° C (dc controle).
Alle bewaarperioden werden, voorafgaande
aan de uitplant, afgesloten met een „gewen
ningsperiode" van 1 week bij 15° C. In totaal
werden dus 28 behandelingen uitgevoerd.
Wij wijzen er nut nadruk op, dat de opgege
ven temperaturen betrekking hebben op de

temperatuur van het produkt zelf en niet die
van dc lucht. Door middel van thermokoppels
werd het verloop van de temperatuur van de
lucht en die van de bollen zowel boven als on
der in de stapel automatisch geregistreerd. Dc
Ie trek vond plaats na 25 weken, de 2e trek
na 35 weken, de 3e trek na 45 weken en de
4c trek na 55 weken opslag. Uitgeplant werd
in tempexdozen ter grootte van 50 x 40 x 17
cm, gevuld niet gestroomde potgrond. De di
verse trekken vonden in een kas plaats, de
laatste serie met een aanvullende kunstmatige
belichting.

Resultate*
Onze medewerker ing. R. A. Hilhorst nam de
gehele wiskundig-statistische verwerking van
waarnemingsuitkomsten voor zijn rekening,
waarvoor wij hem dank zeggen. Het is echter
onmogelijk hier al het verkregen cijfermateri
aal van de 28 behandelingen te vermelden. Wij
hebben daarom gemeend er beter aan te doen
ors tc beperken tot een overzicht van die be
handelingen die het meest interessant zijn.
Bij het doornemen van de verkregen gegevens
bleek, dat een aanpassingsperiode van 4 weken
bij 1° C gevolgd door — 3° C tc kort is. Om
gekeerd toonden dc cijfers, dat een vooraf
gaande gewenningsperiode van 12 weken bij
1° C onnodig lang is, al waren de verschillen
t.o.v. 8 weken bij 1° C gering. Om deze rede
nen zijn hier dc gegevens over de series van 4
en 12 weken bij 1°C, voorafgaande aan het in
vriezen, weggelaten.
In Tabel 1 is dus opgenomen de controle (con
tinu bij 1° C) en de bewaring bij eerst 8 we
ken bij 1° C gevolgd door — 1° C en die bij
eerst 8 weken bij 1° C gevolgd door — 3° C.
Allereerst moeten wij er dan op wijzen, dat
zoals de tabel toont, vrij lage en wat voor de
proef van groter belang is, vrij gelijke percen
tages gewichtsverlies binnen één bepaalde op
slagperiode opgetreden zijn. Dit maakt een ver
gelijking van de verkregen resultaten goed mo
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gelijk. Uiteraard nam bij het ianger duren van
dc opslagpcriodc ook het percentage gewichts
verlies van de bollen toe.
Vergelijkt men nu de gegevens, dan blijkt
overtuigend en zonder uilzondering dat bewa
ring bij temperaturen beneden het vriespunt
gunstiger is dan een continue bewaring bij
+ 1° C. De vraag die dan resteert is welke
van de twee temperaturen beneden het vries
punt beter is geweest. De verkregen getallen
geven hierop een duidelijk antwoord. Noch bij
het doorsnijden van de bij — 3° C bewaarde
bollen, noch de resultaten van het gewas ver
kregen uit de bollen bij deze temperatuur be
waard, wijzen op enig nadelig effect. Integen
deel, spruitvorming, lengte van het gewas, ge
wicht per tak, gemiddeld aantal knoppen en
vooral de grootte van de geproduceerde bloem,
al deze factoren zijn nog net iets gunstiger dan
bij de ops'ag bij —1° C. Is voor het feit, dat
de bcwaarresultaten bij — 3° C iets gunstiger
zijn uitgevallen, een verklaring te vinden? V/ij
menen van wel. Een opslag bij — 1° C ver
loopt nooit steeds exact bij deze temperatuur.
Deze schommelde in onze proeven tussen de
extremen van — 0,7° C tot — 1,5° C, d.w.z.
juist tussen wel en net niet bevriezen van het
inwendige van de bol. Dit zou toch wel enigs
zins nadelig kunnen inwerken op de vitaliteit
van de boî en dus op dc latere uitgroei. Een
bewaring bij — 3° C (met de gemeten extre
men van — 0,7° C tot — 3,5° C) houdt de
bol continu in een bevroren toestand. Dit is
beslist gunstiger.
Tenslotte nog een opmerking over de inge
laste aanpassingsperiode van I week bij 15e C.
Een langere periode dan deze is geheel over
bodig en zelfs onwenselijk. Immers alle moeite
die men zich getroost heeft om d.ni.v. zeer
lage bewaartemperaturen een te sterke spruit
vorming af te remmen wordt dan weer teniet
gedaan. Later uitgevoerde oriënterende proe
ven in 1977 met andere bollen doen vermoe
den, dat de lengte van deze aanpassingsperiode korter kan zijn dan 7 dagen; vermoedelijk
is reeds 1 dag bij plm. 15° C voldoende.

Wij danken het Lab. voor Tuinbouwplantenteeit van de Landbouwhogeschool voor de on
dervonden gastvrijheid en de bestede zorg voor.
de juiste conditie in de kassen tijdens de uitp'ant van het materiaal.
Tabel 1.
Resultaten van de bewaring van de lelicbol cv.
Enchantment na vier opslagperioden en bij o.a.
+ 1° C, — 1° Cen — 3" C produkttemperatuur.
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Conclusie
1. Uit de proef, uitgevoerd met leiiebollen van
de cv. Enchantment blijkt, dat deze cultivar een bewaring beneden het vriespunt
teer goed kan verdragen.
2. ï>e proefrcsultaten wijzen erop, dat een ge
was verkregen uit een bol bewaard bene
den het vriespunt, in elk opzicht gunstigere
resultaten oplevert ('ar. die verkregen wor
den van een bo! bewaard boven 0° C.
3. Uit een vergelijking van dc proefgegevens
tussen de bollen gebracht op — 1° C en
3° C procuSdtetuperaïuwr blijken de re
sultaten van de bollen, die op — 3° C ge
houden waren, nog juist iets gunstiger.
4. Voorafgaande aan het „invriezen" js een
koudegewenning van de boilen van onge
veer 8 weken bij 1° C zeer aan te bevelen.
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Acclimatisering na invriezen van leïiebolleii
fdoor ¥/. Maas)

Het „invriezen" van dc idicbol wordt steeds meer in de praktijk toe
gepast. Begrijpelijkerwijs rijst nu de vraag hoe lang ie overgangsperiode
tussen het uit de koelcel halen van de bollen met temperaturen beneden
0°C en de uitplant moet bedragen, opdat er geea schade aan de bol zal
optreden door een al te snelle hoge iempcratuursprong.
Dit aspect werd dit jaar op twee verschillende tijdstippen met leliebollen uit ccn partij, die bij —2°€ werd bewaard, onderzocht.
De bollen van de cultivar Enchantment, plantmaat 12-14, waren voor
de bewaring ontsmet met een oplossing van 0,2% Benlate cn 1% Difolatan en daarna verpakt in geperforeerde poiyetheen (0,05 mm) zakken
gevuld met vochtige tuinturf. Perforatie: 25 gaatjes per zak. Voor de
proef werden de lcliebollen omstreeks half april er. .eind juli uit de cel
gehaald om tc acclimatiseren. De acclimatiseringsperiode bedroeg resp.
24 uur, 1 week, 2 weker, en 3 weken bij een temperatuur van 15°C.
Alle leïiebolien zijn daarna opgeplant. De bollen van eind juli hadden
na 3 weken staan bij 15°C zulke lange spruiten, dat ze niet meer voor
uitplantcn in aanmerking kwamen.

Resultaten
Uit de proef kwamen dc volgende resultaten. Zowel na de bewaartijd
van 2Vü maand als na 6 maanden leverde de kortste acclimatiserings
periode (24 uur) het gelijkmatigste gewas. De ontwikkeling van dc
Tabel — Invriestijd: plm. 2lk maand; planttijd half april — begin mei
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Tabel — Invriestijd: plm. 6 maanden; planttijd eind juli - begin augustus
24 uur
15:1C
2
10
22 sept.
69
8
84
1 weck 15°C
41
8
26 sept.
74
8
86
2 weken 15°C
108
8
28 sept.
76
8
84
3 weken 15°C >200
niet uitgeplant
bollen is dus beter wanneer de aanpassing bij 15°C zo kort mogelijk is.
Ter verduidelijking volgt hier een tabel, waarin o.a. de betreffende
perioden cn het gemiddelde oogst resultaat zijn weergegeven. De acclimatiscringsperiode van 24 uur bij I5°C levert enige voordelen op, zoals
een betere opplant vanwege de geringe spruitlengte van de bollen en
eer. gelijkmatig gegroeid gewas. Een langere nabehandüng geeft langere
spruiten. Reeds na twee weken 15°C is deze onaanvaardbaar lang ge
worden.
Hij de tweede trek waren er enige voordelen van een kortere trekduur,
een hogere en zwaardere plant bij liet gewas na ccn aanpassingspcriodc
van een week bij 15°C. De spruitlengte was echter op het moment, van
de opplant reeds ongeveer 4 cm. Ook hier was het inlassen van een gcwenniiingspei iode van twee weken bij 15°C reeds te lang. Het gemid
deld aantal gevormde knoppen was onderling gelijk, alhoewel het voor
een trek in het voorjaar een mager resultaat was. Voorgaande invricsproeven leverde namelijk bij een Enchantment plantmaat 12-14 een ge
middeld resultaat van 8-10 knoppen cn een takgewicht var. 80-89 gram
op. Opmerkelijk is het gemiddelde takgewicht van de tweede trek. Dit
is groter dan bij de voorjaarstrek, terwijl de lakken korter zijn. Hoge
takgowichten' kwamen bij meer proeven voor, maar dan bij dc trekken
in het voorjaar.
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Uilplan t
De uiiplant van de bollen van de eerste serie geschiedde in april - mei,
die van de bollen van de tweede serie in juli - augustus. De iets minder
gunstige resultaten na één dag bij i.5°C bij deze laatste serie doet ver
moeden dat in dit geval voor de bollen de temperatuursprong toch tets
te fors is geweest.
We komen daarom tot de volgende conclusie:
® Het is in principe aan te bevelen de lengte van de annpassingspcriode
aan hogere temperaturen kort te houden, daar anders de spruiten te
lang worden.
@ Bij dc cv. Enchantment is een acclimatiscringspcriode van slechts
één dag bij 15°C voldoende. Hierbij worden zelfs iets betere resulta
ten verkregen dan bij het toepassen vaa langere aanpassingstijden.
© In de hete zomermaanden is het waarschijnlijk echter beter een
periode van drie dagen bij 15°C in te lassen tussen het halen uit het
koelhuis en het uitplantcn, opdat de bollen dan zonder risico van
enige schade-effecten dc bijzo»der groïe temperatuursprong kunnen
maken.
4S Er wordt op gewezen dat deze conclusies getrokken zijn op grond
van een éénjarig proefrcsultaat.
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P. J. Muller, Laboratoriumvoor Bloemboilenonderzoek, Lisse

Met de spectaculaire
groei van deproduktie
van leliebloemen onder
glas, neemt ook het aan
tal klachten toe over een
tot voorkort onbekende
ziekte, namelijk Rhizoc
tonia solani. De kwaal

Bij lichte tot matige aantasting blijft
de beschadiging beperkt tot de tere
ondergrondse blaadjes en de on
derste groene loofbladen, welke
aanvankelijk de buitenkant van de
spruit hebben gevormd. Van de on
dergrondse blaadjes blijft meestal
niet meer over dan een bruin litte
ken. De onderste groene bladen
verwelken vroegtijdig of vertonen
oniegeimatig gevormde, lichtbrui
ne plekjes en oI hruinomrande
gaatjes.
Bij voorzichtig opnemen van de
planten blijft door schimmeldraden
bijeen gehouden grond aan de sten
gelvoet kleven. De zo noodzakelij
ke snelle uitgroei van de stengel
wortels wordt vertraagd en blijft
deels achterwege. Op het on
dergrondse stengeldeel komen gril
lig gevormde, bruine, iets ingezon
ken plekken voor, soms ook ruwe
langgerekte strepen. De wortels zelf

blijkt met name ernstig
te kunnen optreden,
wanneer lelies alszgn.
tussengewas in de zo
mer worden geplant,
zonder voorafgaande
grondontsmetting.

worden, hoewel minder in tal, niet
aangetast. De ontwikkeling van de
planten blijft, hoewel ze er door
heen groeien en tot bloei komen,
min of meer achter.
Bij ernstige aantasting worden ook
de jongsteblaadjes en het groeipunt
beschadigd, waardoor de aanleg
van bloemknoppen wordt ver
stoord. Dergelijke planten blijven
kort, bloeien niet of gebrekkig
met verfomfaaide voornamelijk
aan de top bi uin gekleurde loofbla
den. Er zijn weinig of geen stengelwortels gevormd.

