VOORLICHTING

Stadiumonderzoek
voorkomt problemen

Tulpen die in meer zuidelijke streken zijn
geteeld (Frankrijk, Zeeland), moeten uiteraard eerder worden beoordeeld. Voor de
vroegste Franse partijen is eind juni al een
eerste beoordeling noodzakelijk om te kijken
hoe ver de verschillende partijen zijn.
Het achteraf inschatten van stadium G is
moeilijk. De stadiumontwikkeling is van veel
factoren afhankelijk, wat het schatten van stadium G van bollen die voorbij dit stadium zijn
gevaarlijk maakt.

Stadium G is bij broeiers van voorjaarsgewassen als tulp en hyacint een begrip. De datum waarop de bol in dit stadium komt, is
bepalend voor de verdere behandeling en planning. Voor een
goed broeiresultaat zijn stadiumonderzoek en de juiste vervolgbehandeling noodzakelijk.
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V

oor een goede temperatuurbehandeling van diverse bolgewassen zoals tulp
en hyacint, is het van belang dat de bollen op het juiste moment bij de tussentemperatuur en vervolgens de koeling worden gezet.
Dit geldt vooral voor bollen die bestemd zijn
voor de vroege broei. Een te vroeg ingezette
behandeling leidt tot bloemverdroging en een
te late behandeling verspilt preparatietijd.
Als de bloemen of bloemtros van een monster
van een partij bollen volledig zijn aangelegd,
kan de behandeling starten. Dan is ook bekend
wanneer de bollen in de koeling kunnen en

wanneer ze in te halen zijn. Vervolgens kan er
op basis van deze gegevens een broeischema
worden gemaakt.

STADIUMONDERZOEK
Als bollentelers in de zomer tulpen of hyacinten rooien, begint het groeipunt, dat zich in de
bol bevindt, met de aanleg van loofbladeren.
Tijdens de bewaring begint de aanleg van de
bloem. Dit proces is in de bol te volgen via stadiumonderzoek. De bolrokken worden weggesneden totdat het groeipunt op de bolbodem vrij komt te liggen. Met een microscoop
of binoculair die tien tot twintig maal vergroot,
is het ontwikkelingsstadium van de nieuwe
bloem in de bol te volgen. Dit stadiumonderzoek vindt onder meer plaats bij Delphy in Hillegom in opdracht van broeiers en exporteurs.

• B ewaartemperaturen boven of onder de
20°C vertragen de bloemaanleg;
• Een beschadigde bolbodem leidt tot een vertraging van stadium G;
• Kleine maten zijn dikwijls in een ander stadium dan grote maten;
• Tussen partijen met een verschillende herkomst/groeiplaats zitten vaak grote verschillen;
• Dubbele tulpen zijn later in stadium G.

De reeks van stadia die bij de ontwikkeling
van het bloembeginsel in de tulp worden
onderscheiden zijn weergegeven in tabel 1.
Een partij bollen is pas in stadium G, als alle
bollen van het monster dit stadium hebben
bereikt.
Binnen een partij kan de ontwikkeling van de
individuele bollen verschillen. Daarom is voor
het vaststellen van het stadium een monster
van vijf bollen gebruikelijk. Bij een ongelijke of
beschadigde partij, kan het verstandig zijn om
een groter monster bollen van tien tot twintig
stuks te bekijken. Pak de bollen verdeeld uit
een partij om een zo representatief mogelijk
monster te krijgen. Zieke en/of beschadigde
bollen geven een afwijkend stadium en zijn
dus niet representatief.

INZICHT HYACINT
De bloemaanleg van hyacinten is iets gecompliceerder dan de tulp doordat de bloemen
(nagels) die worden aangelegd, samen een
bloeiwijze vormen. Bij hyacinten geeft stadiumonderzoek inzicht in de grootte van de
bloemtros en het aantal platstelen en rondstelen. Bij normale, vroege preparatiehyacinten kan vanaf 10 augustus de stadiumbepaling
beginnen. Als de bollen eerder gerooid zijn
dan 15 – 20 juni moeten ze eerder onderzocht
worden, omdat het stadium dan eerder wordt
bereikt. Dit geldt uiteraard ook voor Franse
hyacinten. Verder spelen cultivar en bolmaat
een rol bij stadium G. Dikke bollen zijn later.
Ook platstelen zijn later dan rondstelen.

