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INLEIDING
Dit intern rapport bevat de proefverslagen van de tulp van het seizoen
1993-1994. Deze proeven zijn uitgevoerd binnen het Landelijk
Praktijkonderzoek Bolbloemen en Bloembollen (LPB), het samenwerkingsverband
tussen LBO en de Regionale Onderzoek Centra (ROC's).
Tot en met seizoen 1990-1991 werden de verslagen van de proeven van het LPB
uitgegeven als gewasverslag. Veranderde inzichten in de
informatievoorziening aan de praktijk alsmede veranderingen in de bestuuren adviesstructuur van het Praktijkonderzoek Bloembollen en Bolbloemen
(PBB), hebben geleid tot verandering van de gewasverslagen. De
proefverslagen worden vanaf 1992 gepresenteerd als intern rapport, dat
daarmee dient als basis voor de discussie met adviesgroepen en bestuur.
Daarnaast zullen verslagen van afgeronde onderzoekonderwerpen in de vorm
van LBO-gewasrapporten verschijnen.
De in dit rapport beschreven proeven hebben gelegen op de proefvelden en in
de kassen van het LBO en de ROC's. De betrokken onderzoekers:
mw. ing. K.Y. de Jong (LBO), dhr. ing. F.P.M. Buurman (ROC Zwaagdijk),
mw. ing. E.A.C. Vlaming-Kroon (ROC Breezand), mw. ing. C.A.M. Schouten
(ROC De Waag) en dhr. D.J.G. Krijger (ROC Rijnsburg) zijn gaarne bereid
nadere informatie te verstrekken over de in dit rapport beschreven proeven.

De adressen van de betrokken instellingen zijn:
LBO, Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
Vennestraat 22
Postbus 85
2160 AB Lisse
tel. : (0252) - 462121
fax : (0252) - 417762
ROC Breezand
Zandvaart 5a
1764 NJ Breezand
Tel.: (0223) - 521720
Fax.: (0223) - 521720
ROC Zwaagdijk
Tolweg 13
1681 ND Zwaagdijk
Tel.: (0228) - 563164
Fax.: (0228) - 563029
ROC De Waag
Creilerpad 18
8313 PS Creil
Tel.: (0527) - 274338
Fax.: (0527) - 274315
ROC Rijnsburg
Laan van Verhof 1
2231 BZ Rijnsburg
Tel.: (071) - 4021658
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TOELICHTING
- In dit verslag worden bij diverse broeierijproeven metingen beschreven
aan het gewas. In de schets op blz. 11 wordt aangegeven hoe deze
metingen zijn gedaan.
De spruitlengte is gemeten bij het inhalen van het gewas in de kas, van
bolneus tot de top van de spruit. De afstand van de bloem boven het blad
is gemeten vanaf de hoogste bladpunt tot en met de bovenkant van de
bloem (a-e). Een negatief getal betekent dus dat de bloem in het blad
zit.
- De samenstelling van de potgrond (Slingerland potgrond) die in de
proeven op het LBO is gebruikt is als volgt: 10% turfstrooisel
(witveen), 60% tuinturf (zwartveen), 30% bonkveen (doorgezet witveen) en
5% rivierzand. Per m3 grond is hieraan toegevoegd 0,5 kg PG-mix, 8 kg
Dolokal en 10 g borium.
De samenstelling van de potgrond (Ego-potgrond) die in de proeven op ROC
Zwaagdijk is gebruikt is als volgt: 30% turfstrooisel, 35% tuinturf
fijn, 35% tuinturf grof, met hieraan toegevoegd 9 kg Dolokal per m3.
De samenstelling van de potgrond (Van Egmond potgrond) die in de proeven
op ROC Rijnsburg is gebruikt is als volgt: 85% tuinturf waarvan de helft
wel en de helft niet gecomposteerd, 15% laagveen (bagger) en 10% zand.
Per m3 grond is hieraan toegevoegd 0,5 kg PG-mix en 8 kg Dolokal.
- In enkele van de in dit verslag opgenomen proeven worden resultaten
weergegeven van onderzoek naar de houdbaarheid en kwaliteit van tulpen.
Bij dit onderzoek is als volgt te werk gegaan. Na de oogst worden de
tulpen 1 uur op water gezet bij 20°C. Daarna worden ze in papier
gewikkeld en 3 dagen droog bewaard bij 2°C. Na bewaring wordt een stukje
van de stengels gesneden. De bos wordt in papier gewikkeld en 1 uur op
water gezet bij 20°C. Voor het testen van de houdbaarheid worden de
bloemen in vazen met leidingwater gezet. In de houdbaarheidscel heerst
een temperatuur van 20°C; de relatieve vochtigheid is 60-70% en er is 12
uur licht per etmaal (TL 84 RS 40 Watt, Philips).
De kwaliteit van de bloemen wordt op de vierde dag van het vaasleven
bepaald. De houdbaarheid is weergegeven als het aantal dagen tussen het
moment dat de bloemen op de vaas zijn gezet tot en met 50% verval.
- De resultaten van de proeven zijn meestal in tabellen weergegeven.
Hoewel in de waarnemingen soms kleine verschillen tussen de resultaten
van de behandelingen werden gevonden, wordt bij de bespreking van de
resultaten vaak opgemerkt dat er geen verschillen waren of dat deze
verschillen niet aantoonbaar waren. Dit komt voort uit het feit, dat bij
de opzet van de proeven en de verwerking van de resultaten gebruik is
gemaakt van statistische technieken. Hierdoor is het mogelijk na te gaan
in hoeverre sprake is geweest van een betrouwbaar effect van de
toegepaste behandelingen of van een effect veroorzaakt door toevallige
omstandigheden. Het zo berekende betrouwbare verschil (LSD 0,05) wordt
gebruikt bij de interpretatie van de resultaten. Alle verschillen die
kleiner zijn dan het betrouwbare verschil zijn niet betrouwbaar. In het
laatste geval wordt dan vermeld dat er geen verschil is tussen de
behandelingen.
- In het algemeen is bij het formuleren van de conclusies afgezien van het
geven van concrete adviezen over toe te passen maatregelen en middelen.
De vermelde proefresultaten zijn namelijk slechts geldig voor de
omstandigheden, waaronder de proef is genomen en hebben geen algemene
geldigheid totdat ze door ander onderzoek bevestigd worden.
Voor concrete adviezen wordt derhalve verwezen naar andere publicaties.
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Dit zijn onder andere publicaties van het LBO in de vakbladen, de
rubriek 'Teelt Actueel' van DLV in 'Bloembollencultuur' en 'Vakwerk' en
de rubriek 'Even Noteren' in het 'Vakblad voor de Bloemisterij'.
- Bij de ziektebestrijdingsproeven worden van de gebruikte middelen alleen
de naam van de werkzame stof gegeven, de zogenaamde 'common name', en de
naam van het merk. De vermelde concentraties zijn die van het middel als
zodanig. Zie voor alternatieven voor de in de proeven gebruikte merken
de 'Gewasbeschermingsgids 1993' of de brochure 'Gewasbescherming bloembollen en bolbloemen 1993'.
Niet toegelaten middelen of middelen die voor de toepassing in de proef
niet zijn toegelaten, worden onder code vermeld. Voor toepassing van
deze middelen zijn proefontheffingen verleend.
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a:
b:
c:
d:
e:

Steellengte of Totale lengte
Bloemgrootte
Neklengte
Pootlengte
Bladlengte
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1.

BEPALING VAN DE BROEIKWALITEIT VAN TULPEN AFKOMSTIG VAN GBBb 'DE
ZUID' (proefnummer: 1519403).

1.1. Motivering
Op de verschillende proefbedrijven van het bedrijfssystemenonderzoek werden
bollen geoogst die geteeld zijn in de verschillende bedrijfssystemen. Om de
kwaliteit van deze bollen in de broeierij vast te stellen werden monsters
uit deze partijen vergeleken met enkele monsters uit 'praktijk'-partijen.
In deze proef werden bollen uit het inpasbare, geavanceerde en biologische
bedrijfssysteem van het proefbedrijf 'De Zuid' afgebroeid en vergeleken met
praktijkpartijen afkomstig uit de Bollentstreek.
1.2. Proefopzet
Cultivars

: - 'Don Quichotte'
- 'Madame Lefeber'
- 'Oxford'
: 12/13
: 20°C
: 'Don Quichotte' 18 weken,
'Madame Lefeber' 19 weken
'Oxford' 20 weken
- inpasbaar bedrijfssysteem ('Don
Quichotte' en 'Madame Lefeber')
- geavanceerd bedrijfssysteem ('Don
Quichotte' en 'Madame Lefeber')
- biologisch bedrijfssysteem
('Oxford')
- 5 'praktijkpartijen' van elke
cultivar
: 2 november 1993
: 11 januari 1994
: 18° C
: LBO, Lisse

Ziftmaat
Temperatuurbehandeling
Koudeperiode
Herkomst

Plantdatum
Inhaaldatum
Kastemperatuur
Proefplaats
1.3. Proefresultaten

De broeikwaliteit van de verschillende cultivars staat vermeld in de
volgende tabellen.
Tabel 1.1. De broeikwaliteit van de verschillende partijen 'Don Quichotte'.
Partij

Inpas baar
pootlengte (cm)
11,6
totale lengte (cm) 48,3
bloemgrootte (cm)
5,3
afstand bloem
boven blad (cm)
1,7
gewicht/cm plantlengte (g/cm)
0,82
kasdaeen
23.5

Geavan
ceerd
11,2
47,6
5,2

Partij
1
12,1
48,7
48,7

Partij
2
12,0
47,3
5,2

Partij
3
11,1
47,5
5,2

Partij Partij
5
4
11,2
11,4
46,5
46,0
5,0
5,2

2,5

2,7

1,5

1,2

2,0

1,9

0,77
23.0

0,7
23.3

0,79
22.5

0,81
23.3

0,74
22.5

0,79
22.5
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Tabel 1.2. De broeikwaliteit van de verschillende partijen 'Madame
Lefeber'.
Partij

Inpas baar
pootlengte (cm)
8,4
totale lengte (cm) 27,2
bloemgrootte (cm)
7,6
afstand bloem
boven blad (cm)
-5,2
gewicht/cm plantlengte (g/cm)
1,12
kasdaeen
16,3

Geavan
ceerd
9,1
27,6
7,5

Partij
1
8,2
25,8
7,8

Partij
2
8,7
27,5
7,2

Partij
3
8,1
27,0
7,7

-5,3

-5,3

-1,8

-4,4

-5,8

-4,1

1,10
16.3

1,28
15,5

0,84
15.8

1,13
15,0

1,17
15.0

1,09
16.0

Partij Partij
4
5
10,0
8,1
30,5
27,6
7,7
7,7

Tabel 1.3. De broeikwaliteit van de verschillende partijen 'Oxford'.
Partij
pootlengte (cm)
totale lengte (cm)
bloemgrootte (cm)
afstand bloem
boven blad (cm)
gewicht/cm plantlengte (g/cm)
kasdaeen