Ziekteveroorzaker
Aangetoond werd dat de schimmel
Rhizoctonia solani de veroorzaker
is van de derhalve als Rhizoctoniaziekte betitelde kwaal. Rhizoctonia
solani is sterk aan de grond gebon
den. Van sla, tulpen lelie gekweekte

schimmel tastte lelieplanten ernstig
aan.
Het is bekend, dat Rhizoctonia
solani, afkomstig van veel gewas
sen, o.a. aardbei, anemoon, anjer,
augurk, chrysant, gras, Iris. snijgroen en tomaat, gevaar oplevert
voor de tulp. In de praktijk komt
het er dus op neer dat in iedere wil
lekeurige cultuurgrond Rhizocto
nia solani kan voorkomen.
Het risico is niet te bepalen, omdat
grondonderzoek op aanwezigheid
van deze en andere schimmels op
praktijkschaal niet mogelijk is. Het
gezond zijn van de voorteelt zegt
weinig of niets.
Het is dan ook niet vreemd, dat de
ziekte het ernstigst optreedt, wan
neer's zomers lelies als zogenaamde
tussenschuiver worden geplant,
zonder dat de grondeerst is ontsmet
(stomen e.d.).
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Hoewel de ziekte bij de buitentcelt
van ïeliebollenniet voorkomt, is het
toch incidenteel waargenomen, dat
de schimmel met gezonde bollen
werd overgebracht: speciaal hierte
gen gerichte bestrijdingsmaatrege
len zijn niet nodig.

Voorkómen van
Rhizoctonia-ziekte
De ziekte is tot nu toe alleen op
getreden bij, onder warme-kasomstandigheden, in de warme kas
groeiende plantenen treedt overwe
gend min of rneer pleksgewijs op.
De mate van aantasting hangt o.a.

af van de besmettingsgraad van de
grond, de bodemtemperatuur, de
groeisnelheid van de planten, de
plantdiepte en de grondsoort. In de
koude tot matig warme kas (bene
den circa 14 °C bodemtempera
tuur) komt de Rhizoctonia-ziekte
niet voor, maar met stijging van de
bodemtemperatuur neemt de kans
op aantasting toe. Wanneer de
spruiten ten gevolge van bij voor
beeld ongunstige bolkwaliteit, ex
treem hoge bodemtemperatuur,
zout of droogte, traag groeien (dus
lang in contact zijn met de besmette
grond) zal de mate van aantasting
groter zijn dan bij snelle strekking

van de spruit.
Het verband tussen plantdiepte en
mate van aantasting wordt op de
zelfde wijze verklaard. Tot hand
hoogte gegroeide planten worden
nauwelijks meer aangetast. De ziek
te komt meer voor op humeuze za
vel- en veengronden dan op zand
grond. Het door de grond hakselen
van plantenresten zonder dat ont
smet wordt, vergroot de kans op
ontstaan van de Rhizoctonia-ziek
te. Alle in warme kassen voor de
bloem of bollen geteelde lelies zijn
vatbaar voor deze ziekte.

Bestrijding
1. Zeker wanneer de
grond niet wordt ont
smet, is het van zeer
grootbelang dat de
bollen ingoede con
ditie voorden geplant.
Gebruik dan ook har
de bollen met k orte,
uitgelopen spruit en
met levende bolwortels, zodat de planten
in korte tijd boven de
grond staan.
2. Houdt de bodem
temperatuur 's zo
mers zo laag mogelijk
{beneden 20 °C). Bij
containerteelt zal
Rhizoctonia-ziekte
niet ontstaan, wan
neer de planten bij
matige temperatuur
(13°C of lager) wor
den voorgetrokken.
3. In proeven geno
men op kunstmatig
besmette klei- en

potgrond, werd Rhi
zoctonia-ziekte volle
dig bestreden door
b.egassing met me
thyl-bromide 75
g ram/m2 en door
toepassing van metam-natrium 100
cc/m2 {inspoelen
met 7 0 mm water of
onder plastic). Goed
zeHst om en is tegen
deze ziekte ook af
doende. Grondbehandeling met quintozeen 20 %, 400
gram/m2 bij inwer
kingsdiepte van 10
cm, gaf op deze grond
slechts een redelijk
tot matig resultaat
Bij gebruik van
methyl-bromide en
metam-natrium
rekening houden met
schadelijkheid van
ontwijkend gas voor
mens èn gewas!
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'Pre-coo!ed" bolien noodzakelijk

A. J. M. van Leeuwen,
Consulentschap
voordeTuinbouw Naaldwijk

De gespecialiseerde bolbloemenbedrijven van
wat grotere omvang
(5.000— 10.000 m2)
hebben de witte kelklelie
dikwijls in het teelt
programma opgenomen.
Juist ook de vroege plan
tingen meppollen van de
nieuwe oogst uit Japan,
heeft men er graag bij.
Het is echter ook een
\ee\h waarvan de oogst
in &èn moeilijke periode
valt. Daglengte en licht
intensiteit lopen steeds
meer terug en daar heb
ben lelieknoppen een
hekelaan. In dit artikel
ia!aandacht worden
besteedaan de winter
bloem waaçvoor de bollen
van eind augustus tot be
gin oktober worden ge
plant.
Over bollen, geschikt voor bloei iti
de winter, is al veel te doen geweest.
Heeft men wel het goede type? Zijn
de bollen wel voldoende behan
deld? Heb ik wel ,.pre-cooied"-bollen gekregen?
Het plantmateriaal moet ,,precooled" zijn. Wat wordt hier nu
precies onder verstaan? Uiterlijk

waarneembaar is dan de gelijke
en snelle ontwikkeling van wortel
en spruit. Vooral de beheerste
bladgroei valt op, evenals een ma
tig aantal knoppen ter tak. Hier
mee zijn we in de winter juist blij.
Bijna ieder jaar worden er bol
len geleverd die het begrip ,,precooled" helemaal niet waar ma
ken. We zien dan bijzondere zwa
re takken, rijk met knoppen be
zet, die gemakkelijk verdrogen.
Dit lijkt op onvoldoende behan
deling. Het is belangrijk om te
weten hoever de ervaring van uw
leverancier
strekt
betreffende
„pre-cooled"-bollen. Rooitijdstip, bewaring tijdens transport en
hierbij eengrote rol.

zijn om vanuit dekist op spruitlengte te sorteren. Er wordt dan direct
vanuit de kist geplant.
Partijen waarvan de bollen zeer
weinig ontwikkeling laten zien, vra
gen extra aandacht. Het is zaak bij
uw leverancier goed na te vragen of
een dergelijke ( partij, gezien de
voorbehandeling, direct kan wor
den uitgeplant. In twijfelgevallen
moet men de extra moeite van het
voorkiemen nemen. Dit gebeurt
door de bollen op een bed met
kweekgrond tegen elkaar aan te zet
ten. In enkele gevalien zet men ze in
plastic potten. Bij 3-4 cm spruitlengte worden de bollen uitgeraapt
engeplant.

Eisen glasopstand

Aanvankelijk houdt men behoorlij
ke temperaturen aan. Het heersen
de weer in augustus-september kan
immers voor hoge dagtemperatu
ren zorgen. Het is dan vooral zaak
denachttcmperaturen niet te veel te
laten dalen (minimaal 15 °C).
Men houdt deze soms wel hoger,
afhankelijk van de lichthoeveelheid overdag.
Verder in het najaar verlagen we de
temperatuur in relatie tot het afne
mende licht; als de knoppen zicht
baarzijn, bij donker weer, tot bene
den de 15 °C. Stoken rnet de
luchtramen op een kier is dan aan
de orde. Dit is een belangrijke fass
in de teelt, omdat juist dan de kans
op
bloemknopverdroging het
grootst is. Dit vooral bij de gewas
sen die zwaar ontwikkelen met
veel knoppen per tak.'

Met de wetenschap dat we tijdens
de periode november-februari het
beschikbare licht hard nodig heb
ben, spreekt het eigenlijk vanzelf
dat de kas aan hoge eisen moet vol
doen. De minimale eis is een moder
ne kas die zoveel mogelijk licht
doorlaat. Anders kunt u de
schaarser wordende bollen beter
niet planten. U krijgt ze niet voor
niets!
Voor een gelijkmatige verdeling
van de warmte liggen de buizen
meestal bovenin. Stralingswarrnte
van buizen beneden aan de poot
lijkt meer bloemknopverdroging te
geven, vooral als er flink gestookt
moet worden.

Voorkiemen
Het voorkiemen heeft alles te ma
ken met de voorbehandeling en
het ontwikkelingsstadium van de
bollen. Goed behandelde „precooled"-boHen laten bij 't planten
reeds wat wortel- en spruitontwikkelingzien. Het kan zelfs raadzaam

nauwe irompei ( L.. ïonciflorum)

Klimaat

Bollengebrüik
1 x of meer?
Ga er vanuit dat l * een goede bloei
moet worden behaald. Een eventue
le tweede snede is bij deze teeltwij
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ze een groot vraagteken. Gewassen
die rustig ontwikkelen, geven meer
kans op een tweede snede; bij voor
beeld de voorgekiemde partijen.
Deze blijven dan dikwijls op de
plaats staan.
Soms worden na de oogst de over
blijvende bollen gerooid, gekoeld
en weer uitgeplant. De resultaten
zijn wisselend. Dikwijls is het ge
bruik voor een tweede snede afhan
kelijk van de bedrijfssituatie: ruim
te, tijd en glasopstand. Het kan
worden gezien ais een streven naar
goedkope zomerproduktie.

Geschikte rassen

Alleen met witte kelklelies bent u er
niet! Het is ook bijzonder belang
rijk welk ras u ;uit de groep Lilium
longiflorum voorde winterbloei ge
bruikt. De 'Arai no. 5' is voor de
ze bloeitijd veel gebruikt, evenals
de hierop gelijkende type 'White
'Lady' en 'Early White'. Van deze
geschikte rassen worden circa 25
bollen per mJ bedoppervlakte ge
plant.

