VOORLICHTING

Vanaf het rooien zijn veel factoren bepalend voor de kwaliteit
drukt worden. Als er onvoldoende aangedrukt
wordt, zal de beworteling trager verlopen. Om
een gelijke beworteling verder te stimuleren
is het aan te raden om de bollen voor opplanten vijf minuten te dompelen in water, eventueel met een toevoeging van bijvoorbeeld
1 procent Securo. Na opplanten is het belangrijk dat de potgrond niet uitdroogt. Deze moet
bijna verzadigd zijn van vocht. Een week na
planten kan er zuiniger water gegeven worden.

van het eindproduct: de Muscari-op-pot, de snijbloem of bollen
bestemd voor de droogverkoop. Waarbij nu gefocust wordt op
bol-op-pot. Natuurlijk is een groeiseizoen zonder problemen het
uitgangspunt. Ziektevrij gerooide bollen en voldoende inhoud
door een juiste bemestingsstrategie zijn essentieel. Alle handelingen kunnen het eindresultaat maken of breken.

‘Waar bij hyacint een extreem
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H

et moment van rooien is al direct
mede bepalend voor de uniformiteit
van de partij Muscari. Vaak worden de
bollen te vroeg gerooid om de kans op bacterieziek in de vorm van Erwinia te verkleinen.
Des te hoger de bodem- en buitentemperatuur
bij het rooien en drogen, des te groter de kans
op een aantasting door deze Erwinia-soort.
Andere beweegredenen om eerder te starten
met rooien dan dat het gewas afgestorven is,
zijn het direct doorgaan met rooien van Muscari na de tulpen om zo een gelijke arbeidsfilm
te houden en de druk van klanten om vroeg
te kunnen leveren. Gemiddeld genomen hebben partijen die vanaf de laatste week juli zijn
gerooid de juiste rijpheid.

nagedroogd worden met droge opgestookte
lucht. Ook in deze fase is het van belang nog
voldoende ventilatielucht aan te voeren om
problemen met Erwinia te voorkomen. Bij warme én vochtige omstandigheden kan deze bacterie snel voor veel verspreiding en een hoog
aangetast percentage binnen een partij zorgen.
Niet opgedroogde wondjes, veroorzaakt tijdens
het rooien, kunnen dit proces versnellen.
Het is belangrijk dat tijdens het verwerken alle
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duidelijke oorzaak bekend’

De teeltduur van planten tot veilingklaar maken bedraagt zo’n drie weken

Muscari armeniacum : van rooien tot bloei

Wat timing betreft moeten de bollen bedoeld
voor bloei tot 1 januari, twee weken voordat
deze de kas ingehaald worden, worden opgeplant. Na 1 januari kan deze periode ingekort
worden tot één week voor planten. Bij het
inhalen bij een hoge kastemperatuur is het
verstandiger tot twee weken aan te houden.
Dit beperkt de kans op bloemverdroging. De
snelheid van beworteling is optimaal bij een
temperatuur van 10 tot 12 °C.

AFBROEI
bolwortels verwijderd worden. Als deze worteldor zijn, kan dit door middel van poetsen
of met de ontklisteraar gebeuren. Als de wortels nog taai zijn is gebruik van de pelmachine
een optie. Het belang van een bolbodem zonder oude wortelresten is de gelijke ontwikkeling van nieuwe wortels na de opplant. Ook het
contact met de vochtige potgrond is beter wat
de bewortelingssnelheid bevordert.

DROGEN
Eenmaal gerooid bevatten de bollen in de kist
veel vocht. Daarom is het zaak om met veel
lucht te drogen. Belangrijk daarbij is om de
ventilatielucht niet te veel te verwarmen, tot
maximaal 3°C. Drogen, vlak na het rooien, met
lucht van circa 30°C werkt inwendig neusrot in
de hand. Waar bij hyacint een extreem sterke
groeispurt tot neusrot kan leiden, is bij Muscari geen duidelijke oorzaak bekend. Er is geen
aangewezen schimmel of bacterie voor verantwoordelijk.
De trend is dat de grotere bollen vatbaarder
zijn. Bij het horizontaal doorsnijden van de
neus is soms een kring te zien die lijkt op de
symptomen van ringziek door stengelaaltjes.
Bij doorsnijden in de lengte is vaak halverwege
een scherpe begrenzing tussen het aangetaste
en gezonde weefsel van de bolrok te zien. Tijdens de bewaring stopt de ontwikkeling namelijk. Secundair kan er wel een aantasting door
mijten en Erwinia ontstaan.
Nadat de bollen gedroogd zijn met onverwarmde tot licht opgewarmde lucht, kan er