Biologisch
12,5
48,4
5,9

Partij
1
11,8
45,9
5,7

Partij
2
14,2
52,4
5,8

Partij
3
12,8
51,2
6,0

Partij Partij
5
4
10,9
11,8
47,8
47,5
5,9
5,9

7,1

5,3

5,4

7,5

7,9

7,1

0,78
19.8

0,76
20.8

0,74
19.0

0,80
20.5

0,76
20.3

0,79
21.0

De broeikwaliteit van de bollen afkomstig van het inpasbare -, geavanceerde
- of biologische bedrijfssysteem week niet in positieve of negatieve zin af
van de kwaliteit van de praktijkpartijen uit de Bollenstreek. Er waren
praktijkpartijen die een iets slechtere, maar ook die een iets betere
broeikwaliteit gaven dan de partijen van de bedrijfssystemen.
Bij alle drie de cultivars was er geen verschil in bladkleur. Ook was er
geen verschil in houdbaarheid.
Bij 'Don Quichotte' hadden de bloemen op de vaas last van boriumgebrek
(dwarsscheurtjes in de bloemblaadjes), dit was echter bij alle partijen het
geval. De houdbaarheid van 'Don Quichotte' was 9 dagen. Bollen van 'Don
Quichotte' afkomstig van het geavanceerde bedrijfssysteem bereikten stadium
G 3-7 dagen later dan de ander partijen.
De houdbaarheid van 'Madame Lefeber' was 5-6 dagen en de kwaliteit was
redelijk. Een aantal praktijkpartijen van 'Madame Lefeber' bereikten
stadium G eerder dan inpasbaar en geavanceerd. Er waren echter ook 2
praktijkpartijen die stadium G vrijwel op hetzelfde moment bereikten als
inpasbaar en geavanceerd.
De bloemen van 'Oxford' waren gemiddeld 7 dagen houdbaar en de kwaliteit
was goed. De bollen afkomstig van het biologische bedrijfssysteem bereikten
stadium G op hetzelfde moment als een aantal praktijkpartijen.
1.4. Conclusie
- De broeikwaliteit van de bollen afkomstig van het inpasbare - ,
geavanceerde - of biologische bedrijfssysteem was vergelijkbaar met die
van de praktijkpartijen uit de Bollenstreek.
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2.

BEPALING VAN DE BROEIKWALITEIT VAN TULPEN AFKOMSTIG VAN GBBb
'DE NOORD'.

2.1. Motivering
Op de verschillende proefbedrijven van het bedrijfssystemenonderzoek werden
bollen geoogst die geteeld zijn in de verschillende bedrijfssystemen. Om de
kwaliteit van deze bollen in de broeierij vast te stellen werden monsters
uit deze partijen vergeleken met enkele monsters uit de 'praktijk'. In deze
proef werd de cultivar 'Leen van der Mark' uit het inpasbare en
geavanceerde bedrijfssysteem van het proefbedrijf 'De Noord' afgebroeid.
2.2. Proefopzet
Cultivar
Ziftmaat
Temperatuurbehandeling
Koudeperiode
Herkomst

'Leen van der Mark'
11/12

20°C
16 weken
- inpasbaar bedrijfssysteem
- geavanceerd bedrijfssysteem
- 5 'praktijk' partijen
1 december 1993
22 februari 1994
18°C (luchten bij 22°C)
ROC Breezand

Plantdatum
Inhaaldatum
Kastemperatuur
Proefplaats
2.3. Proefresultaten

De praktijkpartijen kwamen allen uit het Noordelijk Zandgebied. De bollen
zijn niet nagesorteerd. Wel bleken er verschillen in gemiddeld bolgewicht
tussen de verschillende partijen, dat van invloed geweest kan zijn op de
resultaten (zie tabel 2.1). Van alle partijen zijn 4 maal 40 bollen
afgebroeid.
Bij het inhalen waren er geen verschillen in spruitlengte waar te nemen
tussen de verschillende partijen. Er waren ook geen verschillen in
gewaskleur, kasperiode en percentage uitval. In veilstadium zijn de bloemen
geoogst en is de pootlengte, bladlengte, totale lengte, bloemgrootte en het
plantgewicht bepaald (zie tabel 2.1).
Tabel 2.1. Het gemiddeld bolgewicht (g), de pootlengte (cm), de bladlengte
(cm), de totale lengte (cm), de bloemgrootte (cm) en het
plantgewicht (g) van de partijen 'Leen van der Mark'.
Partij
inpasbaar
geavanceerd
partij B
partij Ko
partij KI
partij S
Dartii Z
LSD CD<0.05")

Bolpewicht
23,4
25,0
21,5
21,9
23,0
26,1
22.5
-

Pootlenete
11,9
11,2
11,5
12,6
11,1
12,5
12.0
0.5

Bladlenete
37,3
35,6
36,2
38,5
35,9
38,9
35.7
1.7

Totale
lengte
37,1
35,1
35,3
37,9
36,2
37,0
36.1
1.9

Bloemerootte
4,5
4,6
4,5
4,5
4,4
4,8
4.4
0.2

Plant
éewicht
23,1
23,0
23,1
23,1
21,1
25,8
21.1
2.0
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Er waren verschillen waar te nemen tussen de partijen. De resultaten van de
partijen afkomstig van proefbedrijf 'De Noord' weken niet in negatieve of
positieve zin af van de overige partijen.
De bloemen afkomstig van partij S waren groter en het plantgewicht was
hoger dan bij de overige partijen. Dit was mogelijk een gevolg van de iets
zwaardere bollen. Hoewel ook het bolgewicht van geavanceerd 'De Noord'
relatief vrij hoog was, kwam dit niet tot uiting in het plantgewicht.
2.4. Conclusie
- De broeikwaliteit van de partijen afkomstig van proefbedrijf 'De Noord'
was vergelijkbaar met de broeikwaliteit van 5 partijen afkomstig van
praktijkbedrijven uit dezelfde regio.
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3.

GROENE BLOEMBLADPUNTEN: RIJPHEIDSSTADIUM BIJ ROOIEN EN LANGE DROGE
BEWARING (proefnummer: 2029401/2029402).

3.1. Motivering
Bij een aantal cultivars komen dikwijls groene bloembladpunten voor. De
vraag is wat de oorzaak hiervan is en hoe het te voorkomen is. In een
aantal proeven is onderzocht welke factoren mogelijk een rol spelen bij het
optreden van groene bloembladpunten.
In de praktijk wordt beweerd dat het rijpheidsstadium van de bollen op het
moment van rooien en een langdurig droge bewaring van de bollen invloed
heeft op het optreden van groene bloembladpunten.
In twee oriënterende proeven werd dit nader onderzocht.
3.2.1. Proefopzet RIJPHEIDSSTADIUM BIJ ROOIEN (0202.1994.01)
Cultivar en ziftmaat
Rooidata

Temperatuurbehande1ing
Koudeperiode
Koeltemperatuur
Plantdatum
Inhaaltijdstip
Kastemperatuur
Proefplaats

'Prinses Irene'; 12/13
- 21 juni 1993
- 30 juni 1993
- 6 juli 1993
- 14 juli 1993
20°C (15/10) + 17°C
19 weken
- constant 9°C
- 9°C (20/10) + 7°C (10/11) + 5°C
(10/1) + 2°C
6 oktober 1993
24 januari 1994
18°C
LBO, Lisse

3.2.2. Proefresultaten RIJPHEIDSSTADIUM BIJ ROOIEN
Op het moment van inhalen in de kas hadden de bollen die bij constant 9°C
gekoeld waren een spruitlengte van 13 cm. De bollen die bij aflopende
temperaturen waren gekoeld hadden een spruitlengte van 7 cm.
Aan het begin en aan het einde van de bloei zijn de bloemen beoordeeld op
het voorkomen van groene bloembladpunten.
Het rijpheidsstadium bij rooien, oftewel de rooidatum, had in deze proef
geen invloed op het optreden van groene bloembladpunten. De koeltemperatuur
had, net als voorgaande jaren, wel een duidelijke invloed. Koeling bij
constant 9°C veroorzaakte bloemen met grote groene punten. Werden de bollen
bij aflopende temperaturen gekoeld (9°C + 7°C + 5°C + 2°C) dan was de
kwaliteit van de bloemen veel beter. De bloemen hadden geen of enkele,
meest lichtgroene, punten.
3.2.3. Conclusie RIJPHEIDSSTADIUM BIJ ROOIEN

-

Het rijpheidsstadium op het moment van rooien had geen invloed op het
optreden van groene bloembladpunten.
Koeling bij constant 9°C gaf duidelijk meer groene punten dan koelen bij
aflopende temperaturen.
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3.3.1. Proefopzet LANGE DROGE BEWARING (0202.1994.02)
Cultivars en ziftmaat
Bewaring

- 'Crimsonia' 10/11
- 'Prinses Irene' 11/12
1 = 20°C (15/10) + 17°C (1/12)
2 = 20°C (1//12)

Plantdatum
Koudeperiode

Inhaaltijdstip
Celklimaat
Proefplaats

3 = 20°C (15/10) + 17°C (1/12) + 2°C
(3/1)
4 = 20°C (1/11) + 17°C (3/1)
- behandeling 1 en 2 1 december 1993
- behandeling 3 en 4 3 januari 1994
6 weken 9°C +• 5°C; totaal voor
'Crimsonia' 17 weken kou en 'Prinses
Irene' 18 weken
'Crimsonia' 30 maart en 2 mei
'Prinses Irene' 6 april en 9 mei
18°C en 80% RV
LBO, Lisse

3.3.2. Proefresultaten LANGE DROGE BEWARING
De bollen van behandeling 3 (20°C (15/10) + 17°C (1/12) + 2°C (3/1)) hadden
bij inhalen een veel langere spruit; 15-20 cm langer dan de andere
behandelingen. De bloemen van deze behandeling waren ook slechter dan van
de andere behandelingen. Behandeling 1, 2 en 4 hadden bij 'Crimsonia' een
gemiddelde spruitlengte van 12 cm en bij 'Prinses Irene' van 16 cm.
Wanneer de bollen tot 3/1 warm waren bewaard dan waren de bloemen over het
algemeen slechter dan na een warme bewaring tot 1/12. Deze behandelingen
zijn echter niet op hetzelfde moment ingehaald, waardoor het effect van de
temperatuurbehandeling verstrengeld is met het kasklimaat.
De bloemen van 'Prinses Irene' hadden echter bij alle behandelingen grote
groene punten en bij 'Crimsonia' hadden de bloemen ook vele groene punten.
Het effect van de temperatuurbehandeling en het moment van koeling had een
geringe verbetering tot gevolg, maar de kwaliteit van de bloemen was ook
dan nog slecht.
3.3.3. Conclusie LANGE DROGE BEWARING

-

Bij beide cultivars was de kwaliteit van de bloemen slecht.
Vroeger koelen (1/12 in plaats van 3/1) gaf een lichte verbetering van
de bloemkwaliteit, maar niet voldoende.
Bollen die tot 15/10 bij 20°C waren bewaard, daarna bij 17°C tot 1/12 en
daarna 2°C tot 3/1 hadden bij inhalen een erg lange spruit (30-35 cm) en
de bloemen waren slechter dan van de andere behandelingen.
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4.

GROENE BLOEMBLADPUNTEN: SPRUITLENGTE BIJ INHALEN (proefnummer:
2029403).