Conclusie
De teelt van Lilium longiflorum
voor winterbloei kan goed slagen
als:
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— de bollen de juiste „pre- cooled"behandeiing hebben gefjad;
— men bollen koopt bij een le
verancier met ervaring in deze
teeltwijze;
— het juiste ras Lilium longiflorum
w ordt gekocht;
— de grond in goede en gezonde
conditie verkeert;
— er in een moderne kas wordt ge
plant;
— er wordt gehandeld naar het
heersende weer en niet naar de
datum;
— luis en eventuele bollemijt tijdig
worden bestreden.
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N. J. Kappelhof

E Ike cultuur of dit nu een
groentegewas dan we!
een bloemisterijgewas
is, stelt zijn specifieke
eisen. Dit begint bij het
uitgangsmateriaal Goed
plantrnateriaal is een
eerste vereiste. Hierbij
wordt veelal gedacht aan
de gezondh eidstoestand.
Op koopbevestigingen
waarop leliebollen wor
den verkocht, vindt men
dan ook termen als,,vrij
van bruin", „ eigen par
tij", „gezond" e.d. Ook
de aanduiding van de
bolmaat wordt nooit ver
geten.
E en belangrijke andere
eis is, dat de bollen goed
bewaard zijn.
De bewaring begint direct na het
rooien. Zodra de leliebollen ge
rooid zijn, moeten ze zodanig wor
den bewaard dat een optimaal
bloeiresultaat verwacht kan wor
den. Dit geldt niet alleen voor de
vroegste bloei, maar ook voor de
late bloei en de laatste bloei, die met
behulp van assimilatiebelichting in
de wintermaanden gerealiseerd
wordt. Het bovenstaande houdt in
dat de bewaring van de leliebollen
de aandacht vraagt zodra de bollen
inde schuur zijn.

Tijdig en goed bewaren
Even wegzettenen in de loop van de
winter sorteren ên afleveren is te
simpel gedacht. Gebleken is ook,
dat direct na het rooien de bollen in
kunnen drogen, waardoor het aan
tal knoppen later in de kas nadelig
wordt beïnvloed. Daarom is het
noodzakelijk dat de gehele oogst en
zeker het „leverbare" gedeelte in de
koelcel wórdt bewaard.
De beste temperatuur gedurende de
eersle 7-1Ö weken is 0-2 °C. Deze
temperatuur voorkomt het spruiten
van de bollen. Niet alleen de tempe
ratuur is van invloed op de kwali
teit. Ook de relatieve luchtvochtig
heid is van groot belang. Deze móet
zo hoog mogelijk zijn om uitdro1
ging van de bollen te voorkomen.

Juiste verpakking
Na de eerste 7-10 weken moeten de
bollen verpakt worden, zodanig dat
ze bewaard kunnen blijven tot de
planttijd. Hiervoor kan in principe
elk soort fust worden gebruikt.
Men ziet allerlei soorten en afme
tingen.
Gebruikte
bierkistjes,
groentekisten, anthakratten, gaasbakken, maar ook vanzelfsprekend
de Japanse leliekisten.
Het fust mag niet te groot zijn, om
dat het anders te lang duurt voordat
de bollen in het hart van de kist de
juiste temperatuur hebben bereikt.
De leliebollen mogen nooit los
gestort worden, omdat ze anders
gemakkelijk uitdrogen. Uitdroging
moet ten alle tijden worden voorko
men.
Het beste kan men ze verpakken in
geperforeerd plasticfolie met een
dikte van ongeveer 0,03 mm. Dit

wordt in het fust gelegd. Het is ook
mogelijk om eer. gehele stapel af te
dekken met plastic. Het verpakken
per kist in plasticfolie verdient de
vooiKeur en voor bollen die na 1
mei worden geplant, is dit zelfs een
voorwaarde.
Plasticfolie alleenis niet voldoende.
Tegelijk met het inpakken moet een
vulmiddel worden toegevoegd.
Hiervoor kan men houtmot, turf
molm en tuinturf gebruiken. Hout
mot is alleen geschikt voor die par
tijen die vóór 1 mei worden geplant.
Voor bollen die na 1 mei worden ge
plant, is het aan te bevelen om ze te
verpakken in turfmolm of tuinturf,
waarvan het laatste de voorkeur ge
niet omdat dit van zichzelf vochti
ger is.

Voorkom uitdroging
Al deze maatregelen zijn erop ge
richt om uitdroging van de bollen te
voorkomen. Hierbij maakt het geen
verschil of dit nu plaats vindt na het
rooien, gedurende de bewaring of
voor of tijdens het planten. Min of
meer uitgedroogde bollen komen
trager en ongelijker op, zijn daar
door later in ontwikkeling en geven
in bijna alle gevallen minder kelken.

Temperatuur
Niet alle soorten worden bij dezelf
de temperatuur bewaard. Voor de
Midcentury-hybriden waarvan'En
chantment' veruit de belangrijkste
is en waartoe ook 'Destiny', 'Tabasco' en 'Harmony' behoren, is dit tot
ongeveer half januari 0-2°C. Daar
na tot het planten -2°C. De overige
soorten zoals 'Speciosum', 'Ru
brum*, 'Brabander', 'Uchida' e.a.
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maar ook Lilium longiflorum wor
den bij 0 °C bewaard. Bij deze tem
peratuur blijven de bollen van deze
soorten tot de planttijd juli/au
gustus van goede kwaliteit. Toch
gebeurt het weieens dat er spruitvorming plaatsvindt na langdurige
bewaring. Daarom is het noodzake
lijk om de temperatuur nauwgezet
op 0 °C te handhaven en zeker niet
erboven. Hét is niet erg als de ruimtetemperatuur af en toe op -0,5 °C
staat. De bollen zelf zijn dan niet
kouder dan 0°C. Hiermee willen
wij niet zeggen dat de bollen van
deze soorten zonder risico ingevro. ren kunnen worden. Dit zal moeten
blijken uit proeven die op dit gebied
gaande zijn of worden genomen
o.a. op het LBO in Lisse.
Uil proeven in de praktijk op dit ge
bied, is gebleken dat er perspectie
ven zijn, maar voorzichtighïid is
geboden.

Beste bollen voor laatste
plantdaturn
Er komen nogal eens verschillen
voor in de kwaliteit van de partijen
lelies. Niet alle partijen verkeren in
een optimale toestand. Daarom
zien wij nogal eens teleurstellingen
met partijen die niet geheel gezond
zijn. Deze minder goede kwaliteit
kan bestaan uit een aantasting door
het zgn. „Kasrand", of door
.,Bruinkringerighcid".
Door Fusarium aangetaste partijen
zijn minder geschikt voor langduri
ge bewaring, omdat veelal wordt
geplant in de zomermaanden in
kassen met een hoge grondtemperatuur waar deze ziekte snel kan uit
breiden.
Partijen van goede kwaliteit ken
merken zich door blanke vlezige
bollen met een prima wortelgestel.
Bollen die spruiten hebben ge

maakt, zijn ook niet geschikt voorlangdurige bewaring. In het alge
meen kunnen wij stellen dat van
bollen die bestemd zijn om ingevro
ren te worden, de spruiten niet lan
ger mogen zijn dan ongeveer 1 cm.

Ontdooien
Na het invriezen moeten de bollen,
alvorens ze geplant worden, eerst
ontdooien. Dit kan op verschillen
de wijzen gebeuren, b.v. in een cel
bij 5 of9 °C. Het is ook mogelijk om
ze normaal in de pakplaats te ont
dooien. Zet de kisten echter niet in
de zon. Het is wel goed om de kisten
uit elkaar te zetten en het plastic
open te maken.
Zodra „de vorst" eruit is, moeten de
bollen worden geplant. Wacht men
hiermee, dan begint de spruit snel te
groeien en staan de bollen direct
bloot aan uitdroging. Beide oorza
ken hebben tot gevolg dat de kwali
teit snel achteruit gaat. Bollen die
ontdooid zijn, kunnen niet opnieuw
worden ingevroren. Dit geeft veel
uitval na het planten.

- 81 -

Bijbelichten van lelies voor bloementeelt
Ing. A. J. B. Durieux - Laboratorium voor Bloembotlenonderzoek te Lisse

Bollen van diverse lelie-cultivars kunnen gedurende
lange tijd bij lage temperaturen worden bewaard. Hier
door is het mogelijk geworden de bloei te programme
ren. Zo kan thans de cultivar 'Enchantment' het gehele
jaar door in bloei worden gebracht.
Doorgaans worden bollen gebruikt die afkomstig zijn
van het vorige groeiseizoen en die na de oogst tot aan
de planttijd bij lage temperatuur zijn bewaard. In de
wintermaanden is de hoeveelheid daglicht echter te
gering om de cultuur zonder meer te doen slagen. Dit
lichttekort wordt veroorzaakt door de korte daglengte,
de geringe lichtintensiteit en het kleine aantal dagelijk
se zonuren. Als gevolg van de geringe lichthoeveelheid ontstaat knopafstoting (knopverdroging), waar
door telers op onze breedtegraad zonder speciale
voorzieningen in de wintermaanden geen kwaliteitsprodukt kunnen afleveren.
Op het Laboratorium voor Bloemböllenonderzoek te
Lisse is het verschijnsel knopafstoting zowel in kli
maatkamers als in kassen intensief onderzocht. Het
verschijnsel bleek door bijbelichting met hoge intensi
teit te kunnen worden voorkomen. In een aantal jaren
heeft zich hier de ontwikkeling voltrokken van onder
zoek in klimaatkassen tot praktische teelt in kassen met
behulp van bijbelichting. Tevens heeft deze ontwikke
ling de belangstelling voor toepassing van 'total energy'-systemen in de glastuinbouw in ons land sterk
doen toenemen.

Dagelijkse bijbelichtingspenode en bijbelichtingsintensiteit
Het spreekt vanzelf, dat de planten alleen in de lichtarme maanden (november tot en met februari) bijbelich
ting behoeven. Uit klimaatkamerproeven bleek dat bij
belichting slechts nodig is vanaf het moment dat de
eerste knoppen een lengte van ongeveer 0,5 cm heb
ben bereikt; dat is ongeveer op het moment dat de
bloemknoppen in de kop van de plant goed zichtbaar
worden. Vóór die tijd zitten de bloemknoppen nog ver
scholen tussen de bloemsteelblaadjes. De bovenste
knoppen van de bloeiwijze die later worden aangelegd,
bereiken ook hun kritieke periode op een later mo
ment. Daarom wordt continu bij belicht vanaf het mo
ment dat de eerste, d.w.z. de onderste knoppen de kri
tieke periode bereiken tot aan het ogenblik dat de bloe
men kunnen worden gesneden; het laatste zal onge
veer 4 weken na het begin van de bijbelichting plaats
vinden. Bij een temperatuur van 13" à 15 JC zal men ge
woonlijk 6 à 7 weken na het planten met bijbelichting
kunnen beginnen, maar bij een temperatuur van 18 C
al na 4 à 5 weken. Om de belichtir.gsinsta!latie zoveel
mogelijk te benutten wordt tijdens cie bijbelichting een

temperatuur van 18°C aangehouden. Daar zowel de
duur van het forceren bij een bepaalde temperatuur
(trekduur) als de duur van de periode waarin de plan
ten worden bijbelicht vaststaat, kan een bepaalde be
lichtingsinstallatie voor verscheidene, op elkaar aan
sluitende trekken worden gebruikt (zie fig. 1).
Voor de bestrijding van bloemknopval wordt een conti
nue belichting van 24 uur per dag gedurende de bijbelichtingsperiode van 4 weken aangehouden. Bij een
continue belichting kan met een lichtintensiteit van
7 500 à 8 000 mW/m2 worden volstaan.
Voor de bijbelichting van lelies komen de volgende
soorten lampen in aanmerking;
a hogedruk-kwiklampen bijv. HPLN, HPLRN, HLRG
HPT;
b hogedruk-kwikjodide lampen (HPI/T);
c hogedruk-natriumlampen (SON/T).
De aanduiding T wil zeggen dat de desbetreffende
lamp buisvormig is; sommige van deze lamptypen zijn
namelijk ook in ballonvorm verkrijgbaar. De codering
is afhankelijk van het fabrieksmerk.
De hogedruk-natriumlampen (SON/T) worden wegens
het hoge rendement in de 400 Watt-uitvoering in de
praktijk het meest gebruikt.