TIJDSTIP TULPEN
TABEL 1: OMSCHRIJVING VERSCHILLENDE STADIA
Symbool

Afleiding van

Omschrijving van stadium

I

--

periode van bladaanleg;
vegetatiepunt gewoonlijk plat tot enigszins bol

II

--

eerste fase van bloemaanleg; bolvormig opzwellen
van het vegetatiepunt

P1

peranthium

eerste krans van bloembladen is zichtbaar

P2

peranthium

tweede krans van bloembladen is zichtbaar

A1

androecium

eerste krans meeldraden is zichtbaar

A2

androecium

tweede krans van meeldraden is zichtbaar

A2+

androecium

begin aanleg stamper

G

gynoecium

stamper is aangelegd
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Het ontwikkelingsstadium bij tulpen verschilt
van jaar tot jaar en is afhankelijk van onder
meer het klimaat tijdens het groeiseizoen, de
grondtemperatuur, het rooitijdstip, de temperatuur bij drogen en bewaren, de cultivar
en de bolmaat. Tulpen bereiken stadium G
in een gemiddeld jaar in de eerste helft van
augustus. Dit betekent dat vroege, normale partijen vanaf eind juli moeten worden
beoordeeld. Afhankelijk van het groeiseizoen
kunnen de bollen vroeger of later zijn. Delphy geeft op basis van de grondtemperaturen
en historische gegevens in juli altijd een indicatie af van het te verwachten stadium G ten
opzichte van andere jaren.
Aandachtspunten bij tulp zijn:
• Te vroeg gerooide partijen blijven achter in
ontwikkeling;
• Ongelijk afgestorven partijen zijn ongelijk in
bloemontwikkeling;

Bloemverdroging narcis

NARCIS IN AUGUSTUS
Bij narcissen zijn de bloemen bij een normaal
rooitijdstip al (bijna) aangelegd. Voor erg
vroeg gerooide partijen kan stadiumonderzoek duidelijkheid bieden. Vaststelling van
het bloeipercentage en minimale aantal bloemen gebeurt ook steeds vaker vanwege eisen
van leveranciers. Stadiumonderzoek kan in
augustus gebeuren.

GROEIPUNT MUSCARI
De ontwikkeling van het groeipunt bij Muscari verschilt van jaar tot jaar. Vroegheid gaat
ten koste van het aantal bloemen per bol.
Gebruik voor de vroegste broei daarom de
dikste bollen. Begin pas met de behandeling
nadat de bloem (bijna) volledig in P1 is, dit
geeft een gelijkmatiger gewas. Onderzoek naar het stadium van eind juli
gerooide Muscari’s kan eind
augustus/begin september
plaatsvinden.

NUT EN NOODZAAK

Stronagel
hyacint

Als de bloem nog niet in
stadium G is en er wordt
toch begonnen met de
temperatuursbehandeling,
dan ontstaan kwaliteitsproblemen in de kas of bij
de consument. Dit gevaar
bestaat vooral bij partijen
voor de vroege broei. Zo ontstaan er bij tulpen problemen
met bloemverdroging en groene punten.
Bij hyacint moet het allerlaatste

nageltje in stadium G zijn. Dit voorkomt stronagels. Stronageltjes zijn nageltjes die nog
niet in stadium G zijn, als er wordt begonnen
met de temperatuurbehandeling. Op deze
nageltjes kan Penicillium gaan groeien waarna de bloem wegrot, de zogenoemde rotkoppen. Bij de afnemer en/of consument uitten
stronagels zich in witte/groene nagels die niet
bloeien en die de hyacint een misvormt uiterlijk geven.
Bij narcis geeft stadiumonderzoek een indruk
van het aantal bloemstelen per bol en bij
meerbloemigen het aantal bloemetjes per
steel. Bij narcissencultivars die gevoelig zijn
voor bloemverdroging, zoals ‘Bridal Crown’,
kan bloemverdroging tijdens het stadiumonderzoek worden vastgesteld.
Bij Muscari wordt gekeken naar de aanleg van
de nageltjes. Steeds meer afnemers eisen dat
er geen witte puntjes op de Muscari’s aanwezig zijn. Met stadiumonderzoek is de kans op
witte puntjes te verkleinen.

DUIDELIJKHEID
Stadiumonderzoek heeft echter nog meer
functies. Bij tulpen kan het begin juli duidelijkheid verschaffen in het nut van een
34°C-behandeling. Als de bloemvorming in de
bol (vanaf stadium P1) namelijk al is begonnen, is een 34°C-behandeling niet zinvol om
vervroeging te bereiken.
Als stadium G niet of te laat wordt bepaald,
gaat dat ten koste van de preparatietijd. De
temperatuurbehandeling wordt te laat gestart
en de kasperiode begint later. Dit kost tijd en
geld. Voor alle gewassen geldt verder dat de
partijen gelijkmatiger opkomen door stadiumonderzoek. • BLOEMBOLLENVISIE • 6 juli 2017
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