4.1. Motivering
Bij een aantal cultivars komen dikwijls groene bloembladpunten voor. De
vraag is wat de oorzaak hiervan is en hoe dit verschijnsel te voorkomen is.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat koeling bij constant 9°C grote groene
punten tot gevolg heeft, terwijl de bloemen nagenoeg geen groene punten
hebben als de temperatuur tijdens de koudeperiode daalt van 9 naar 7 naar 5
naar 2°C. Koelen bij constant 9°G heeft op het moment van inhalen echter
ook langere spruiten tot gevolg dan na een koudeperiode met aflopende
temperaturen. De vraag is of alleen de spruitlengte bij inhalen van belang
is, of dat ook de temperatuur tijdens de koeling van belang is voor het
optreden van groene bloembladpunten. In deze proef werd onderzocht of de
spruitlengte op het moment van inhalen bepalend is. In een andere proef
(0202.1994.04) is onderzocht of de hoogte van de temperatuur tijdens de
koeling bepalend is.
4.2. Proefopzet
Cultivars en ziftmaat
Temperatuurbehandeling
Koeltemperatuur
Koudeperiode
Plantdatum
Inhaaltijdstip

Celklimaat
Proefplaats

- 'Crimsonia'
10/11
- 'Prinses Irene' 11/12
20°C (15/10) + 17°C
- constant 9°C
- 2w9°C (droog) + 9°C (20/10) + 7°C
(10/11) + 5°C*
18 weken
16 weken voor inhalen
- 20 januari 1994
3 februari 1994
- 24 februari 1994
- 15 maart 1994
16°C ; R.V. ± 50%
LBO, Lisse

* Volgens advies zou de temperatuur na 10/1 verder verlaagd moeten worden
naar 2°C. Dit is niet gedaan omdat de spruiten nog enigszins door
moesten groeien. Naarmate de bollen later zijn ingehaald, zijn ze langer
bij 5°C gekoeld en hebben ze minder 9°C en 7°C gehad.
4.3. Proefresultaten
Per behandeling zijn 48 planten (verdeeld over 3 herhalingen) aan het begin
en aan het einde van de bloei beoordeeld op het voorkomen van groene
bloembladpunten. Bij deze beoordeling zijn ze ingedeeld in 4 klassen, te
weten klasse 0, I, II of III.
Klasse 0 : geen groene punten.
Klasse I : enkele kleine groene punten of lichtgroene punten.
Klasse II : enkele grote groene punten of veel kleine groene punten.
Klasse III: vrijwel alle bloemblaadjes grote groene punten of half groene
bloem.
De spruitlengte op het moment van inhalen staat in tabel 4.1 vermeld.
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Tabel 4.1.

20
3
24
15

De spruitlengte (cm) bij verschillende inhaaldata na koeling
bij constant 9°C of aflopend van 9°C -+ 7°C -»• 5°C van de
cultivars Crimsonia en Prinses Irene.
Crimsonia
9°C
9 + 7 + 5°C
8,0
7,6
9,3
8,3
10,6
12,3
13.0
13.3

januari
februari
februari
maart

Prinses Irene
9 + 7 + 5 °C
9 "C
10,3
8,7
13,3
11,3
16,0
16,0
18.3
18.3

De spruitlengte is na koeling bij constant 9°C meestal langer (0,5 - 2 cm
langer) dan wanneer de temperatuur tijdens de koeling daalt. Bij de late
inhaaldata was de spruitlengte na constant 9°C of aflopend van 9°C naar 5°C
echter vergelijkbaar. De spruitlengte bij inhalen was langer naarmate de
bollen later werden ingehaald (tabel 4.1).
Bij beide cultivars en bij alle inhaaldata hadden de bloemen na koeling bij
constant 9°C duidelijk meer en grotere groene punten dan wanneer tijdens de
koudeperiode de temperatuur daalde. Ook bij de latere inhaaldata, bij
gelijke spruitlengte bij inhalen, was dit het geval (figuur 4.1 en 4.2). De
spruitlengte bij inhalen is dus niet bepalend voor het optreden van groene
b1oembladpunten.
Figuur 4.1.

De mate van groene bloembladpunten van de cultivar Crimsonia
aan het begin en aan het einde van de bloei bij verschillende
inhaaldata en koeling bij constant 9°C of aflopend van
9+7+5°C.
KL 0 = geen groene punten; KL III = grote/veel groene punten

begin bloei

Crimisonio

eind bloei

15/3 9+7+5 C

15/3 9+7+5 c

15/3 9 C

15/3 9 C

24/2 9+7+5 C

24/2 9+7+5 C

24/2 9 C

24/2 9 C

3/2 9+7+5 C

3/2 9+7+5 C

Crimisonio

X
X
X

X
X

3/2 9 C

3/2 9 C

20/1 9+7+5 C

20/1 9+7+5 C

X

x

20/1 9 C

X

20/1 9 C
KL 0
KI 0

KL I

KL II

KL I

KL 1

KL 1

KL •
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Figuur 4.2.

De mate van groene bloembladpunten van de cultivar Prinses
Irene aan het begin en aan het einde van de bloei bij
verschillende inhaaldata en koeling bij constant 9°C of
aflopend van 9+7+5°C.
KL 0 = geen groene punten; KL III = grote/veel groene punten
begin bloei

15/3 9+7+5 C

P Irene

eind bloei

15/3 9+7+5 C

X

15/3 9 C

X

15/3 9 C

24/2 9+7+5 C

3/2 9 C

KL I

)

20/1 9 C

X

KL 1

X

20/1 9+7+5 C

X

20/1 9 C

X

1/2 9 C

X

KL 0

X

3/2 9+7+5 C

X

20/1 9+7+5 C

X

24/2 9 C

X

9+7+5 C

X

24/2 9+7+5 C

X

24/2 9 C
1/2

P Irene

KL•

X

KL 0

KU

Kt a

Bij 'Crimsonia' was de kwaliteit van de bloemen ingehaald op 20 januari
beter dan wanneer later werd ingehaald. Inhalen op 3 februari, 24 februari
en 15 maart gaf een onderling vergelijkbaar resultaat (figuur 4.1). Bij
'Prinses Irene' was de kwaliteit van de bloemen van de laatste inhaaldatum
(15/3) over het algemeen het slechtst. De andere inhaaldata gaven een
vergelijkbare kwaliteit (figuur 4.2). Ook uit deze waarnemingen blijkt dat
de spruitlengte bij inhalen niet bepalend is voor het optreden van groene
bloembladpunten. Hoe later de bollen werden ingehaald des te langer de
spruiten waren, maar het aantal groene punten nam niet steeds toe.
De kasperiode was bij 'Crimsonia' na een koudeperiode met aflopende
temperaturen altijd langer (1-7 dagen langer) dan na koeling bij constant
9°C. Bij 'Prinses Irene' had de temperatuur tijdens de koudeperiode geen
duidelijke invloed op de kasperiode. Bij beide cultivars gold wel hoe later
ingehaald, des te korter de kasperiode. Uit deze waarnemingen blijkt dat
ook de lengte van de kasperiode geen maat is voor het optreden van groene
bloembladpunten.
4.4. Conclusie
- De spruitlengte bij inhalen was niet bepalend voor het optreden van
groene bloembladpunten.
- Een koudeperiode bij constant 9°C had duidelijk meer en grotere groene
punten tot gevolg dan een koudeperiode met aflopende temperaturen.
- De vroegste inhaaldatum (20/1) gaf bij 'Crimsonia' de beste kwaliteit.
De laatste inhaaldatum (15/3) gaf bij 'Prinses Irene' over het algemeen
de slechtste kwaliteit. De kwaliteit bij de andere inhaaldata was
onderling vergelijkbaar.

KL IQ
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5.

GROENE BLOEMBLADPUNTEN : DIEPTE EN DUUR VAN DE KOELING (proefnummer:
2029404).

5.1. Motivering
Bij een aantal cultivars komen dikwijls groene bloembladpunten voor. De vraag
is wat de oorzaak hiervan is en hoe dit verschijnsel te voorkomen is. Uit
eerder onderzoek is gebleken dat koeling bij constant 9°C grote groene punten
tot gevolg heeft, terwijl de bloemen nagenoeg geen groene punten hebben als
de temperatuur tijdens de koudeperiode daalt van 9 naar 7 naar 5 naar 2°C.
Koelen bij constant 9°C heeft op het moment van inhalen echter ook langere
spruiten tot gevolg dan na een koudeperiode met aflopende temperaturen. De
vraag is of alleen de spruitlengte bij inhalen van belang is, of dat ook de
temperatuur tijdens de koeling van belang is voor het optreden van groene
bloembladpunten. In deze proef werd onderzocht of de hoogte van de temperatuur
tijdens de koudeperiode of de lengte van de koudeperiode bepalend is voor het
optreden van groene bloembladpunten. In een andere proef (0202.1994.03) is
onderzocht of de spruitlengte op het moment van inhalen bepalend is.
5.2. Proefopzet
Cultivars en ziftmaat
Temperatuurbehandeling
Koudeperiode 16 weken

Koudeperiode 19 weken

Plantdatum
Inhaaltijdstip
Kastemperatuur
Proefplaats

- 'Crimsonia'
10/11
- 'Prinses Irene' 11/12
20°C (15/10) + 17''C
6w9°C + 5w7° C + 5w5'
- 5w7°C + 5w5°C + 6w2° C
- 3w7°C + 9w5°C + 4w2°C*
- 16w9°C
- 16w5°C
- 16w2°C
6w5°C
: - 7w9°C + 6w7°C
- 6w7°C + 6w5° C + 7w2°C
- 3w7°C + 9w5°C + 7w2°C*
- 19w9°C
- 19w5° C
- 19w2°C
20 oktober 1993 (bij aanvang koeling)
- 9 februari 1994 (na 16 weken koeling)
- 2 maart 1994 (na 19 weken koeling)
18° C
LBO, Lisse

* Het advies voor de temperatuur tijdens de koudeperiode luidt als volgt: 9°C
tot 20/10 daarna 7°C tot 10/11 daarna 5°C tot 10/1 en daarna 2°C. Deze
behandelingen zijn daar vanaf geleid.
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5.3. Proefresultaten
Per behandeling zijn 48 planten (verdeeld over 3 herhalingen) aan het begin
en aan het einde van de bloei beoordeeld op het voorkomen van groene
bloembladpunten. Bij deze beoordeling zijn ze ingedeeld in 4 klassen, te weten
klasse 0, 1, II of III.
Klasse 0:
geen groene punten
Klasse I:
enkele kleine groene punten of licht groene punten
Klasse II:
enkele grote groene punten of veel kleine groene punten
Klasse III: vrijwel alle bloemblaadjes grote groene punten of half groene
bloem
Figuur 5.1.

De mate van groene bloembladpunten van de cultivar Crimsonia aan
het begin en aan het einde van de bloei na verschillende
temperatuurbehandelingen tijdens de koeling en een koudeperiode
van 16 of 19 weken.
KL 0 = geen groene punten; KL III = grote/veel groene punten
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Figuur 5.2.