De belichtingsruimte
In de periode van november tot en met eind februari is
bijbelichting een noodzakelijke ondersteuning en aan
vulling van het daglicht. In het winterseizoen zal de
teelt dan ook moeten plaatsvinden in kassen, die zo
veel mogelijkdaglichttoelaten.
De teelt van verscheidene trekken van 'Enchantment'
met behulp van één belichtingsinstallatie is schema
tisch weergegeven in figuur 1. Indien de lichtomstan
digheden ook tijdens de vijfde trek ongunstig zijn,
waarmee in dit schema rekening is gehouden, is het
mogelijk ook de planten van de vijfde trek te belichten
'in kas B).
Afhankelijk van de teeltwijze verschilt de technische in
richting van de ruimte waarin de lampen hangen. Bij
bakken- en containerteelt kunnen de planten onder de
lampen worden geplaatst. Voor het geven van bijbe
lichting bij de teelt in bakken zijn in een bepaalde kasruimte permanent gedurende de hele winterperiode
lampen geïnstalleerd. De planten van de verschillende
trekken worden direct na elkaar in deze permanente
belichtingsruimte gebracht. Permanent wil dus zeggen
dat de lampen niet verplaatst worden naar een andere
ruimte. Bij de vollegrondsteelt moet de bijbciichting bij
iedere trek in een andere kasruimte worden gegeven.
In dat geval is de belichtingsruimte semi-permanent te
noemen. Voor een volgende trek moeten nl. telkens de
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Fig. 1

Bloeiprogrammering met behulp van bijbelichting in de winter

gehele installatie (armaturen + bekabeling) of alleen
de armaturen worden verplaatst.
Soms worden ook bij containerteelt de armaturen ver
plaatst naar een ander gedeelte van de ruimte waarin
eveneens containers zijn gezet. De mogelijkheid tot
verplaatsing van de containers wordt dan echter niet
volledig benut.
Bij de vollegrondsteelt zijn twee methoden mogelijk
voor het verplaatsen van de lampen van de ene naar
de andere belichtingsruimte. Men verplaatst de arma
turen stuk voor stuk met de hand of men verplaatst de
hele installatie (armaturen + bekabeling), waarbij ge
bruik wordt gemaakt van rails. Vooral als het aantal
lampen talrijk is, kan mede uit het oogpunt van ar
beidsbesparing en ook wegens geringere bekabelingskosten een railsysteem voordeel bieden.

'Bewegende' belichtingsinstallaties
Er zijn zowel niet als wel verplaatsbare installaties
waarbij de lampen (de armaturen aan rails) automa
tisch, periodiek over een bepaalde afstand heen en
weer bewegen. Tijdens de belichting staan de lampen
dus niet stil, maar de lichtbundel schuift heen en weer
over het te belichten oppervlak. De richting waarin de
lampen heen en weer bewegen is dezelfde als die
waarin de armaturen via de rail naar een andere afde
ling kunnen worden doorgeschoven.
De voordelen van dergelijke installaties, die .'bewe
gend' worden genoemd zijn:

1

Het periodiek bewegen van de lampen heft de pleksgewijze verschillen in lichtintensiteit op die het ge
volg zijn van een vaste lampopstelling en van het on
derlinge hoogteverschil tussen de planten.
2

In de richting waarin de lampen bewegen kan een
armatuurafstand van 325 tot 340 cm worden aari^
gehouden waardoor in deze richting minder armaturen
nodig zijn dan in de richting loodrecht daarop. Boven
dien kan in de 'beweegrichting' de afstand tussen glas
wand en laatste (c.q. eerste) armatuur groter zijn om
dat de lamp periodiek (twee keer per uur) op 1 meter
afstand van de glaswand staat (fig. 2).
3

Door het periodiek bewegen van de lampen wordt
voorkomen dat de planten ten gevolge van scha
duwplekken (zie punt 1) kromgroeien. Omdat dit ge
vaar bij een niet-beweegbare installatie in principe wel
aanwezig is, moet de lichtverdeling zo gelijkmatig mo
gelijk zijn. In verband daarmee is het onder die om
standigheden vooral bij een lage ophanghoogte zinvol
gebruikte maken van speciale reflectoren.
Het spreekt vanzelf dat de lichtverdeling in de richting
waarin de lamp beweegt, ten gevolge van de grote on
derlinge afstand van de lampen in die richting onregel
matiger is. Het effect daarvan wordt echter afgezwakt
doordat de lampen periodiek over een afstand, die ge
lijk is aan de halve afstand tussen twee lampen, heen
en weer bewegen. Op die manier krijgen alle plaatsen
uiteindelijk ongeveer evenveel licht.
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Fig. 3 Een 'bewegende' en verplaatsbare installatie voor de semipermanente belichtingsruimte bij vollegrondsteelt. 91 SON/Tlampen (400 Watt)

Het nadeel van beweegbare en verplaatsbare syste
men is dat daarvoor een railsysteem moet worden
aangeschaft en, in geval van een bewegend systeem,
ook nog een elektromotor met toebehoren.
Bij een installatie zoals schematisch voorgesteld in fi
guur 3, kan met één lamp een bruto oppervlak van 8,5
km2 worden belicht. De grootte van het oppervlak is ui
teraard afhankelijk van het kastype, dat immers de ver
deling van het aantal lampen over de ruimte bepaalt.

Total energy-instaliaties
Het grote verbruik van elektriciteit voor het bijbelichten
van lelies in de wintermaanden vormde de indirecte

aanleiding tot de invoering van total energy-installaties in de tuinbouw. Hiermee wordt beoogt de aange
wende energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Bij
dit systeem wordt de benodigde elektriciteit opgewekt
met behulp van een eigen generator die aangedreven
wordt door een motor (meestal aardgasmotor).
Slechts een beperkt deel van de aangeboden brandstof
kan worden omgezet in elektrische energie (28 à 30 %).
Het overgrote deel van de energie komt vrij in de vorm
van restwarmte die bestaat uit:
a de warmte van het koelwater van de motor;
b de stralingswarmte van de motor;
c de warmte van de rookgassen;
d de wrijvingswarmte (kan niet worden benut).

- 8>i-

Voor do benutting van de warmte van het koelwater is
óf een apart buizencircuit in de kas aangelegd, óf een
aantal buizen van het verwarmingssysteem op het
koelwatersysteem aangesloten.
Indien het gebouw waarin de motor is opgesteld vlak
naast de kas ligt, wordt de stralingswarmte van de mo
tor door middel van een ventiiator in de kas gebracht.
De warmte van de rookgassen wordt vaak door middel
van een oude verwarmingsketel aan het ketelwater
overgedragen. Hiervoor kan natuurlijk ook een speci
ale warmtewisselaar worden gebruikt waarvan de kos
ten echter meestal veel hoger zijn. In verband met het
vóórkomen van ethyleen in rookgassen en de schade
die hierdoor kan worden veroorzaakt, moeten de rook
gassen na afkoeling naar buiten worden afgevoerd.
Uiteraard wordt de elektrische energie die aan de lam
pen geleverd wordt, slechts voor een klein deel omge

zet in licht 125 à 27 %). De rest wordt omgezet in warm
te welke direct nuttig is voor het opwarmen van de kasruimte waarin de lampen hangen.
Nog meer energiebesparing zou worden verkregen
wanneer na condensatie van de rookgassen het daarbij
gevormde condenswater als gietwater kon worden ge
bruikt. De vraag is of dit mogelijk zal zijn, omdat ook
smeerolie mee verbrandt en verbrandingsresten in het
condenswater terecht komen.
Het benutten van de zg. 'afvalwarmte' ligt voor de
hand omdat immers tijdens de belichting een kastemperatuurvan 18CC mag worden aangehouden.
Uit één en ander blijkt dat de energie die voor bijbelich
ting wordt gebruikt, voor het overgrote deel ook kan
worden benut voor verwarming van de kasruimte. Het
rendement van een total energy-installatie is ongeveer
85%.
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Teeltplannen met de ielie 'Enchantment' op
bloemisterij bedrijven
C. O. N. de Vroomen- Landbouw-Economisch Instituut; gedetacheerd bij het Proefstation voor Bioembollenonderzoek te Lisse
De produktie van leliebloemen is gedurende de laatste
jaren van veel betekenis geworden. De aanvoer van lelietakken op de Nederlandse bloemenveilingen is van
omstreeks 10 miljoen takken in 1970 toegenomen tot
ruim 100 miljoen takken in 1976 (tabel 1).
Onder de verzamelnaam lelietakken gaat echter een
grote variatie van cultivars van de lelie schuil, zoals
L.speciosum, L.citronella, L.tigrinum, L.tenuifolium en
dezg. midcentury hybriden.
Het is vooral de laatste groep en daarvan de cultivar
'Enchantment', die de enorme uitbreiding van de aan
voer heeft veroorzaakt.

cember, januari, februari en begin maart bloemen van
'Enchantment' in goede kwaliteit te produceren, waar
bij bovendien van een hogere plantdichtheid dan nor
maal kan worden uitgegaan.
In 1975 is de produktie van belichte 'Enchantment' dan
ook op een aantal bedrijven ingevoerd, hetgeen resul
teerde in een aanzienlijke toename van de aanvoer in
de wintermaanden (tabel 2).
De hier geschetste ontwikkeling is aanleiding geweest
een onderzoek te beginnen naar de bedrijfseconomi
sche aspecten van de teelt van leliebloemen onder
glas.

Onderzoek naar bedrijfseconomische aspecten

Teeltkundige aspecten

Het aandeel van deze lelie in het totale pakket van lelietakken nam op de veiling VBA te Aalsmeer toe van
47 % in 1973 tot 63 % in 1976. In dat zelfde jaar bedroeg
het aandeel van 'Enchantment' op de veiling CCWS te
Honselersdijk 74% van alle aangevoerde lelietakken,
terwijl ook voor de veiling Flora te Rijnsburg het aan
deel van 'Enchantment' op ongeveer 75% wordt ge
schat.
Dat de belangstelling voor de lelie 'Enchantment' bij de
bloemisterijbedrijven nog niet is afgenomen komt naar
voren uit een enquête van het PvS, waaruit blijkt dat in
het eerste kwartaal van 1977 door telers, die in 1976
ook lelies hebben aangevoerd, 33% meer bollen van
'Enchantment' zijn opgeplant.
Bij de ontwikkelingen in de produktie var» 'Enchant
ment' heeft zich ook een verandering in het aanvoerpatroon voorgedaan. De bewaarmethoden van de bollen
werden in het afgelopen decennium aanzienlijk verbe
terd, zodat nu het gehele jaar door bollen beschikbaar
zijn voor opplant. Dit heeft ertoe geleid dat in het aanvoerpatroon enige verschuiving naar het vierde kwar
taal is opgetreden (tabel 2).
Sinds een aantal jaren is het echter ook mogelijk, met
behulp van assimilatiebelichting, in de maanden de-