kan leiden, is bij Muscari geen

PREPARATIE

Een ongelijke ontwikkeling

Aan de bollen bestemd voor bloei in januari,
dient er na het drogen één week 34°C gegeven te worden. Gevolgd door 20°C tot koeling
en vervolgens een koudeperiode van 16 weken
bij 9°C. Deze 34°C-behandeling is bedoeld om
de bewortelingssnelheid en de gelijkheid hiervan te bevorderen. Voor de bollen bestemd
voor bloei in februari is de 34°C-behandeling
niet nodig en kan zelfs een extra risico op een
Erwinia aantasting opleveren. Er wordt dan tot
eind augustus 20°C gegeven. Hierna laat men
de temperatuur zakken naar 17°C tot start
van de koeling van 15 weken. Voor nog latere
bloei wordt de 20°C periode verlengd tot eind/
half oktober en de koudeperiode verkort tot 14
weken 9°C.
Tijdens de koudeperiode is Penicillium een
plantpathogeen om maatregelen tegen te

nemen. Zorg in de koelcel voor een lage
relatieve luchtvochtigheid (<70%). Stel de
wisselklep in op het aanzuigen van alleen
binnenlucht. Zorg verder voor voldoende luchtcirculatie in de cel door plafond- of
systeemventilatoren. Vul daarnaast de bakken
niet te vol.
Uitgangspunt om te starten met koelen is het
stadium waarin de bloemtros zich bevindt.
Het topje van het bloemtros dient in ontwikkeling te zijn op het moment dat met koelen
gestart wordt. Anders zal de bloemontwikkeling te vroeg stil komen te liggen en zullen er
bloemmisvormingen, zoals witte bloemtoppen, ontstaan. Ook de beworteling zal traag
en ongelijk zijn. Gemiddeld genomen heeft
stadiumonderzoek nut vanaf de eerste week
van september. In hele vroege jaren kan er
eind augustus al met koelen gestart worden.
Daarnaast geldt dat een partij die na afsterven
gerooid is, eerder in het juiste stadium is dan
partijen die onrijp gerooid zijn.

PLANTEN
Naast de juiste rooirijpheid, is ook de manier
van planten en watergift bepalend voor de
uniformiteit van het gewas. De potten dienen
met luchtige grond tot aan de rand gevuld te
worden. De bollen moeten daar stevig opge-

Een te sterke bladontwikkeling kan tot een
mislukt eindproduct leiden. Om bladspreiding
te bevorderen en te voorkomen dat het blad
te lang wordt, dient het product na inhalen
direct in het licht te worden gezet. Houd ook
de kastemperatuur laag. 10 á 11°C is optimaal.
Bij temperaturen van 14°C en hoger wordt een
ongelijke groei in de hand geholpen.
Een andere veroorzaker van een ongelijke
groei van een partij is fytoplasma, de zogenaamde Lissers zoals deze bij met name hyacint genoemd worden. Deze bollen zijn zonder enige ziektesymptomen gerooid, maar
blijven nu achter in wortel- en gewasontwikkeling. Er vormt zich een korte, dunne spruit
en maar een enkele wortel. Fytoplasma wordt
te velde overgedragen door dwergcicaden.
Deze houden zich schuil in bosschages. Een
juiste perceelskeuze door luwe percelen langs
bosranden, struiken en hagen te mijden en
gebruik van insecticiden beperken de kans op
schade door fytoplasma.
Blijkt er na alle eerder genoemde maatregelen toch een ongelijke groei te zijn, dan kan
het verlagen van de kastemperatuur met 2 °C
iets helpen. Nog lager zakken in temperatuur
zorgt ervoor dat de bloem verder achterblijft.
Teeltduur van planten tot veilingklaar maken
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bedraagt normaliter
zo’n drie weken.
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