De mate van groene bloembladpunten van de cultivar Prinses Irene
aan het begin en aan het einde van de bloei na verschillende
temperatuurbehandelingen tijdens de koeling en een koudeperiode
van 16 of 19 weken.
KL 0 = geen groene punten; KL III = grote/veel groene punten
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Voor beide cultivars gold zowel aan het begin als aan het einde van de bloei,
hoe lager de temperatuur tijdens de koudeperiode was des te minder groene
punten de bloemen hadden (figuur 5.1 en 5.2). Een koeltemperatuur van constant
9°C gaf altijd de meeste groene punten en constant 2°C de minste. Koelen bij
constant 5°C was beter dan 9°C, maar vrijwel altijd slechter dan constant 2°C.
Bij een aflopende temperaturenreeks tijdens de koudeperiode was de kwaliteit
van de bloemen vrijwel altijd beter als de bollen gedurende een aantal weken
bij 2°C waren gekoeld dan wanneer de temperatuur niet verder dan 5°C was
gedaald.
Een koudeperiode van 6 à 7 weken 9°C gevolgd 7°C en 5°C gaf in de meeste
gevallen een vergelijkbare bloemkwaliteit als koelen bij constant 5°C. Een
koudeperiode van 3 weken 7°C + 9 weken 5°C + 4 of 7 weken 2°C gaf een
vergelijkbare bloemkwaliteit als 5 of 6 weken 7°C + 5 of 6 weken 5°C + 6 of
7 weken 2° C.
In vrijwel alle gevallen nam het aantal groene bloembladpunten aan het einde
van de bloei af.
De koelduur (16 of 19 weken) had geen duidelijke invloed op het optreden van
groene bloembladpunten.

KL I
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Tabel 5.1. De spruitlengte (cm) op het moment van inhalen bij variërende
koeltemperatuur en koelduur van de cultivars Crimsonia en Prinses
Irene.
Koeline
16w9°C
6w9 + 5w7 + 5w5°C
16w5°C
5w7 + 5w5 + 6w2°C
3w7 + 9w5 + 4w2°C
16w2°C
19w9°C
7w9 + 6w7 + 6w5°C
19w5°C
6w7 + 6w5 + 7w2°C
3w7 + 9w5 + 7w2°C
19w2°C

Crimsonia
9,7
7,7
8,3
6,0
5,7
6,0
13,0
10,3
15,0
8,3
7,7
8.3

Prinses Irene
11,3
9,7
11,0
7,7
6,7
7,0
19,7
15,0
18,3
10,3
11,0
12.0

Er was geen duidelijk verband tussen de spruitlengte bij inhalen en de mate
van groene punten. Uit het voorgaande bleek hoe dieper gekoeld, des te minder
groene punten de bloemen hadden. In tabel 5.1 is de volgorde van de
behandelingen dusdanig, dat bovenaan de behandeling staat met de hoogste
temperatuur en onderaan met de laagste temperatuur tijdens de koudeperiode.
Het was echter niet zo dat de spruitlengte steeds kleiner was naarmate de
bollen dieper gekoeld waren. Bollen die gedurende 19 weken waren gekoeld
hadden altijd langere spruiten op het moment van inhalen dan bollen die 16
weken koeling hadden gehad. De kwaliteit van de bloemen was na een koelduur
van 19 weken echter in de meeste gevallen niet slechter dan na 16 weken
koeling. Ook hieruit blijkt dat de spruitlengte bij inhalen niet bepalend was
voor het optreden van groene punten.
Van iedere behandeling is beoordeeld wanneer de eerste plant begon te bloeien,
om zo een indruk te krijgen van de kasperiode. Bij de cultivar Crimsonia bleek
hoe dieper gekoeld, des te later de eerste bloem bloeide en des te minder
groene punten. Tussen een koeltemperatuur van constant 2°C en constant 9°G zat
een verschil van 6-8 dagen. Bij de cultivar Prinses Irene was er geen
duidelijk verband tussen de bloeidatum van de eerste bloem en de temperatuur
tijdens de koudeperiode. Bij een koudeperiode van 19 weken was het aantal
dagen van inhalen tot bloei van de eerste planten duidelijk minder (3-5 dagen)
dan bij een koudeperiode van 16 weken. Zoals eerder vermeld was de kwaliteit
van de bloemen na een koelduur van 19 weken in de meeste gevallen niet
slechter dan na 16 weken koeling. Hieruit blijkt eveneens dat de lengte van
de 'kasperiode' (bloei eerste bloem) niet bepalend was voor de mate van groene
bloembladpunten.
5.4. Conclusie
- Bij beide cultivars hadden de bloemen minder groene punten wanneer de
temperatuur tijdens de koudeperiode lager was.
- De koelduur had geen duidelijke invloed op het optreden van groene
bloembladpunten.
- Er was geen duidelijk verband tussen de spruitlengte bij inhalen en de mate
van groene punten.
- Er was eveneens geen duidelijk verband tussen de kasperiode (bloeidatum
eerste bloem) en de mate van groene punten.
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6.

ANTHOLYSE

6.1. Motivering
Voornamelijk in de dikkere maten van een aantal cultivars komt het
verschijnsel 'antholyse' (geen bloemaanleg) voor. Nadat de bladvormende
periode voorbij is, stopt de verdere aanleg van de bloem. Vooral voor de
broeierij waar zift 12/- wordt gebruikt, is dit een groot probleem. In het
verleden is gekeken naar de invloed van de temperatuurbehandeling van het
plantgoed en naar de invloed van de voortemperartuur van de af te broeien
bollen op het optreden van antholyse. Afgelopen jaar werd onderzocht of dit
verschijnsel te beïnvloeden was door het geven van een 34°C-behandeling al dan
niet in combinatie met een ethyleenbehandeling aan bollen die op verschillende
data gerooid waren. Het optreden van antholyse werd echter niet beïnvloed. In
deze proef werd onderzocht of dit verschijnsel te maken heeft met de
groeisnelheid van de bollen. Het vermoeden bestaat dat snel gegroeide bollen
vaker geen bloem aanleggen dan minder snel gegroeide bollen.
6.2. Proefopzet
Cultivars

:

Geplante ziftmaat
'Yokohama'

:

- 'Yokohama'
- 'Garden Party'
- 5/7
-

8/10

'Garden Party'

- 14/- (stuk gestookt)
: - 7/9
- 9/11

Broeimaat

:

Temperatuurbehande1ing
Koudeperiode

:
:

Plantdatum
Inhaaltijdstip
Kastemperatuur
Proefplaats

:
:
:
:

-

10/11

- 12/13
- 14/15
20°C (15/10) + 17°C
- 'Yokohama'
15 weken
- 'Garden Party' 17 weken
10 november 1993
14 januari 1994
18° C
LBO, Lisse

6.3. Proefresultaten
Wanneer van 'Yokohama' op het veld zift 5-7 of 8-10 werd geplant, dan trad er
tijdens de broei geen antholyse op. Was er op het veld zift 14/- geplant,
welke waren stukgestookt, dan trad er tijdens de broei meer antholyse op
naarmate de afgebroeide maat groter was (tabel 6.1).
Tabel 6.1. Het percentage planten zonder bloem (n=48) bij verschillende
ziftmaten tijdens de teelt en broei van de cultivar Yokohama.
Ziftmaat teelt
broei
10/11
12/13
14/15

5-7

8-10

14/- (stukeestookt)

0
0

0
0
0

0
6
30

-
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Bij de cultivar Garden Party bloeiden alle planten. Er kwam bij deze cultivar
geen antholyse voor. Wel kwamen er bij deze cultivar zogenaamde stokkeplanten
voor. Op het veld zift 9-11 geplant gaf in de broei vrijwel geen
stokkeplanten. Op het veld zift 7-9 geplant gaf veel meer stokkeplanten
tijdens de broei, terwijl de kleinste broeimaat ook meer stokkeplanten gaf dan
de grootste broeimaat (tabel 6.2).
Tabel 6.2. Het percentage stokkeplanten (n = 48) bij verschillende ziftmaten
tijdens de teelt en broei van de cultivar Garden Partij.
Ziftmaat teelt
broei
10/11
12/13
14/15

7-9
33
19
11

9-11
2
2
2

6.4. Conclusie
- Er kon in deze proef geen verband gevonden worden tussen de groeisnelheid
van het plantgoed en het optreden van antholyse.
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7.

STOKKEPLANTEN EN BIJBLAD (proefnummer: 2029406).

7.1. Motivering
Stokkeplanten en bijblad zijn ongewenste verschijnselen in de broeierij
maar blijken toch geregeld voor te komen. In deze proef werd onderzocht wat
de invloed is van de temperatuur tijdens de bewaring op dit verschijnsel.
7.2. Proefopzet
Cultivar
Ziftmaat
Temperatuurbehandelingen
vanaf 13 juli tot de koeling

Koudeperiode
Plantdatum
Inhaaltijdstip
Kastemperatuur
Proefplaats

'Prominence'
12/-

- 17°C (1/10)
- 17°C (1/11)
- 17°C (1/12)
- 20°C (1/10)
- 20°C (1/11)
- 20°C (1/12)
- 23°C (1/9) + 20°C (1/11)
- 23°C (15/9) + 20°C (1/11)
- 20°C (3/8) + 2w25°C + 20°C (1/11)
- 20°C (16/8) + 2w25°C + 20°C (1/11)
- 20°C (1/9) + 2w25°C + 20°C (1/11)
- 20°C (15/9) + 2w25°C + 20°C (1/11)
16 weken
bij aanvang koeling (= 1/10, 1/11,
1/12 1993)
21 januari, 21 februari en 25 maart
1994
18°C
LBO, Lisse

7.3. Proefresultaten
Vanaf 13 juli zijn de bollen bij verschillende temperaturen bewaard. Het
stadium van de bollen varieerde op dat moment van stadium II tot A2+. De
bollen bewaard bij 17°C bereikten stadium G op 24 juli. De bollen bewaard
bij 20°C of 23°C bereikten stadium G 2 dagen later.
Na de oogst is de hoeveelheid bijblad en het aantal bijbloemen bepaald.
Daarnaast zijn ook de pootlengte, de bloemgrootte, de totale lengte, de
afstand van de bloem boven het blad, het gewicht per cm plantlengte en de
kasperiode bepaald.
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Tabel 7.1.

Het aantal en het gewicht (g) van het bijblad en de bijbloemen
per kistje van 16 bollen na bewaring bij verschillende
temperaturen.

Behandeling
17°C t/m 1/10
17° C t/m 1/11
17°C t/m 1/12
20° C t/m 1/10
20°C t/m 1/11
20° C t/m 1/12
23°C ( 1/9) +
23°C (15/9) +
20° C ( 3/8) +
20° C (16/8) +
20° C ( 1/9) +
20°C C15/9) +

20°C (1/11)
20°C (1/11)
2w25°C + 20°C
2w25°C + 20°C
2w25°C + 20°C
2w25° C + 20°C

(1/11)
(1/11)
(1/11)
(1/11)

Bijblad
aantal
14
16
23
38
36
40
37
42
27
34
27
24

gewicht
41
50
44
102
102
100
110
137
72
92
75
57

Bijbloemen
aantal
gewicht
59
7
8
64
50
9
9
48
13
69
16
64
15
99
14
65
29
232
23
186
33
202
37
184

Bij de beoordeling van het bijblad en de bijbloemen is zowel hetgeen
afkomstig uit de hoofdbol als hetgeen afkomstig van de klisters geteld en
gewogen.
Bollen bewaard bij 17°C gaven duidelijk minder bijblad (zowel aantal als
gewicht) dan wanneer de bollen warmer waren bewaard, (tabel 7.1). Bewaring
bij 20°C of 23°C gaf geen verschil in hoeveelheid bijblad. Het aantal
bijbloemen was bij 17°C lager dan bij 23°C. Het aantal bijbloemen bij 20°C
lag hier tussenin. Het gewicht van de bijbloemen was bij 17°C, 20°C en 23°C
echter vergelijkbaar.
Wanneer de bollen tot 1/10 bij 17°C of 20°C waren bewaard dan was het
aantal bijblaadjes en bijbloemen over het algemeen lager dan wanneer de
bollen tot 1/12 bij deze temperaturen werden bewaard. Het gewicht aan
bijblad en bijbloemen werd echter niet beïnvloed door de duur van de
voortemperatuur.
Wanneer de bollen in augustus of september gedurende 2 weken bij 25°C
werden bewaard dan had dit in vergelijking met constant 20°C geen extra
bijblad tot gevolg, maar wel meer bijbloemen (tabel 7.1). Half september 2
weken 25°C gaf meer bijbloemen dan wanneer begin of half augustus 2 weken
25°C werd gegeven, maar het gewicht van de bijbloemen was vergelijkbaar.
Tabel 7.2.