Om de teelt van de ielie 'Enchantment' gedurende het
hele jaar mogelijk te maken moeten de bollen direct na
de oogst bij een temperatuur van maximaal 11/2-2°C
worden opgeslagen. Voor zeer lange bewaring geeft
men de voorkeur aan een temperatuur van —1 tot
-2" C. Het effect van deze behandeling is tweeledig.
De eerste 6 tot 8 weken zijn nodig om de rust van de
bol te doorbreken. Dit betekent dat bollen van de nieu
we oogst (de oogst valt in de maand oktober) op zijn
vroegst 6 tot 8 weken na het rooien in de kas kunnen
worden opgeplant. Bij een temperatuur van 2e C of la
ger staat de strekking van de nieuwe spruit nagenoeg
stil. Mits men uitdroging voorkomt, kunnen de bollen
een jaar lang worden bewaard. Produktie van bloemen
van 'Enchantment' is daardoor in principe jaarrond

Tabel 1 Aanvoer lelietakken op de Nederlandse veilingen in
de periode 1970/76
Jaar

Aantal takken x 1 miljoen

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

10,1
15,2
24,6
39,5
69,4
87,5
100,4

Tabel 2 Aanvoer 'Enchantment' in procenten per kwartaal op
de veilingen VBAen CCWS
Veiling VBA
Ie kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal
Totaal in %
Totaa' in stuks
x 1 miljoen

1973

1974

1975

1976

2.4
56,7
29,0
11,9
100,0
5176,6

1,4
51,0
32,7
14,9
100,0
10 708,0

4,0
50,0
29,5
16,5
100,0
12 666,7

4,4
50,1
25,0
20,5
100,0
13696,1

8,5
46,3
28,6
16,6
100,0
24 647,8

8,3
38,7
28,0
25,1
100,0
33 122,1

Veiling CCWS

Bron: PvS

1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal
Totaal in %
Totaa! in stuks
x 1 miljoen

geen gespeciali
seerde gegevens
beschikbaar
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mogelijk. In tegenstelling tot andere bolgewassen als
tulp, narcis en hyacint, welke met weinig licht tot goe
de bloei kunnen komen, heeft de plant van 'Enchant
ment' echter een hoge lichtbehoefte. Deze is nodig om
de plant volledig te cioen uitgroeien. In de wintermaan
den is de normale hoeveelheid daglicht te gering voor
de teelt van 'Enchantment', met als gevolg knopval of
verdrogen van de bloemknoppen. Door de planten ge
durende de laatste 4 weken tot aan de bloei continu te
belichten komen de bloemen volledig en in goede kwa
liteit tot ontwikkeling.
De teelt van 'Enchantment' is, evenals die van andere
boibloernen, een teelt met een kasperiode van onge
veer 80 dagen. Voor irissen is de kasperiode ongeveer
even lang, doch voor tulpen varieert deze tussen 50 en
65 dagen (bij kistenteelt 3 tot 4 weken).
Het is voor deze teelten dan ook noodzakelijk over goe
de teeltprogramma's te beschikken, waarbij de teler
niet alleen rekening moet houden met teeltkundige
aspecten, maar ook met economische, zoals arbeids
aanbod, Optimale kasbenutting, prijsvorming van het
produkt gedurende het jaar etc. Het spreekt voor zich
dat een groot aantal varianten van teeltschema's mo
gelijk is.

Bedrijfseconomische aspecten
In diverse LEI-publikaties zijn de bedrijfseconomische
aspecten van de 'vijf-graden-teelt'-tulpen, de jaarrondteelt van irissen en de jaarrondteelt van 'Enchantment'

Tabol 3 Aanvoer en prijsontwikkeling van 'Enchantment' per
tak in de wintermaanden op de veilingen VBA te Aalsmeer en
CCWS te Honselersdijk
Maand

VBA
november
december
januari
februari
CCWS
november
december
januari
februari

1973/1971
stuks prijs
1 000 gids

1974/1975
stuks prijs
1 000 gids

199
37
14
18

0,91
1,16
1,89
1,71

596
75
32
59

0,74
0,97
1,95
1,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58
414

1,12
1,14

1975/1976
stuks prijs
1 000 gids

1976/1977
stuks prijs
1 000 gids

545
153
40
201

0,56
1,25
1,62
0,39

584
311
179
169

0,54
0,92
1,29
1,29

1 659
608
144
364

0,65
1,18
1,12
1,01

3 157
1 650
879
785

0,46
0,70
0,96
1,01

Bron: Jaarverslagen veilingen VBA en CCWS

Tabel 4 Benodigde bollen en verwachte
oogst aan bloemen van de vier teeltplannen (detaiis zie figuur 1) voor
1 000 m2glas

met of zonder belichting in de wintermaanden afzon
derlijk behandeld.
Het is echter goed denkbaar dat combinaties van teel
ten een beter resultaat opleveren dan elke teelt afzon
derlijk. Ook is er door de toegenomen produktie in de
wintermaanden bijv. prijsdaling opgetreden bij de teelt
van 'Enchantment' (zie tabel 3), zodat hier de vraag
zich opdringt of de extra investering in de belichtingsapparatuur nog wel verantwoord is.
Het hier gestelde optimaliseringsprobleem is thans ob
ject van onderzoek, waarbij door toepassing van lineai
re programmering wordt getracht beter inzicht te ver
krijgen in de factoren die bepalend zijn voor de verhou
dingen binnen het teeltplan.
Hieraan voorafgaand zijn enkele denkbare teeltplan
nen onderling vergeleken.

Uitgangspunten voor de vergelijkingen
Voor de vergelijkingen is van de volgende veronder
stellingen uitgegaan:
a Er worden vier teeltplannen vergeleken:
1 Enchantment volledig jaarrond met belichte teelt
in de winter.
2 Enchantment jaarrond (geen bloemen in de win
ter).
3 Enchantment met twee trekken iris 'Ideal' in de
winter.
4 Enchantment met twee trekken tulp 'Apeldoorn'
in de winter.
b De kosten zijn gebaseerd op prijspeil 1974/75 en
1975/76 inclusief BTW.
c De opbrengsten zijn gebaseerd op de gemiddelde
maandprijs van de veiling VBA te Aalsmeer in de
periode 1974/75 en 1975/76.
d De kosten van duurzame produktiemiddelen zijn be
groot voor een op de teelt van snijbloemen gespeci
aliseerd glasbedrijf van 6 000 m2. Verondersteld is dat
hiervan 1 500 m2 voor de teeltplannen van boibloernen
worden gebruikt.
e Geen rekening is gehouden met het totale teeltplan
op het bedrijf en met het arbeidsaanbod of de be
nutting daarvan. Verondersteld is, dat de verschillen in
arbeidsbehoefte van de teeltplannen gedurende het
teeltjaar door andere werkzaamheden op het bedrijf
worden gecompenseerd.
Er is dus geen verlet toegerekend, noch is er rekening
gehouden met eventuele overuren die op andere basis
worden beloond.
f Voor bedrijfstechnische en teelttechnische details
wordt naar de literatuur verwezen.

Plan

Opplant bollen

Oogst bloemen

1

Enchantment met belichting

381 650'Enchantment'

353030

2

Enchantment zonder belichting

286 600 'Enchantment'

265110

3

Enchantment met iris 'Ideal'

247 600'Ideal'
170 000 'Enchantment'

210460
157250

4

Enchantment met
tulp 'Apeldoorn'

500 000 'Apeldoorn'
165 000 'Enchantment'

453600
152630

- 87 -

In de beide overige teeltplannen is de teelt van 'En
chantment' in de wintermaanden vervangen door de
teelt van iris 'Ideal' en van de 5°C-teelt van tulp 'Apel
doorn', om op deze wijze de moeilijke teeltperiode van
'Enchantment' te overbruggen.

Teeltplannen
In figuur 1 is in schema weergegeven hoe de teeltplan
nen zijn samengesteld. Elk teeltplan is in drie afdelin
gen van 500 m2 onderverdeeld om de bloei meer over
het jaar te spreiden.

Arbeidsopbrengst van de verschillende teeltplannen

De plannen 1, 3 en 4 maken een volledige benutting
van de kas met bloèmproduktie gedurende de winter
maanden mogelijk. In plan 2, dus met alleen 'Enchant
ment' zonder belichting, is dit teelttechnisch niet mo
gelijk. In de periode van omstreeks half december tot
half maart kunnen bij deze teeltwijze geen bloemen
worden geoogst. De tijdsruimten tussen de verschil
lende teelten in alle plannen dienen voorts voor grond
bewerking en of-ontsmetting.
In tabel 4 zijn de gegevens over de benodigde bollen
en de verwachte opbrengst samengevat.
In plan 1 kan, met behulp van belichting in de winter,
een hoge opbrengst worden verkregen door ononder
broken produktie bij een hogere plantdichtheid en een
hogere kastemperatuur.
In plan 2 staat er in de wintermaanden wel een gewas
'Enchantment' in de kas, maar de eerste bloemen kun
nen pas eind maart worden geoogst en de laatste niet
later dan half december.
Bovendien worden bij de najaarsteelt en vroege teelt
belangrijk minder planten per m2 gezet.

Fig. 1

Ter vergelijking van de teeltplannen is de arbeidsop
brengst1 per gewerkt uur bepaald. In tabel 5 is de gede
tailleerde begroting hiervan gegeven voor de periode
1/6 t/m 31/5 voor de jaren 1974/7.5 en 1975/76.
De opbrengsten in deze begrotingen zijn gebaseerd op
het gemiddelde prijspeil per maand volgens de versla
gen van de veiling VBA te Aalsmeer (deze veiling gaf
sinds 1974 reeds gedetailleerde informatie per cultivar).
De belichte teelt van 'Enchantment' gaf in beide teelt
seizoenen de hoogste bruto-opbrengst te zien.

Arbeidsopbrengst is de beloning voor de ingezette
arbeid die resteert nadat van de geldopbrengst alle kos
ten excl. die van arbeid zijn afgetrokken. Er wordt dus
van uitgegaan dat de aanspraken voor de beloning van
de arbeid de sluitpost van de exploitatie is.
1

Schema van de teeltplannen
Perioden van vier weken
Data en nummer:
19/6
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Door hogere energiekosten en hogere bolkosten zijn
de directe teeltkosten van cle belichte teelt evenwel
belangrijk hoger, doch ook na aftrek van de directe
teeltkosten is het saldo van de belichte teelt in beide
teeltjaren hoger dan bij de andere teelten. Met uitzon
dering van de belichte teelt van 'Enchantment' verto
nen alle plannen in het tweede teeltjaar een toename
van de bruto-opbrengst die de stijging van de bolkos
ten geheel of vrijwel geheel compenseert. De belichte
teelt laat daarentegen een daling van de bruto-opbrengst zien. De saldi van de combinaties 1 en 2 zijn in
1976 lager, die van combinatie 3 hoger en die van 4 ge
lijk aan die van 1975.
Na aftrek van de vaste kosten resteert de arbeidsopbrengst van de teelten. In het eerste seizoen gaf de be
lichte teelt een aanzienlijk hogere arbeidsopbrengst in
totaal te zien, in het tweede teeltjaar is de arbeidsop
brengst van de belichte teelt echter niet hoger dan die
van plan 4 met tulp 'Apeldoorn'.
De teeltplannen vertonen echter aanzienlijke verschil
len in hun arbeidsbehoefte, vandaar dat de arbeidsop
brengst per gewerkt uur sterk uiteenloopt (tabel 6).
De arbeidsopbrengst van de belichte teelt van 'En
chantment' blijkt per gewerkt uur in beide seizoenen
Tabel 6 Vergelijking van de arbeidsopbrengst en -kosten per
uur in gids

het hoogst te zijn geweest. Het 'exclusieve' niveau van
f 40 in seizoen' 1974/75 wordt in het daaropvolgende
jaar lang niet meer gehaald. Ondanks het sterk geredu
ceerde resultaat zijn de hoge kosten van de belichting
ook in het tweede jaar nog goed gemaakt en wordt een
arbeidsopbrengst gehaald die hoger is dan de loonkos
ten volgens de CAO. Het blijkt echter dat ook de teelt
combinatie met tulp 'Apeldoorn' en de onbelichte teelt
van 'Enchantment' in beide teeltjaren een hogere arbeidsbeloning dan op CAO-basis opleverde. De com
binatie van 'Enchantment' met iris 'Ideal' blijkt min
der gunstig naar voren te komen. In de eerste perio
de is de arbeidsopbrengst zelfs negatief en in de twee
de periode lager dan de CAO-r.ormen. Het slechte re
sultaat in het eerste seizoen is vooral veroorzaakt
door de slechte prijzen voor 'Ideal' in de winter
1974/75. In het daaropvolgende seizoen was de prijs
vorming van de irisseteelt belangrijk beter. Dat de ar
beidsopbrengst in dat jaar toch onvoldoende was is in
herent aan het plan. Bij twee teelten van 'Ideal' wordt
de lelieteelt vrijwel geheel naar het minder rendabele
zomerseizoen verschoven, terwijl de opbrengst van
irissen onvoldoende hoger is om dit goed te maken.
In de teeltcombinatie met tulp 'Apeldoorn' doet dit zich
in mindere mate voor, omdat de teeltduur van tulp kor
ter is.

1975/76

Arbeidskundige aspecten

f40
Pian 1 Enchantment met belichting
Plan 2 Enchantment zonder belichting
f22
Plan 3 Enchantment met iris 'Ideal'
f 13
Plan 4 Enchantment met tulp 'Apeldoorn' f 17

f
f
f
f

Arbeidskosten volgens CAO-bloemisterij

f 15

Behoudens verschil in arbeidsbeloning en arbeidsbe
hoefte vertonen de vier teeltplannen ook verschillen in
hun arbeidsfilms (figuur 2).
De belichte teelt van 'Enchantment' en de combinatie
van 'Enchantment' met tulp hebben de grootste ar
beidsbehoefte.

Arbeidsopbrengst

Tabel 5

1974/75

f 13

18
16
11
15

Begroting van saldi en arbeidsopbrengst per 100 m2

Opbrengsten + BTW
af : veilingkosten + vakheffing
energie
teelt- en aflev. kosten
bollen
rente vlottend vermogen
Saldo
Vaste kosten
bedrijfsuitrusting
belichtingsinstallatie
algemene kosten
Totaal
Saldo minus vaste kosten
ofwel arbeidsopbrengst
Gemiddeld benodigd aantal
arbeidsuren
Arbeidsopbrengst per
gewerktuur
% = negatief

Enchantment
met belichting
1974/75
1975/76

Enchantment
zonder belichting
1974/75
1975/76

Enchantment
met iris'Ideal'
1974/75
1975/76

Enchantment
mettulp'Apeldoorn'
1974/75
1975/76

16990
890
820
570
5610
130

15 690
820
1 140
610
7 430
160

9110
470
390
440
3 590
80

9 940
520
550
480
4840
100

6170
320
460
480
3780
90

9110
470
640
530
4430
100

10480
550
530
460
4490
100

12110
630
730
500
5780
120

8 970

5 530

4140

3450

1 040

2 940

4350

4 350

970
1 080
420

1 020
1080
450

970

1 020

970

1020

2 470

-

-

-

-

970
-

1020
-

420

450

420

450

420

450

2 550

1 290

1470

1390

1470

1390

1470

6500

2 980

2 750

1980

% 350

1470

2960

2880

164

164

126

126

138

138

176

176

40

18

22

16

% 3

11

17

16

.
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Bij de belichte teelt van 'Enchantment' vertoont de arbeidsfilm het meest regelmatige patroon. De combina
tie met 'Apeldoorn' geeft daarentegen een belangrijke
top in de wintermaanden. De niet belichte teelt van
'Enchantment' laat juist een verminderde arbeidsbehoefte in de wintermaanden zien. De consequenties
van deze verschillen in de arbeidsfilms zijn slechts te
beoordelen indien de overige teelten op het bedrijf ge
geven zijn. In de combinatie met tulp zijn de hoeveel
heden arbeid groot en is de arbeidsorganisatie moei
lijk. Meer spreiding in de produktie is dan ook noodza
kelijk om de pieken af te vlakken.

Perspectief voor seizoen 1976/77
Op het moment dat dit artikel wordt geschreven is
ruim 3/4 deel van de teeltperiode 1976/77 gerealiseerd.
Op basis van het prijspeil dat dit seizoen op de VBA is

gerealiseerd is nagegaan welke opbrengstverwachting
tot nu toe voor de verschillende teeltplannen kan wor
den uitgesproken. De tot nu toe verkregen bruto op
brengsten zijn hiertoe uitgedrukt in % van het prijspeil
van het seizoen 1975/76; dit geeft het beeld te zien dat
in tabel 7 is weergegeven.
Tot nu toe zijn de gerealiseerde prijzen voor alle plan
nen achtergebleven met het voorgaande jaar. Het
minst is dit het geval met de plannen 1 en 3. Het sterks?
blijft tot nu toe de opbrengst van het teeltplan van
'Enchantment' met 'Apeldoorn' achter. Dit vindt zijn
oorzaak in de slechte gemiddelde prijs die in de maand
oktober 1976 voor 'Enchantment' is gerealiseerd. Reke
ning houdend met voorgaande kostenstijgingen ziet
het er naar uit dat alle plannen een slechter resultaat
geven.

Samenvatting en discussie
Fig. 2
1

De arbeidsfilm van de vier teeltplannen

Enchantment belichte teelt

2460
2

Enchantmentionder belichting

1879
3

Enchantment met iris

2067
4

Enchantment met tulp

in

n
in

Tabel 7

co
co
(M

2645

i

Vergelijking van het prijspeil 1976/ !977 van

'o! ne

toe gerealiseerde opbrengsten van de vier leeh:

,nsn,

1975/76 = 100%

en

i

Uit de voorgaande vergelijkingen blijkt dat met de be
lichte teelt van 'Enchantment' tot nu toe de extra ken
ten voor de belichtingsinstallatie en de energie nog go
heel zijn terugverdiend, maar dat deze teelt geen exclu
sieve'moneymakc r'meer is.
Een willekeurige keuze laat andere teeltcornbinyties
zien die een vrijwel gelijke arbeidsopbrengst per yawerkt uur opleveren; voor deze combinaties behoeft
echter niet extra te worden geïnvesteerd Door ;ie vrij
regelmatige arbeidsbehoefte gedurende hef trc-üjaar
leent de belichte teelt van 'Enchantment' ...; -s p>';
goed voor een jaanondcultuur. De hierbij opti.
specialisatievoordelen kunnen nog tot kostonv-vudo
len leiden.
Tevens moet voor de belichte teelt worden opgemerkt
dat in de vergelijkingen geen rekening is gehouden
met het betere prijsniveau als gevolg van de kwaliteit
van het produkt. Dit is van belang aan het begin en het
einde van het belichtingsseizoen waarbij gelijktijdig
belichte en niet belichte lelies kunnen worden aange
voerd.
Bij een sterke toename van de aanvoer van beliehne le
lies gedurende de wintermaanden is andeciid; een
verdergaande daling van de prijzen niet uit.
;-ft iren.
In die situatie zal de rentabiliteit van de extr, .«raste
ringen voor de belichte teelt sterk verminder, m
Dit leidt dan tot de conclusie dat men zich
n. mo
ment ernstig zal moeten beraden of het i n v r > , in
belichtingsinstallaties voor dit doei alleen nog • < ! ver
antwoord is.
Anderzijds zal bestudering van de mofktkerKi'gç. as
pecten van de verschillende gev-ssm: n n-v~ olicht
kunnen werpen op de ontwikkeling
dr va*:,., in de
toekomst en het daarbij te verwachten {»r'jspe;:.

Plan 1
Plan2
Plan 3
Plan 4

Enchantment
Enchantment
Enchantment
Enchantment

niet belichting
zonder belichting
met iris'Ideal'
met tulp'Apeldoorn'

93%
87%
95%
80%
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virus is alom aanwezig in vegetatief vermeerderd plantmateriaal in het merendeel van de handelscultivars. Men kan
bijvoorbeeld van een hybride als 'Enchantment' in de nu

het virusvrij maken van lelies
in nederland

geteelde partijen geen plant vinden, die vrij is van dit virus.
Het materiaal kan met behulp van weefselkweek virusvrij
worden gemaakt.

ontwikkelingen in het recente verleden bij de winning van
virusvrij uitgangsmateriaal
Eind 1971 werd in een vergadering van de vereniging 'De
Lelie' door prof.dr. P.K. Schenk gesproken over de meristeemcultuur van lelies. Dat gebeurde naar aanleiding van de
belangstelling, die lelietelers daarvoor hadden. Er kon toen
nog geen illustratie worden gegeven van de mogelijke kwali
teitsverbetering, die een virusvrij produkt zou leveren.

C.J. ASJES*

Allen die belang stelden in de toepassing van meristeemcultuur werden voor verdere besprekingen uitgenodigd. Deze
leidden ertoe, dat in juni 1972 de Stichting Meristeemcultuur
Lelies Holland werd opgericht.
Het werk, dat in opdracht van deze Stichting werd uitgevoerd

Het totale lelieareaal is in de jaren zeventig in Nederland

en plaatsvond op het laboratorium van de Nederlandse Alge

toegenomen van 228 hectare in 1970 tot 392 in 1972, 512 in
1974 en 888 hectare in 1976. Dit jaar neemt de midcentury-

mene Keuringsdienst Moord-Holland te Slootdorp, is met
voortvarendheid aangepakt. In 1973 werd een luisdichte kas

hybride 'Enchantment' daarvan ongeveer 500 hectare in. De

van ongeveer 500 m2 gebouwd. Eind 1975 werd daaraan

hoeveelheid lelies die op deze oppervlakte wordt geprodu

ongeveer 1600 m2 toegevoegd. Het aantal Stichtingsdeelne

ceerd, geeft aan, dat de teelt in Nederland zeer omvangrijk is

mers nam tussentijds met vier toe, tot in het totaal vijftien.

geworden. De snelle uitbreiding van het teeltareaal leverde
grote moeilijkheden op voor de kwaliteit van het produkt.

De regel dat elke deelnemer een bepaalde kasoppervlakte te
Slootdorp wordt gegarandeerd, beperkt de toetreding van

Het wetenschappelijk onderzoek heeft echter steeds een gro
te bijdrage kunnen leveren bij het oplossen van deze moeilijk

nieuwe deelnemers op korte termijn.
De belangstelling van de lelietelers buiten de Stichting groei

heden, door aan te geven op welke manier ziekten veroor
zaakt door schimmels, aaltjes (nematoden) en virussen kun

de tegelijkertijd. Met name wordt de firma K. de Jong Lelies

nen worden bestreden. Eén van de nieuwere ontwikkelingen
die tot verdere verbetering van de kwaliteit van het geteelde
produkt kan leiden, is de toepassing van weefselkweek. Hier
door kunnen lelies namelijk virusvrij worden gemaakt en
tevens binnen redelijk korte tijd in grote aantallen worden
vermeerderd. Over de gevolgen van de toepassing van weefsel
kweek wordt het een en ander in dit artikel vermeld.

te Andijk genoemd, die methoden van weefselkweek voor de
verwerking van leliemateriaal in eigen beheer ontwikkelde.
De groeiende belangstelling in Nederland (in het bijzonder
ook bij telers van andere gewassen dan lelies) voor weefsel
kweek op een kunstmatig voedingsmedium om vermeerde
ringsmateriaal op grote schaal te produceren, heeft geleid tot
de oprichting in 1976 van de Stichting Bedrijfslaboratorium
Weefselkweek te Roelofarendsveen. Al met al zijn er dus
voldoende mogelijkheden in Nederland om de winning van

virussen in lelies

virusvrije lelies door de toepassing van weefselkweek te be

virus (praktijknaam: lelielatentvirus) en het komkommer-

vorderen.
Ook in het buitenland zit men niet stil, ook niet wat de
commerciële toepassing van weefselkweek betreft. De Twyford Laboratories Ltd. in Engeland zijn in dezen actief bezig.
In Israël worden in één van de kibboetsen hiervoor activitei

mozaïekvirus door (vliegende) luizen op non-persistente wij

ten ontwikkeld.