Het broeiresultaat na bewaring bij verschillende
temperaturen tot 1/11.

Pootlengte (cm)
Totale lengte (cm)
Bloemgrootte (cm)
Afstand bloem boven blad (cm)
Gewicht/cm plantlengte (g/cm)
Kasüeriode (daeen)

17°C

20-C

10,5
38,8
5,7
1,4
0,86
15.0

10,3
34,8
5,3
-0,1
0,84
15.0

23°C(l/9)
+ 20°C
11,3
33,5
5,0
-0,9
0,79
15.7

23°C(15/9)
+ 20° C
12,4
34,4
5,1
-1,6
0,81
16.0
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Hoe warmer de bollen waren bewaard, des te kleiner de bloem en des te
dieper de bloem in het blad zat. Bewaring bij 17°C had langere planten tot
gevolg dan bij 20°C of 23°C. Het gewicht per cm plantlengte was bij 17°C
hoger dan bij 23°C. De kasperiode was na bewaring bij 23°C iets langer dan
bij 17°C of 20°C. Een bewaring bij 23°C tot 1/9 of 15/9 gaf geen verschil
in broeiresultaat. Behalve de poot, die was bij een bewaring van 23°C tot
15/9 langer dan bij 23°C tot 1/9.
De kwaliteit van de bloemen op de vaas was goed.
Tabel 7.3.

Het broeiresultaat na bewaring bij 17°C of 20°C
tot 1/10, 1/11, of 1/12.

Pootlengte (cm)
Totale lengte (cm)
Bloemgrootte (cm)
Afstand bloem boven blad (cm)
Gewicht/cm plantlengte (g/cm)
Kasperiode (dagen)

17°C
1/10
11,4
39,2
5,6
0,2
0,85
16.3

1/11
10,5
38,8
5,7
1,4
0,86
15.0

1/12
6,5
33,0
5,5
3,8
0,80
11.3

20° C
1/10
10,3
33,1
5,2
-1,1
0,83
17.0

1/11
10,3
34,8
5,3
-0,1
0,84
15.0

1/12
6,9
28,9
5,1
0,6
0,84
12.0

Hoe later de bollen werden ingehaald in de kas, dus hoe later ze naar de
koeling gingen, des te korter was de pootlengte en de kasperiode en des te
minder diep zaten de bloemen in het blad. De totale lengte was na bewaring
bij 17°C of 20°C tot 1/12 ook korter dan wanneer de bollen maar tot 1/10 of
1/11 bij deze temperaturen werden bewaard. Bollen die tot 1/12 bij 17°C
werden bewaard gaven het laagste gewicht per cm plantlengte. De kwaliteit
van de bloemen was over het algemeen goed. Bollen die tot 1/12 bij 17°C of
20°C waren bewaard gaven echter hoekige bloemen.
Tabel 7.4.

Het broeiresultaat na bewaring bij 20°C al dan niet
onderbroken door een bewaring van 2 weken 25°C.

Pootlengte (cm)
Totale lengte (cm)
Bloemgrootte (cm)
Afstand bloem boven blad (cm)
Gewicht/cm plantlengte (g/cm)
Kasperiode (daeen)

20° C
10,3
34,8
5,3
-0,1
0,84
15.0

2 weken 25°C
3/8
16/8
11,0 10,8
33,5 35,1
5,0
5,0
-0,7 -0,3
0,77 0,75
15.7 16.0

vanaf
1/9
10,6
33,8
5,1
-1,0
0,79
15.0

15/9
10,0
32,2
5,3
-0,8
0,78
14.7

Wanneer de bewaring bij 20°C onderbroken werd door 2 weken 25°C dan had dit
geen effect op de pootlengte, totale lengte, en de afstand van de bloem
boven het blad. Het gewicht per cm plantlengte was na een onderbreking van
2 weken 25°C lager en de bloem was in de meeste gevallen kleiner. In
augustus 2 weken 25°C geven had een iets langere kasperiode tot gevolg dan
wanneer geen of in september 2 weken 25°C werd gegeven. De kwaliteit van de
bloemen op de vaas was bij alle behandelingen goed.
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7.4. Conclusie
- Bewaring bij 17°C gaf in de kas minder bijblad dan 20°C of 23°C.
- Het aantal bijbloemen was bij 17°C ook lager dan bij 20°C of 23°C, maar
het gewicht van de bijbloemen was vergelijkbaar.
- Hoe koeler de bollen werden bewaard, des te beter was het broeiresultaat.
De planten waren langer, het gewicht per cm hoger, de bloem was groter en
zat minder diep in het blad en de kasperiode was iets korter.
- Langer warm bewaren (tot 1/12) gaf een hoger aantal bijblaadjes en
bijbloemen, maar het gewicht van het bijblad en de bijbloemen was
vergelijkbaar.
- Langer warm bewaren (tot 1/12) gaf een kortere poot en totale lengte,
iets minder kasdagen en de bloem zat minder diep in het blad.
- De bollen in augustus of september gedurende 2 weken bij 25°C bewaren
in plaats van 20°C had geen extra bijblad tot gevolg, maar wel meer
bijbloemen. Ook was het gewicht per cm plantlengte lager en de bloemen
waren kleiner.
- Half september 2 weken 25°C gaf meer bijbloemen dan wanneer begin of half
augustus 2 weken 25°C werd gegeven, maar het gewicht van de bijbloemen
was vergelijkbaar.
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8.

OPTIMALE KOELTEMPERATUUR VOOR BEPAALDE CULTIVARS (proefnummer:
2029407).

8.1. Motivering
Onderzocht werd of bepaalde problemen, die zich tijdens de broeierij van
tulpen kunnen voordoen, beïnvloed kunnen worden door de temperatuur tijdens
de koudeperiode. In deze proef werd onderzocht of het voorkomen van zweters
en holle stelen bij 'Monte Carlo' en de sterke bladontwikkeling bij
'Christmas Marvel' beïnvloed kunnen worden door de temperatuur tijdens de
koudeperiode. Daarnaast is ook gekeken naar het effect van de temperatuur
tijdens de koudeperiode op de broeikwaliteit.
8.2. Proefopzet
Cultivars

- 'Monte Carlo'
(2 partijen)
- 'Christmas Marvel' (2 partijen)

Ziftmaat
Temperatuurbehande1ing
Koudeperiode

12/-

Koeltemperatuur Ie trek

2e trek

Plantdatum
Inhaaldata

Kastemperatuur
Proefplaats

20°C (15/10) + 17°C
- 'Monte Carlo'
16 weken
'Christmas Marvel' 15 weken
1 = 8w9°C + 3w7°C + 4 of 5w5°C
(advies)
2 = 2wl3°C + 9w9°C + 4 of 5w5°C
3 = llw9°C + 2w5°C + 2 of 3w2°C
4 = 4w9°C + 4w7°C + 4w5°C + 3 of 4w2°C
5 = 0w9°C + 3w7°C + 9w5°C + 3 of 4w2°C
(advies)
6 = 0w9°C + 4w7°C + 4w5°C + 4w2°C +
3 of 4w0°C
7 = 4w9°C + 2w7°C + 4w5°C + 2w2°C +
3 of 4w0° C
8 = 6w9°C + 2w7°C + 2w5°C + 2w2°C +
3 of 4w0°C
Ie trek na 4 weken droge koeling
2® trek bij aanvang van de koeling
Ie trek 'Monte Carlo' 13 december 1993
8 december 1993
'Ch. Marvel'
8
2 trek 'Monte Carlo' 9 februari 1994
'Ch. Marvel' 2 februari 1994
18° C
LBO, Lisse

Opmerkingen: - 9°C (20/10) + 7°C (10/11) + 5°C (10/1) + 2°C is het advies
- 'Monte Carlo' is bij een hoge luchtvochtigheid afgebroeid om
het 'zweten' te bevorderen.
8.3. Proefresultaten
Christmas Marvel
De temperatuur tijdens de koudeperiode bleek bij beide partijen 'Christmas
Marvel' geen invloed te hebben op de hoeveelheid bijblad en bijbloemen die
werden gevormd.
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Bij alle behandelingen werden veel bijblad en bijbloemen gevormd (tabel
8.1).

Tabel 8.1. De hoeveelheid bijblad en bijbloemen (aantal en gewicht) per
kistje van 16 bollen* van 2 partijen 'Christmas Marvel' tijdens
de Ie en 2® trek.
Aantal
Gewicht bij Aantal
Gewicht bij biiblaadi es biibloemen blad (g)
bloemen (z)
Trek 1
partij 1
29
15
76
74
partij 2
37
89
69
14
Trek 2
partij 1
42
93
12
122
45
Dartii 2
135
15
78
De totale hoeveelheid bijblad en bijbloemen is gewogen en geteld, dus
zowel afkomstig uit de hoofdbol als uit de huidklisters.
Het aantal bijblaadjes en
kleiner dan bij partij 2.
kleiner dan tijdens de 2e
partijen en beide trekken

het gewicht van het bijblad was bij partij 1
Tijdens de Ie trek was de hoeveelheid bijblad ook
trek. Het aantal bijbloemen was bij beide
vergelijkbaar.

Na de oogst zijn de pootlengte, de totale lengte, de bloemgrootte, de
afstand van de bloem boven het blad, het gewicht per cm plantlengte en het
aantal kasdagen bepaald.
Tabel 8.2. De totale lengte (cm), de bloemgrootte (cm), het gewicht per cm
plantlengte (g/cm) en de kasperiode (dagen) onder invloed van de
temperatuur tijdens de koudeperiode van 'Christmas Marvel',
gemiddeld over beide partijen van de Ie trek.

1
2
3
4

=
=
=
=

8w9° C + 3w7°C + 4w5°C
2wl3°C + 9w9°C + 4w5°C
llw9°C + 2w5° C + 2w2° C
4w9° C + 4w7° C + 4w5°C +
3w2°C

Totale
lenete
34,5
33,5
34,6
35.6

Bloemerootte
5,4
5,5
5,4
5.2

Gewicht/
cm
0,84
0,85
0,84
0.81

KasDeriode
22
22
22
23

De pootlengte en de afstand van de bloem boven het blad werden in de Ie
trek niet beinvloed door de temperatuur tijdens de koeling. Behandeling 4
(4w9°C + 4w7°C + 4w5°C + 3w2°C) veroorzaakte tijdens de Ie trek van
'Christmas Marvel' langere planten met een kleinere bloem, een lager
gewicht/cm en een langere kasperiode dan de behandelingen 1, 2 en 3 (tabel
8.2.). Op het moment van inhalen waren de spruiten van behandeling 4 ca. 1
cm korter dan van de overige behandelingen. De planten van behandeling 2
waren korter dan van behandeling 1 en 3. Wat betreft de overige gemeten
variabelen was er geen verschil tussen de behandelingen 1, 2 en 3. In de 2e
trek van 'Christmas Marvel' was er geen enkel effect van de temperatuur
tijdens de koudeperiode.
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Tabel 8.3. De gemeten variabelen van 'Christmas Marvel' partij 1 en 2 van
de Ie en 2e trek.

pootlengte (cm)
totale lengte (cm)
bloemgrootte (cm)
afstand bloem boven
blad (cm)
gewicht per cm (g/cm)
kasdagen

Ie trek
Dartii 1
11,7
34,9
5,4
-2,9
0,82
21.8

parti] 2
11,3
34,2
5,4
-3,8
0,85
22.7

2 ° trek
Dartii 1
10,4
33,3
5,3

-3,4
0,92
15,9

partii 2
9,4
31,9
5,2
-3,8
0,95
16.5

De totale lengte en de pootlengte van 'Christmas Marvel' partij 1 waren
groter, de bloemen zaten minder diep in het blad, de kasperiode was korter
maar het gewicht per cm was lager dan van partij 2. Deze verschillen waren
bij beide trekken aanwezig (tabel 8.3.).
De kwaliteit van de bloemen op de vaas en de houdbaarheid was voor alle
behandelingen goed. Er was geen verschil tussen de behandelingen.
Monte Carlo
In de Ie trek van 'Monte Carlo' waren de spruiten van behandeling 4 (4w9°C
+ 4w7°C + 4w5°C + 4w2°C) op het moment van inhalen 1 à 2 cm korter dan van
de andere behandelingen. Er was echter geen duidelijke invloed te zien van
de temperatuur tijdens de koudeperiode op het optreden van zweters. Bij de
2e trek was er geen verschil in spruitlengte. Enkele dagen na inhalen
kwamen er bij behandeling 8 (6w9°C + 2w7°C + 2w5°C + 2w2°C + 4wO°C)
duidelijk meer zweters voor dan bij behandeling 5, 6 en 7 (resp. 75% en
13%).
Zowel in de Ie als 2e trek zijn geen holle stelen waargenomen.
Na de oogst zijn de pootlengte, de totale lengte, de bloemgrootte, de
afstand van de bloem boven het blad, het gewicht per cm plantlengte en het
aantal kasdagen bepaald.
Tabel 8.4. De pootlengte (cm), totale lengte (cm), bloemgrootte (cm) en
kasperiode (dagen) onder invloed van de temperatuur tijdens de
koudeperiode van 'Monte Carlo' gemiddeld over beide partijen van
de Ie trek.

1
2
3
4

=
=
=
=

8w9°C + 3w7°C + 5w5° C
2wl3° C + 9w9°C + 5w5°C
llw9° C + 2w5°C + 3w2°C
4w9° C + 4w7° C + 4w5°C + 4w2°C

Pootlenete
13,7
13,2
13,6
14.3

Totale
lengte
37,0
36,5
37,7
38.9

Bloemerootte
4,9
5,0
5,0
4.9

Kas
periode
19,7
20,7
20,8
21.3

Behandeling 4 (4w9°C + 4w7°C + 4w5°C + 4w2°C) gaf een langere poot, maar
een kleinere bloem dan behandeling 2 en 3 (tabel 8.4.). Bij partij 1 werd
de totale lengte niet beïnvloed door de temperatuur tijdens de koeling. Bij
partij 2 waren de planten van behandeling 4 het langste en van behandeling
2 het kortst. De kasperiode van behandeling 1 was iets korter dan van de
overige behandelingen.
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Het gewicht per cm en de afstand van de bloem boven het blad werden in de
Ie trek niet beïnvloed door de temperatuurbehandeling.
Tabel 8.5. De pootlengte (cm), totale lengte (cm) en kasperiode (dagen)
onder invloed van de temperatuur tijdens de koudeperiode van
'Monte Carlo' gemiddeld over beide partijen van de 2e trek.
5 - 3w7°C +
6 = 4w7°C +
7 = 4w9°C +
4w0° C
8 = 6W9°C +
4W0°C

Pootlengte
9w5°C + 4w2°C
12,1
4w5°C + 4w2°C + 4wO°C
13,1
2w7°C + 4w5°C + 2w2°C +
12,4
2W7°C + 2W5°C + 2W2°C +
11.9

Totale lengte
40,3
43,1

Kasperiode
14,7
15,2

41,8

15,5

41.8

15.8

In de 2e trek was de totale lengte en de kasperiode van behandeling 5
(3w7°C + 9w5°C + 4w2°C) korter dan de overige behandelingen (tabel 8.5.).
De pootlengte van behandeling 6 (4w7°C + 4w5°C + 4w2°C + 4wO°C) was langer
dan van de overige behandelingen. Het gewicht per cm, de bloemgrootte en de
afstand van de bloem boven het blad werden in de 2e trek niet beïnvloed
door de temperatuurbehandeling.
Tabel 8.6. De gemeten variabelen van 'Monte Carlo' partij 1 en 2 van de Ie
en 2e trek.

pootlengte (cm)
totale lengte (cm)
bloemgrootte (cm)
afstand bloem boven
blad (cm)
gewicht per cm (g/cm)
kasdagen

Ie trek
partii 1
14,2
38,7
5,2
-2,6
0,85
19.7

partii 2
13,2
36,3
4,7
-1,3
0,77
21.6

2e trek
partii 1
12,6
42,3
5,2
-1,0
0,95
15.2

partii 2
12,1
41,2
5,0
0,1
0,88
15.4

De pootlengte, totale lengte, bloemgrootte en het gewicht per cm van 'Monte
Carlo' partij 1 waren groter, de bloemen zaten iets dieper in het blad en
de kasperiode was korter dan van partij 2. Deze verschillen waren bij beide
trekken aanwezig (tabel 8.6.).
De kwaliteit van de bloemen op de vaas en de houdbaarheid was voor alle
behandelingen goed. Er was geen verschil tussen de behandelingen.
8.4. Conclusie
De herkomst van de bollen had meer verschillen in de gemeten variabelen
tot gevolg dan de temperatuur tijdens de koudeperiode.
De temperatuur tijdens de koudeperiode bleek bij 'Christmas Mavel' geen
invloed te hebben op de hoeveelheid bijblad en bijbloemetjes.
Behandeling 4 veroorzaakte tijdens de Ie trek van 'Christmas Marvel'
langere planten met een kleinere bloem, een lager gewicht per cm en een
langere kasperiode dan behandeling 1, 2 en 3. In de 2e trek van
'Christmas Marvel' was er geen invloed van de temperatuur tijdens de
koudeperiode op de gemeten variabelen.
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Bij behandeling 8 van 'Monte Carlo' (2e trek) kwamen meer zweters voor
dan bij behandeling 5, 6 en 7. In de Ie trek was er geen duidelijke
invloed van de temperatuur op het optreden van zweters.
Behandeling 4 gaf tijdens de Ie trek van 'Monte Carlo' een langere poot
maar een kleinere bloem dan behandeling 2 en 3. De kasperiode van
behandeling 1 was in de Ie trek iets korter dan van de overige
behande1ingen.
In de 2e trek van 'Monte Carlo' was de totale lengte en de kasperiode
van behandeling 5 korter dan de overige behandelingen. De pootlengte van
behandeling 6 was langer dan van de overige behandelingen.
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9.

INVLOED VAN EEN TEMPERATUURSTOOT TIJDENS DE BEWARING OP DE
VERKLISTERING (proefnummer: 3109403).

9.1. Motivering
Op ROC Breezand is twee jaar onderzoek gedaan naar het stimuleren van de
verklistering, door tulpen één of meerdere weken een temperatuurstoot van
5°C of 30°C te geven. Dit had weinig effect. Er komen echter geluiden
vanuit de praktijk dat een aantal malen een korte temperatuurstoot wel
effect heeft. Dit werd in deze proef onderzocht.
9.2. Proefopzet
Cultivars en ziftmaat
Bewaring
Temperatuurstoot

Aanvang temperatuurstoot
Plantdatum
Proefplaats

: - 'Ad Rem'
: 14/- 'Roodkapje': 11/12
: 25°C (21/7) + 20°C (1/11) + 17°C
: 1 = geen
2 = 4 x 7 dagen warmte (30°C)
3=4x7 dagen koude (9°C)
4 = 4x7 dagen warm (30°C) en koud
(9°C)
: 1 september (na bereiken stadium G)
: 8 november 1993
: ROC Breezand

9.3. Proefresultaten
Bij de behandelingen 2 en 3 (4x7 dagen warmte of koude) werden de bollen
in de tussenliggende weken bij 20°C bewaard. Bij behandeling 4 (4 x 7 dagen
warmte en koude) werden de bollen eerst een week bij 30°C bewaard,
vervolgens een week bij 9°C dan weer naar 30°C enzovoorts.
Door een defect aan de installatie is de temperatuur in de cel die op 20°C
was ingesteld een aantal dagen te hoog geweest. Dit was 10-12 september. In
plaats van 20°C was de temperatuur ca. 25°C. Hierdoor kan ook bij de
controle een effect zijn opgetreden, hoewel in de proeven van eerdere jaren
geen effect bleek van enkele dagen iets hogere temperatuur.
Op het veld waren er verschillen in vroegheid tussen de behandelingen. De
behandeling 3 (4 x 7 dagen 9°C) was het vroegst, daarna volgde de controle
behandeling (beh. 1). Nog iets later was behandeling 4 (4 x 7 dagen warm en
koud). Het traagste was behandeling 2 (4 x 7 dagen 30°C). De behandelingen
1 en 3 zijn gekopt op 4 mei, de behandelingen 2 en 4 zijn gekopt op 9 mei.
Na de oogst is de opbrengst bepaald, zie tabel 9.1.
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Tabel 9.1. De opbrengst per 100 planten onder invloed van de
temperatuurbehandeling bij 'Ad Rem' en 'Roodkapje'.

Ad Rem
kg-opbrengst (kg)
gewicht <10 (kg)
aantal 14/verklistering
Roodkapj e
kg-opbrengst (kg)
gewicht <10 (kg)
aantal 12/verklistering

Temperatuurstoot
geen
4x7 dgn
warmte

4x7 dgn
koude

4x7 dgn
warm en koud

9,7
1,3
75
4,0

9,8
1,4
60
4,1

9,7
1,4
70
4,1

9,8
1,5
61
4,3

6,4
2,1
63
5.0

5,0
1,5
62
3 .6

6,1
2,2
52
5 .0

5,1
1,3
68
3.6

Bij 'Ad Rem' was er geen effect van de behandeling op de kg-opbrengst. Het
aantal 14/- was bij 'Ad Rem' lager als 4x7 dagen warmte of afwisselende
temperaturen werden gegeven. Een koudestoot had geen effect op het aantal
14/-. Het gewicht <10 en het verklisteringsgetal waren alleen iets hoger na
een behandeling met afwisselend warmte en koude. De overige behandelingen
hadden geen effect.
Bij 'Roodkapje' gaf de behandeling zonder temperatuurstoot de hoogste
opbrengst, alle overige behandelingen gaven minder kilo's. De behandelingen
met 4 x 7 dagen warmte of warmte en koude afwisselend gaven de minste
kilo's. Het aantal 12/- was lager als 4x7 dagen koude werd gegeven. Bij
'Roodkapje' gaven 4x7 dagen warmte of afwisselende temperaturen een
lagere verklistering en minder kilo's onder zift 10 dan 4x7 dagen koude
of geen temperatuurstoot.
9.4. Conclusie
- Geen van de behandelingen gaf een grote toename van de verklistering.
Alleen bij 'Ad Rem' nam de verklistering en daardoor het gewicht aan
plantgoed iets toe na een behandeling met 4x7 dagen afwisselend warmte
en koude.
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10.