In Nederland werden tot nog toe in lelies vijf virussen (Asjes,
1974e) aangetoond. Hiervan worden het tulpemozaïekvirus
(praktijknaam: leliemozaïekvirus), het symptoomloos lelie

ze van plant tot plant overgebracht. Het yAraó/s-mozaïekvirus
en het tabaksratelvirus worden door in de grond levende
nematoden via de wortels op de planten overgebracht. Lelies
aangetast door één van de drie genoemde mozaïekvirussen of

wetenschappelijk onderzoek bij de teelt van virusvrij uit
gangsmateriaal

het tabaksratelvirus kunnen door selectie van de planten te

Het winnen van virusvrije lelies vraagt om begeleiding en

velde en/of door selectie van de bollen tijdens de bewaring,

aansluitend onderzoek om de omstandigheden te scheppen

uit de partijen worden verwijderd. Het symptoomloos lelie

voor een succesvol verloop van het een en ander op lange
termijn. Zo moet uitgebreide aandacht worden besteed aan

* Ir. C.J. Asjes is verbonden aan het laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse.

verschillende onderwerpen:
a. toepassing van weefselkweek;
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b. virusvrij maken;
c. toetsing op de aan- of afwezigheid van vi rus (sen j;
d. teeltomstandigheden voor virusvrij uitgangsmateriaal;
e. tuinbouwkundige waarde van virusvrije lelies.
a. toepassing van weefselkweek
De methode die men voor lelies (Asjes, et al., 1974) toepast,
wordt aangeduid met de term 'meristeemcultuur'. Ook ge
bruikt men wel het werkwoord 'meristemen'. Deze termino
logie is in dit verband onjuist. Men dient van 'explantaatcultuur' te spreken, als in wetenschappelijke zin van de toege
paste methode een juiste definitie moet worden gegeven. Het
eigen leven van het woord 'meristeemcultuur' kan echter bij
de lelietelers niet meer ongedaan worden gemaakt.
De leliebol is het uitgangsmateriaal bij de toepassing van de
meristeemcultuur. De schubben van de bollen, die bij 2°C
worden bewaard, worden in stukjes gesneden, nadat zij voor
af zijn ontsmet. De stukjes schub worden uitgelegd op een
kunstmatig voedingsmedium in een glazen buis onder steriele
omstandigheden. Na drie tot vier weken snijdt men de groeipuntjes

ter grootte van ongeveer een millimeter van

de schub af en brengt deze over op een voedingsmedium in
een andere, grotere kweekbuis. Hieruit ontwikkelen zich
plantjes, waaraan na enkele maanden al bolvorming
is
te zien. Deze worden in grond overgezet en verder als norma
le plantjes behandeld.
Om bij de vermeerdering tot grote aantallen te komen, kan
men met de schubben van de bolletjes, gewonnen op het
voedingsmedium in de glasbuis, vroegtijdig hetzelfde proces
herhalen.

De toepassingsmogelijkheid van deze methode

wordt onderzocht. Volgens buitenlandse gegevens kan men
met een dergelijke vermeerderingsmethode, uitgaand van één
enkele leliebol, duizenden plantjes per jaar winnen. Deze
methode opent mogelijk een weg naar 'snelle' vermeerdering
van cultivars, waarvan slechts moeizaam virusvrije plantjes
zijn te winnen, of van nieuwgewonnen cultivars, waarvan
binnen een korte periode een partij van grote omvang moet
worden opgebouwd. Dit is vooral van praktisch belang, als de
kostprijs per gewonnen plantje redelijk blijft. Deze kostprijs
is echter nog te hoog. Bovendien moet de kans op de veran
dering van erfelijke eigenschappen als gevolg van de groei op
een kunstmatig voedingsmedium nader worden onderzocht.
Een voordeel van de toegepaste weefselkweekmethode is, dat
de groei op een kunstmatig voedingsmedium door kan gaan
in de herfst- en wintermaanden, waarin normaal geen lelie
teelt in kasruimten plaatsheeft. Een nadeel is, dat de bolletjes
geoogst van een voedingsmedium, kleiner zijn dan bolletjes,
die op schubben ontstaan bij toepassing van de normale
vermeerderingsmethode. Deze achterstand zou kunnen wor
den weggewerkt door de bolgroei in de kweekbuizen in
zodanige mate te stimuleren, dat de omvang van 'medium'en 'schub'-bolletjes bij het planten in het voorjaar ongeveer
gelijk is. Dit vraagt echter om nader onderzoek.

b. virusvrij maken
Het vrijmaken van lelies van het symptoomloos lelievirus is
bij de ene cultivar minder gemakkelijk dan bij de andere
(Allen, 1974a). De hybride 'Enchantment'geeft uiteindelijk,
dat wil zeggen gecontroleerd na de groeifase op het voedings
medium, ongeveer 75% virusvrije plantjes, terwijl dit aantal
bij een Lilium longiflorum-cu\t'uiar steeds 0% bleek te zijn. Is
een plant geïnfecteerd met twee virussen, bijvoorbeeld het
symptoomloos lelievirus en het komkommermozaïekvirus,
dan is veelal slechts 25% van de plantjes vrij van het eerstge
noemde virus, terwijl dit voor het komkommermozaïekvirus
nog ongunstiger ligt (Asjes, 19746). Hiermee wordt beklem
toond, dat de selectie van planten met slechts één virus, in
casu het symptoomloos lelievirus, vóór het verwerken via de
weefselkweek moet gebeuren. Veel onnodig werk kan dan
worden vermeden.
De oorzaken dat plantjes na de groeifase op het voedingsme
dium uiteindelijk virusvrij blijken te zijn, zijn niet bekend.
Misschien vindt de vermeerdering van virus(sen) in het planteweefsel onvoldoende snel plaats, zodat de groeipuntjes vrij
van virus(sen) zijn als het schubweefsel wordt verwijderd.
Een andere mogelijkheid is, dat de stoffen in het voedings
medium en/of de omstandigheden waaronder de plantjes
opgroeien, van invloed zijn op het virusvrij worden. Uit onder
zoek met andere virussen blijkt, dat beide manieren van
benadering geldigheid kunnen hebben. Het zou veel onder
zoek vragen om daarover voor lelies een uitspraak te doen.
c. toetsing op de aan- of afwezigheid van virus (sen)
In het bijzonder wordt bij de toetsingen gedacht aan het
symptoomloos lelievirus. Enkele maanden na het overplanten
van de plantjes uit de kweekbuizen in grond, wordt een
eerste toetsing uitgevoerd. Het bleek dat de plantjes in het
daaropvolgende groeiseizoen nog eens moeten worden ge
toetst, omdat niet alle viruszieke plantjes bij de eerste toet
sing worden ontdekt.
Oorspronkelijk werd het symptoomloos lelievirus met behulp
van het elektronenmicroscoop in het plantemateriaal aange
toond. Deze toetsing was betrouwbaar maar tijdrovend. Daar
om werden andere toetsingsmethoden beproefd. Nu wordt
gebruik gemaakt van een onlangs ontwikkelde serologische
methode (Van Slogteren, 1976; Van Slogteren et al. 1976).
Hierbij wordt een antiserum gebruikt dat bereid is tegen de
'afgebroken' in plaats van tegen de 'hele' draadvormige virus
deeltjes. Dit antiserum opgenomen in agar, reageert met het
overeenkomstig bereide virusmateriaal in plantesap. De ge
voeligheid van deze toets is veel gunstiger dan die van de
'oudere' microprecipitatietoets onder paraffine-olie, waarbij
van antisera bereid tegen de 'hele' virusdeeltjes gebruik wordt
gemaakt. De betrouwbaarheid van de nieuwe serologische
methode blijkt die van de elektronenmicroscoop te benade
ren. De toepassing van de 'nieuwe' methode is nog in ontwik
keling. Er wordt naar gestreefd het aantal te verwerken
monsters per dag op te voeren. Dit laatste is noodzakelijk, als
veel partijen in korte tijd ter beoordeling op het voorkomen
van het symptoomloos lelievirus worden bemonsterd.
De reden voor het aantonen van dit virus via een laborato
riummethode is gelegen in het feit, dat met het blote oog nog
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geen karakteristieke symptomen op planten zijn waargeno
men, die zekerheid geven over de aanwezigheid van het virus.

weinig tijd kosten, omdat van kwalitatief hoogwaardig, virus

Anders ligt de situatie voor het tulpemozaïek-, het komkom
mermozaïek-, het Arabis-mozaïek- en het tabaksratelvirus,

der manuren aan het ziekzoeken behoeven te worden be
steed, zal dit de rentabiliteit van de leliecultuur bevorderen.

vrij uitgangsmateriaal wordt uitgegaan. Als er aanzienlijk min

die veelal waarneembare symptomen op de planten veroorza
ken. Het is nog niet geheel zeker of dit voor alle cultivars
geldt.

e. tuinbouwkundige waarde van virusvrije lelies
Er komen geleidelijk meer gegevens beschikbaar over de
verbetering van de kwaliteit van lelies als gevolg van het

d. teeltomstandigheden voor virusvrij uitgangsmateriaal

virusvrij maken. Amerikaans onderzoek zegt hierover, dat

kasteelt. Het gevaar op besmetting met bovengronds versprei
de virussen via luizen vormt de aanleiding dat de teelt van de
eerste twee jaargangen plantemateriaal na de winning van het

planten van de hybride 'Enchantment' in wezen een vorm

basismateriaal in een glaskas onder luisdichte omstandighe

worden groter en geven meer bolgroei te zien (Allen, 19746).

den wordt voorgeschreven. In het algemeen groeien lelies
goed onder glas, zoals bijvoorbeeld blijkt bij de teelt van

In Nederland is het onderzoek naar de bolopbrengsten van
virusvrij in vergelijking met virusziek materiaal nog niet be

lelies gewonnen van zaad of van bolletjes gevormd op bol-

ëindigd. Wel werd al onderzoek verricht naar de kwaliteits

schubben. Het gevaar bestaat echter, dat de bollen 'randziek'-verschijnselen (bruinverkleuring van de schubben langs

aspecten van beide typen materiaal in de snijbloementeelt
(Boontjes, 1976). Een aantal eigenschappen van de lelietak-

de randen) gaan vertonen. De kwaliteit van het materiaal

ken bleek bij virusvrije planten gunstiger uit te vallen, dan bij

wordt daardoor té nadelig beïnvloed.
Bij de teelt te velde treedt deze nadelige beïnvloeding van de

viruszieke lelies het geval was. De taklengte is groter, het
aantal bloemen per plant is groter, zodat bij virusvrije een
kleinere bolmaat kan worden gebruikt dan bij viruszieke
lelies om een zelfde aantal bloemen per eenheid van kasop-

kwaliteit van de bollen minder naar voren. Om deze reden
kan het overweging verdienen het virusvrije uitgangsmateriaal
aanvankelijk in een met fijnmazig, tegen ultraviolet licht

van dwerggroei vertonen, als deze ziek zijn vanwege het
symptoomloos lelievirus. Virusvrije planten groeien sneller,

pervlakte te oogsten. De bloemen zijn groter

en

lelies te velde geteeld. Het is daarbij niet toegestaan het

intenser en aantrekkelijker van kleur. De houdbaarheid van
de bloemen op de vaas is slechts in geringe mate verbeterd.
De kwaliteit van de takken is echter aanzienlijk beter, omdat

virusvrije uitgangsmateriaal te telen op minder dan 50 meter
afstand van viruszieke lelies of andere gewassen, waarin lelie

de onderste bladeren veel langer groen blijven.
Als minder gunstig kwam uit de proeven naar voren, dat de

virussen voorkomen, bijvoorbeeld tulpen. Bij de teelt van
lelies in Nederland, die voornamelijk plaatsvindt in drie cen
tra, te weten te Akersloot, in de omgeving van 't Zand en in

trekduur van de lelietakken wat langer is, en dat door een
grotere bladlengte
de omvang van de virusvrije snijle-