NATEELT NA EEN JAAR BEHANDELEN MET ETHYLEENGAS TIJDENS DE
BEWARING (proefnummer: 2039402/203942a)

10.1. Motivering
In deze nateelt werd nagegaan of bollen afkomstig van materiaal dat
tijdens de bewaring met ethyleen behandeld was, in het tweede
teeltjaar nog een na-effect vertoonden. Onderzocht werd of deze bollen
een afwijkende produktie of verklistering vertoonden ten opzichte van
onbehandelde bollen.
10.2. Proefopzet
Cultivars en uitgangs
materiaal 1993
Uitgangsmateriaal 1992
Ethyleenbehandeling 1992
Concentraties

Tijdsduur

Tussenperiode
Plantgoedbewaring
Plantdatum
Proefplaats

: - 'Parade': 9/11
- 'Ad Rem': 9/11
: - 'Parade': 14/16
- 'Ad Rem': 13/15
: 5x ethyleentoediening, eerste
maal eind augustus
: 0 ppm (= controle)
100 ppm
500 ppm
5000 ppm (alleen bij 'Ad Rem')
: - 2 uur
7 uur
- 24 uur
: - 3 à 4 dagen
7 dagen
- 14 dagen
: 20°C (1/11) + 17°C
: 12 november 1993
: LBO, Lisse

10.3. Proefresultaten
Tijdens de groeiperiode te velde zijn bij 'Parade' geen verschillen
tussen de behandelingen geconstateerd.
Bij 'Ad Rem' had de tijdsduur van de ethyleenbehandeling een na-effect
op het bloeipercentage te velde. Een ethyleenbehandeling gedurende 24
uur had een lager bloeipercentage tot gevolg dan 2 uur, 7 uur of de
controle, resp. 66%, 84%, 79% en 86%.
Na de oogst zijn de kg-opbrengst, het gewicht aan leverbaar (10/-) en
plantgoed (<10), het aantal 10/- en 12/- en de verklistering bepaald.
Bij beide cultivars was er geen na-effect van de verschillende
ethyleenbehandelingen op de kg-opbrengst, het gewicht aan leverbaar
(10/-) en de verklistering.
Bij 'Parade' was het aantal 10/- na een ethyleenbehandeling van 7 uur
over het algemeen lager dan na 2 uur of 24 uur. Het aantal bollen 12/werd bij 'Parade' echter niet beïnvloed. Bij 'Ad Rem' was het
percentage bollen 10/- na een ethyleenbehandeling iets lager dan de
controlebehandeling, resp. 100% en 104%.
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Tussen de ethyleenbehandelingen zat geen verschil in aantal 10/-. De
behandeling waarbij 24 uur 100 ppm ethyleen werd gegeven, gaf in de
nateelt van 'Ad Rem' minder bollen 12/- dan de overige
ethyleenbehandelingen en de controle (respectievelijk 86%, 93% en
96%).
Het gewicht aan plantgoed (<10) werd in de nateelt van 'Ad Rem' niet
beïnvloed. Bij 'Parade' was het gewicht aan plantgoed hoger, wanneer
de periode tussen twee ethyleentoedieningen korter was. Voor een
tussenperiode van 14 dagen, 7 dagen, 3 à 4 dagen en de controle was
dit resp. 527, 560, 594 en 652 g.
10.4. Conclusie
- Te velde zijn er in de nateelt van 'Parade' geen verschillen
geconstateerd.
- Een ethyleenbehandeling gedurende 24 uur had in de nateelt van 'Ad
Rem' een lager bloeipercentage tot gevolg dan 2 uur, 7 uur of de
controle.
- Bij beide cultivars was er geen na-effect van de verschillende
ethyleenbehandelingen op de kg-opbrengst, het gewicht aan leverbaar
en de verklistering.
- Een ethyleenbehandeling van 7 uur gaf bij 'Parade' minder 10/- dan 2
uur of 24 uur. Het aantal 12/- werd bij 'Parade' niet beïnvloed.
- Een ethyleenbehandeling gaf in de nateelt van 'Ad Rem' iets minder
10/- dan de controle. Gedurende 24 uur 100 ppm ethyleen toedienen
gaf bij 'Ad Rem' minder 12/- bollen dan de overige behandelingen.
- Bij 'Parade' was het gewicht aan plantgoed hoger, wanneer de periode
tussen twee ethyleentoedieningen korter was. Bij 'Ad Rem' werd het
gewicht aan plantgoed in de nateelt niet beïnvloed.
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11.

AFBROEI: ETHYLEENGASBEHANDELING TIJDENS DE BEWARING VAN HET
PLANTGOED (proefnummer: 2039403).

11.1. Motivering
Ethyleengas tijdens de bewaring aan plantgoed toedienen blijkt evenals een
stukstookbehandeling de verklistering te verhogen. Het opvoeren van de
verklistering is vooral interessant voor die cultivars die van nature
slecht verklisteren.
In deze proef werd onderzocht of een ethyleengasbehandeling aan plantgoed
invloed heeft op het broeiresultaat van de daaruit voortgekomen leverbare
bollen.
11.2. Proefopzet
Cultivars en ziftmaat
Temperatuurbehandeling
Koudeperiode
Ethy1eenbehande1ing
plantgoed 1992
Duur ethyleenbehandeling

Ethyleenconcentratie

Tussenperiode
Plantdatum
Inhaaltijdstip
Kastemperatuur
Proefplaats

: - 'Parade' 13/14
- 'Ad Rem' 13/14
: 20°G (15/10) + 17°C
: - 'Parade' 18 weken
- 'Ad Rem' 16 weken
: 5x ethyleen toegediend; le maal eind
augustus
: - 2 uur
7 uur
- 24 uur
: 0 ppm (= controle)
500 ppm
- 5000 ppm (alleen bij 'Ad Rem')
: - 3 à 4 dagen
7 dagen
- 14 dagen
: 11 november 1993
: 25 februari 1994
: 18°C
: LBO, Lisse

11.3. Proefresultaten
Een ethyleenbehandeling gegeven aan het plantgoed, had uiteindelijk geen
negatieve invloed op de broeikwaliteit van het leverbaar. De kwaliteit en
houdbaarheid van de bloemen was goed. Zowel bij 'Parade' als bij 'Ad Rem'
was de bloem van de controle over het algemeen zelfs kleiner dan na een
ethyleenbehandeling. Het gewicht per cm plantlengte van de
controlebehandeling van 'Ad Rem' was ook iets lager dan van de
ethyleenbehandelingen, respectievelijk 1,21 en 1,29 g/cm. Tot slot waren de
planten van 'Ad Rem' na een ethyleenbehandeling met een tussenperiode van
14 dagen ca. 2 cm langer dan wanneer de periode tussen 2
ethyleenbehandelingen korter was. De plantlengte van de controlebehandeling
was echter vergelijkbaar met die van de ethyleenbehandelingen.
Voor de resultaten van de teeltproef wordt verwezen naar het interne LBOrapport nr. 023 proefnummer 0203.1993.01.
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11.4. Conclusie
-

Een ethyleenbehandeling gegeven aan het plantgoed, had uiteindelijk geen
nadelige invloed op de broeikwaliteit van het leverbaar.

43
0204.1994.01
12.

IJSTULPEN: INVLOED VOORTEMPERATUUR OP DE KWALITEIT (proefnummer:
3009419).

12.1. Motivering
Onderzocht werd of de kwaliteit van ijstulpen kan worden verbeterd
wanneer de bollen direct na het rooien, wanneer stadium G nog niet is
bereikt, de optimale voortemperatuur krijgen.
12.2. Proefopzet
Cultivars

Ziftmaat
Temperatuurbehandeling

Opplantdatum
Bewortelingsperiode
Invriesdatum
Invriestemperatuur
Plantdichtheid
Inhaaldatum
Kastemperatuur
Proefplaats

- dubbelbloemig: 'Monte Carlo'
'Angélique'
- enkelbloemig: 'Prominence'
'Inzell'
12/13
1 - 20°C (15/10) + 17°C (15/11)
2 = 23°C tot G + 20°C (15/10) +
17°C (15/11)
3 = 23°C (1/9) + 20°C (15/10) +
17°C (15/11)
4 = 25°C tot G + 23°C (1/9) +
20°C (15/10) + 17°C (15/11)
5 = 25°C (15/8) + 23°C (1/9) +
20°C (15/10) + 17°C (15/11)
15 november 1993
4 weken 9°C
13 december 1993
-2°C
85 stuks per 40x60 bak
1 november 1994
13°C; 15°C afluchten
ROC Zwaagdijk

12.3. Proefresultaten
De cultivar 'Monte Carlo' bleek bij een voortemperatuur van 25°C niet
op tijd in stadium G te komen (pas op 1 september) om de geplande
temperatuurbehandeling te kunnen ondergaan. Daarom is behandelig 4 van
'Monte Carlo' van 1/9 tot 15/9 bij 23°C bewaard en daarna 20°C (15/10)
+ 17°C (15/11).
Tabel 12.1. De datum van het bereiken van stadium G bij 'Monte Carlo',
'Angélique', 'Prominence' en 'Inzell' onder invloed van de
voortemperatuur.
Voortenroeratuur
'Monte Carlo'
20°C
12/8
23° C
20/8
25°C tot G
1/9
25°C (15/8) + 23°C
(1/9)
27/8

'Aneeliaue'
28/7
28/7
28/7

'Prominence'
26/7
26/7
13/8

•Inzell'
26/7
26/7
28/7

28/7

13/8

28/7
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Tijdens de broei werd het plantgewicht, de plantlengte, het percentage
bloemverdroging, het percentage groene punten, het percentage uitval
en het aantal kasdagen bepaald.
Bij geen van de cultivars werd het plantgewicht en het percentage
groene punten beïnvloed door de temperatuurbehandeling.
Tabel 12.2. De plantlengte (cm) onder invloed van de voortemperatuur
bij 'Monte Carlo'.
Temüeratuurbehandeline
20° C + 17° C
23°C tot G + 20°C + 17°C
23°C (1/9) + 20°C + 17°C
25°C tot G + 23°C + 20°C + 17°C
25°C (15/8) + 23°C + 20°C + 17°C
LSD

16,2
20,7
20,3
23,5
24.0
1.4

Bij een voortemperatuur van 25°C werd bij 'Monte Carlo' de grootste
plantlengte bereikt. Bij de andere cultivars was er geen verschil in
plantlengte tussen de temperatuurbehandelingen.
Tabel 12.3. Het percentage bloemverdroging onder invloed van de
temperatuurbehandeling bij 'Monte Carlo' en 'Prominence'.
Temüeratuurbehandeling
20°C + 17°C
23°C tot G + 20°C + 17°C
23°(1/9) + 20° C + 17° C
25°C tot G + 23°C + 20°C + 17°C
25°C (15/8) + 23°C + 20°C + 17°C
LSD