West-Friesland, levert de vereiste afstand, hoewel deze eigen
lijk te gering is, al moeilijkheden op. Naar wij hopen, is de
afstand echter in samenhang met de overige maatregelen

waarschijnlijk kunnen worden gecompenseerd door het ge
bruik van kleinere bollen bij de broei. Deze produceren plan

voldoende effectief, zodat de virusverspreiding wordt be

bloemen per eenheid van kasoppervlakte als bollen van de

perkt. Een dicht, onkruidvrij plantenbestand beperkt de bo
vengrondse virusverspreiding. De teelt op grote percelen ver

maat die nu gebruikelijk is. Het was teleurstellend, dat uit de

resistent kunststofmateriaal overtrokken kasruimte te telen,
veldteelt. Te beginnen met het derde groeiseizoen worden de

dient de voorkeur boven die op kleine. Barrières die met een
gering hoogteverschil boven het gewas uitsteken en op onder
linge afstanden van twee tot vier meter zijn geplaatst, belem

lies groter was dan van de viruszieke planten. Het laatste zal

ten met een geringere omvang maar met hetzelfde aantal

proefgegevens niet bleek, dat het verschijnsel van de verdro
ging van bloemknoppen tijdens lichtarme perioden in de
wintermaanden kon worden voorkomen door het gebruik van
virusvrije bollen.

sen, die door luizen op non-persistente wijze worden overge

Uit het totaal van de gegevens blijkt, dat de kwaliteit van
lelietakken door het gebruik van virusvrij materiaal wordt
verbeterd. Deze conclusie wordt bevestigd door velerlei resul

bracht, wordt bereikt door de toepassing van wekelijkse be

taten uit Amerikaans onderzoek (Allen, 19746).

meren de virusverspreiding door luizen aanzienlijk.
Een effectieve beperking van de verspreiding van lelievirus

spuitingen met minerale olie (Asjes, 1974a).
Sinds 1971 is dit een gangbare cultuurmaatregel. De schade
door virusaantastingen is sindsdien aanzienlijk beperkt. Zon
der de toepassing van minerale olie zou de teelt van virusvrij
uitgangsmateriaal veel minder hoopvolle perspectieven bie

teelt van virusvrij materiaal in de toekomst
Bij de teelt vanaf de winning van het virusvrije basismateriaal
tot en met de produktie van voldoende leverbare bollen voor

middelen, als in de te betelen percelen de virusoverdragende

snijbloementeelt zijn vier fasen te onderscheiden:
1. eliteteelt of winning van het basismateriaal,
2. stamselectieteelt,
3. vermeerderingsteelten

nematoden aanwezig zijn. Het meest effectief is echter deze

4. produktieteelt.

percelen niet te betelen.
"lndanks de veelheid van maatregelen moet men periodiek de
•»getaste planten tijdig uit de grond trekken. Dit zal echter

De eliteteelt vindt plaats op een bedrijf waar de lelies virusvrij
worden gemaakt. Het basismateriaal wordt aldaar onder luis-

den.
Ziekten veroorzaakt door ondergronds verspreide virussen
dient men te bestrijden met behulp van grondontsmettings-

vrije omstandigheden in een kas tot grote partijen uitgebreid.

-

çh

Het materiaal wordt meermalen getoetst op de afwezigheid
van virus(sen), voordat de uitgifte plaatsheeft aan de bedrij
ven voor de stamselectieteelt. Het toetsen van het materiaal

zoen 1976 is een eerste serie certificaten uitgegeven voor
partijen virusvrij uitgangsmateriaal.

moet op aanwijzing van de Bloembollenkeuringsdienst op

teelt is in het afgelopen jaar duidelijker geworden uit de nu
beschikbare proefgegevens. In 1977 zullen de gegevens voor
de teelt van bollen worden verzameld.

betrouwbare wijze gebeuren.
De stamselectieteelt vindt eveneens plaats onder luisvrije om

De waarde van het virusvrije materiaal voor de snijbloemen

standigheden onder glas, soms op hetzelfde, maar meestal op

De verwachtingen zijn hoog gespannen. De tijd zal leren of er

een ander bedrijf. De selectie van het stammenmateriaal

uiteindelijk alleen nog plantmateriaal wordt verhandeld, dat
geteeld is van oorspronkelijk virusvrij uitgangsmateriaal. De

gebeurt op grond van eventuele opbrengstverschillen, gevoe
ligheid voor Fusarium-ziekten, broei in lichtarme perioden,
enzovoort.
De gezondheidstoestand van de partijen wordt tijdens het
groeiseizoen vastgesteld. Aan het einde van een teeltseizoen
worden de partijen voorzien van een certificaat (fig. 5) met
een lettercode. Deze code wordt bepaald door de uitslag van
de toetsingen op de afwezigheid van virus(sen), de waarne
ming van virussymptomen tijdens het teeltseizoen, alsmede
de teeltjaargang van het materiaal. Het certificeringsschema
begint met de lettercodes S en SE voor de eerste twee

uitkomst is afhankelijk van de belangstelling van telers en
broeiers. Rond 1980 kunnen we een beter antwoord geven
op de vraag of de teelt van virusvrij uitgangsmateriaal de
toekomst van de Nederlandse leliecultuur bepaalt.

verantwoording
In het bovenstaande werden gegevens uit verschillende weten
schappelijke onderzoekingen verwerkt. Als er over Ameri
kaans onderzoek wordt gesproken, wordt het werk bedoeld

teeltjaargangen. Volgens het huidige systeem vindt na elk

van Dr. T.C. Allen aan de Oregon State University te Corval-

teeltjaar verlaging plaats, met ten minste één klasse. Blijft de

lis, Oregon V.S.A. De methode voor het virusvrij maken van
lelies werd door hem ontwikkeld. Mejuffrouw M.H. Bunt op
het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse werk

gezondheidstoestand van een partij in een luisdichte kas
langer dan één jaar op hetzelfde niveau, dan kan het aanbeve
ling verdienen te overwegen een bepaalde kwaliteitsklasse
gedurende meer dan één jaar te handhaven. De omvang van
de partijen zou dan kunnen worden uitgebreid, waardoor
meer virusvrij uitgangsmateriaal voor de totale lelieteelt be

te sinds 1968 aan een methode van weefselkweek, die voor
namelijk tot doel had het virusvrij maken van lelies. In 1976
werd deze taak overgenomen door drs. J. van Aartwijk, die
nog grondiger dan voorheen, eveneuns onderzoek zal doen

schikbaar zou komen. Er is echter nog te weinig ervaring met
het handhaven van een hoog gezondheidsniveau om nu al op

naar het vermeerderen van bloembolgewassen op een kunst
matig voedingsmedium tot grote aantallen in een korte tijd.

een genomen beslissing terug te komen. In de toekomst
zullen echter ongetwijfeld aanpassingen plaatshebben om de

Ir. A.F.L.M. Derks te Lisse is sinds 1971 belast met het
onderzoek van virussen en virusziekten in lelies.

richtlijnen in overeenstemming te brengen met beschikbaar

In samenwerking met Ir. D.H.M. van Slogteren werkt hij

komende gegevens.

tevens aan de ontwikkeling van een serologische methode
voor het aantonen van virussen in lelies, in het bijzonder van

De vermeerderingsteelt zien we te velde, waarbij de omschre
ven maatregelen om de gezondheidstoestand van de partijen
op een aanvaardbaar niveau te houden, dienen te worden
toegepast. Het certificeringsplan voorziet in de klassen EE en
E in de opeenvolgende jaren.
Ten slotte wordt er produktieteelt bedreven met hopelijk nog
steeds hoogwaardig leliemateriaal. Deze teelt is overeenkoms
tig die, welke nu met ogenschijnlijk gezond materiaal van vele
cultivars op de lelieteeltbedrijven plaatsvindt, maar dat toch
wel symptoomloos lelievirus bevat. Het gecertificeerde mate
riaal kan na één teeltjaar bij voldoende toepassing van de
omschreven maatregelen om de virusverspreiding te beper

het symptoomloos lelievirus. De maatregelen ter beperking
van de verspreiding van virussen in lelies is een onderzoeks
object dat de voortdurende aandacht heeft van Ir. C.J. Asjes.
De heer J. Boontjes van genoemd Laboratorium beoordeelt
de eigenschappen van virusvrij in vergelijking met virusziek
materiaal ten behoeve van de snijbloemen- en bollenteelt van
lelies.
Deze beschrijving van het winnen van virusvrij materiaal van
lelies in de jaren zeventig werd verzorgd in het kader van de
werkzaamheden voor de Begeleidingscommissie Meristeemcultuur Lelies.

ken, nog met een 'Eigen Verklaring' in de handel worden
gebracht.

nabeschouwing
In het bovenstaande is geprobeerd een schets te geven van de
ontwikkelingen bij het virusvrij maken van lelies in de jaren
zeventig. Er is veel gebeurd dat in 1971 en 1972 niet voor
mogelijk werd gehouden. In 1975 ontwikkelden zich duide
lijk toekomstverwachtingen. Aan het einde van het teeltsei

samenvatting
Het areaal aan lelies is in Nederland van ongeveer 200 hectare
in 1970 uitgebreid tot bijna 900 hectare in 1976. De winning
van virusvrij gemaakt materiaal begon zich vanaf 1972 te
ontwikkelen. Het symptoomloos lelievirus werd daarbij
kunstmatig uit lelies verwijderd, nadat voordien door visuele
selectie van het plantemateriaal mogelijke aantastingen door
vier andere virussen waren geëlimineerd.
De problemen die zich bij de teelt van hoogwaardig uitomateriaal voordoen, zijn als volgt te onderscheiden'
a. de toepassing van weefselkweek met dp

plantmateriaal virusvrij te maken en/of het tot grote aan
tallen te vermeerderen binnen korte tijd;
b. het al dan niet virusvrij zijn van het gewonnen produkt,
afhankelijk van de verwerkte cultivar en de aanwezigheid
van meer dan één virus;
c. de toetsing op de aan- of afwezigheid van virus(sen),
waarbij een serologische methode voor de verwerking van
grote aantallen monsters in ontwikkeling is;
d. de teeltomstandigheden die de verspreiding van virussen
onder glas en te velde beperken;
e. de beoordeling van de waarde van virusvrij materiaal be
stemd voor de bollen- en snijbloementeelt;
f. de teelt van virusvrij materiaal in de toekomst, waarbij de
fasen van de elite-, de stamselectie-, de vermeerderings-, en
de produktieteelt worden onderscheiden.
De ontwikkelingen in het recente verleden en de eventuele
perspectieven voor de toemomst bij het virusvrij maken van
lelies worden in het artikel geschetst.
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