'Monte Carlo'
1
1
12
0
7
8

'Prominence'
0
0
6
1
1
2

Het hoogste percentage bloemverdroging werd bij 'Monte Carlo' en
'Prominence' bereikt door een voortemperatuur van 23°C (1/9) + 20°C
(15/10) + 17°C (15/11). Bij 'Inzell' en 'Angélique' was er geen effect
van de voortemperatuur op het percentage bloemverdroging.
Het verschil in kasdagen was tussen de behandelingen minimaal.
Tabel 12.4. Het percentage uitval onder invloed van de
temperatuurbehandeling bij 'Prominence' en 'Inzeil'.
Temüeratuurbehandeline
20°C + 17°C
23°C tot G + 20°C + 17°C
23°(1/9) + 20°C + 17°C
25°C tot G + 23°C + 20°C + 17"C
25°C (15/8) + 23°C + 20°C + 17°C
LSD

'Prominence'
0
1
29
6
1
18

'Inzell'
2
6
40
13
2
21

Het percentage uitval was bij 'Pominence' en 'Inzeil' het hoogst bij
een voortemperatuur van 23°C (1/9) + 20°C (15/10) + 17°C (15/11).
Tussen de andere behandelingen konden geen verschillen worden
aangetoond. Bij 'Monte Carlo' en 'Angélique' was er geen effect van de
voortemperatuuur op het percentage uitval.
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12.4. Conclusie
- Een voortemperatuur van 25°C gaf bij 'Monte Carlo' de grootste
plantlengte.
- Het percentage uitval was bij 'Prominence' en 'Inzeil' het hoogst
bij een voortemperatuur van 23°C (1/9) + 20°C (15/10) + 17°C
(15/11). Bij 'Monte Carlo' en 'Prominence' gaf deze behandeling ook
het hoogste percentage bloemverdroging.
- Het plantgewicht en het percentage groene punten werden bij geen van
de cultivars beïnvloed door de voortemperatuur.
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13.

IJSTULPEN: TIJDSTIP INVRIEZEN IN RELATIE MET DE VOORTEMPERATUUR
(proefnummer: 3009418)

13.1. Motivering
In de praktijk worden ijstulpen ingevroren vanaf december tot maart.
Uit een proef in 1983/1984, waarin ingepakte bollen waren ingevroren
van 26 oktober t/m 28 december na een voortemperatuur van 20°C
constant, gaf invriezen in de eerste helft van december de beste
resultaten.
In deze proef werd onderzocht wat de invloed is van de
voortemperatuur, in combinatie met het tijdstip van invriezen, op het
broeiresultaat bij opgeplant invriezen.
13.2. Proefopzet
Cultivars
Ziftmaat
Kaalmaken van de bollen
Voortemperatuur

Bewortelingsperiode
Invriesdata

Invriestemperatuur
Invriesmethode
Inhaaldatum
Kastemperatuur
Proefplaats

: - 'Prinses Irene'
- 'Kees Nelis'
: 12/13
: ja
: - 20°C (15/10) + 17-C (15/11) +
9°C (1/12) + 2°C
- 23°C (1/9) + 20°C (15/10) +
17°C (15/11) + 9°C (1/12) + 2°C
- 25°C (15/8) + 23°C (1/9) + 20°C
(15/10) + 17°C (15/11) + 9°C
(1/12) + 2°C
: 4 weken 9°C (alleen bij invriezen
in december); 4 weken 2°C bij
andere invriesdata
: - 15 december 1993
- 15 januari 1994
- 16 februari 1994
- 15 maart 1994
- 15 april 1994
: -2°C
:
:
:
:

opgeplant
31 oktober 1994
13°C, afluchten 15°C
ROC Zwaagdijk

13.3. Proefresultaten
In de cel bleken de behandelingen van de invriesdata maart en april
doorgroei van de spruiten te vertonen. De spruitlengte was bij deze
behandelingen 6 cm ten opzichte van 1 tot 3 cm bij de andere
invriesdata.
Tijdens de broei werden het plantgewicht, de totale lengte, het
percentage uitval en het aantal kasdagen bepaald. Bij de cultivar
Prinses Irene kwamen veel planten met 'okselbolletjes' of 'okselbloemen' voor. Deze percentages zijn ook bij de resultaten vermeld.
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Tabel 13.1. Het plantgewicht (g), de plantlengte (cm) en het
percentage uitval onder invloed van de voortemperatuur en de
invriesdatum.

Plantgewicht

Voortemperatuur
20° C
23°C
25°C

Invriesdatum
December Januari Februari
26,3
27,3
24,3
25,7
26,3
22,9
25,5
23,0
27,6

Maart
20,8
22,2
24,3

April
18,7
20,8
22,1

Plantlengte

20° C
23° C
25°C

36,3
35,9
36,0

35,4
35,8
36,2

33,8
33,4
33,8

31,2
33,6
32,3

27,8
32,0
33,4

% bloem
verdroging

20°C
23°C
25°C

24
11
12

4
2
1

31
10
9

8
7
2

23
23
10

% uitval

20°C
23°C
25°C

27
17
28

5
3
2

42
15
11

21
10
9

53
43
23

Het plantgewicht was gemiddeld het hoogst en de plantlengte het
grootst naarmate er vroeger werd ingevroren. Wanneer er laat werd
ingevroren (15 april) dan gaf een voortemperatuur van 25°C iets
zwaardere en langere planten dan de beide andere voortemperaturen.
Het percentage uitval (inclusief bloemverdroging) was bij de
invriesdatum 15 april het hoogst wanneer een voortemperatuur van 20°C
of 23°C werd gegeven. Een hoge voortemperatuur zorgde bij deze
invriesdatum voor een lager percentage uitval. Invriezen in januari
gaf gemiddeld het laagste percentage bloemverdroging en uitval.
Het aantal kasdagen was iets lager naarmate er later werd ingevroren.
Tabel 13.2. Het percentage planten met okselbolletjes onder invloed
van de voortemperatuur en de invriesdatum bij de cultivar
'Prinses Irene'.
Voortemperatuur
20°C
23°C
25°C

December
7
26
34

Invriesdattim
Januari
Februari
17
23
28
25
25
20

Maart
18
26
45

April
22
35
28

Het aantal okselbolletjes was bij een voortemperatuur van 25°C
gemiddeld hoger dan bij een voortemperatuur van 20°C. Ook was er een
tendens waarneembaar dat later invriezen (maart, april) iets meer
okselbolletjes gaf dan eerder invriezen. Het aantal okselbloemen werd,
in tegenstelling tot vorig jaar, niet beïnvloed door de behandelingen.
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13.4. Conclusie
- De invriesdata 15 maart en 15 april gaven in de cel doorgroei van de
spruiten.
- Het plantgewicht was gemiddeld het hoogst en de plantlengte het
grootst naarmate er vroeger werd ingevroren. Invriezen op 15 april
gecombineerd met een voortemperatuur van 25°C gaf iets zwaardere en
langere planten dan de voortemperaturen 20°C en 23°C.
- Het percentage bloemverdroging en het totale percentage uitval was
het hoogst bij de laatste invriesdatum. Een voortemperatuur van 25°C
gaf bij deze invriesdatum een lager percentage uitval.
- Invriezen in januari gaf het laagste percentage bloemverdroging en
uitval.
- Het aantal kasdagen was iets lager naarmate er later werd
ingevroren.
- Een voortemperatuur van 25°C gaf bij 'Prinses Irene' meer
okselbolletjes dan 20°C.
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14

IJSTULPEN: PLANTDICHTHEID (proefnummer: 2049301)

14.1. Motivering
Door de snelle groei hebben ijstulpen voldoende licht nodig. Bij een te
hoge plantdichtheid kan namelijk bladvergeling optreden. Onderzocht werd
wat de ideale plantdichtheid voor ijstulpen is in verband met
bladvergeling.
14.2. Proefopzet
Cultivars en ziftmaat
Temperatuurbehandeling
Plantdatum
Plantmethode
Bewortelingsperiode
Invriestemperatuur
Invriesdatum
Plantdichtheden
per gaasbak (75x50 cm)

: - 'Angélique' (normaal blad) 12/- 'Yokohama' (normaal blad) 11/12
: 20°C (15/10) + 17°C
: 24 november 1992
: opgeplant in potgrond op gaasbakken en
afgestrooid met een laagje zand
: 4 weken 9°C
: -2°C
: 22 december 1992
: 'Angélique'
'Yokohama'
- 120
- 130
- 140
- 160 (= advies)
- 160
- 180

Inhaaltijdstip
Kastemperatuur
Proefplaats

- 180
- 200

- 200
- 225
- 222
- 265
: - 5 oktober 1993
- 10 november 1993
: 13°C
: LBO, Lisse

14.3. Proefresultaten
Het advies voor de plantdichtheid van ijstulpen is gelijk aan het advies
voor de late broei. Voor 'Angélique' zift 12/- betekent dit 140 stuks en
voor 'Yokohama' zift 11/12 160 stuks per 75x50 cm bak. In de praktijk wordt
echter dikwijls een hogere plantdichtheid dan het advies aangehouden. De
hoogste plantdichtheid welke in deze proef is opgenomen, is het maximale
aantal bollen wat er op een gaasbak van 75x50 cm past. Voor 'Angélique' was
dit 222 stuks en voor 'Yokohama' 265 stuks.
Direct na inhalen is er zwart plastic rondom de bakken gespannen. Dit is
gedaan om de lichtinval via de zijkant van de bakken tegen te gaan, zodat
ook de planten aan de rand zo weinig mogelijk licht kregen.
Bij inhalen was de spruitlengte van 'Angélique' ca. lh cm en van 'Yokohama'
ca. 4 cm. Er was geen verschil tussen de behandelingen. Tijdens de le trek
kwam er bij 'Yokohama' behoorlijk wat vorstschade voor. Bij 'Angélique'
vertoonden slechts een aantal planten vorstschade. Tijdens de 2e trek was
er bij beide cultivars vrijwel geen vorstschade te zien. De plantdichtheid
had geen invloed op de mate van vorstschade.
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Tijdens de oogst zijn de pootlengte, totale lengte en bloemgrootte gemeten.
Daarnaast zijn de afstand van de bloera boven het blad, het gewicht per cm
plantlengte, de kasperiode en het percentage uitval beapaald.
Er was bij beide cultivars geen duidelijke invloed van de plantdichtheid op
de totale lengte, bloemgrootte, afstand van de bloem boven het blad en het
aantal kasdagen. Bij 'Yokohama' werd ook de pootlengte niet beïnvloed door
de plantdichtheid.
Tabel 14.1.

De pootlengte (cm) bij verschillende plantdichtheden per
gaasbak (75x50 cm) van de cultivar Angélique gemiddeld over de
twee inhaaldata.

Plantdichtheid
120
140
160
180
200
222

Pootlengte
6,9
6,7
7,3
7,4
7,5
7_,_2

Bij 'Angélique' werd de poot over het algemeen iets langer als de
plantdichtheid groter was. Bij de hoogst plantdichtheid nam de pootlengte
echter weer iets af.
Tabel 14.2.

Het gewicht per cm plantlengte (g/cm) bij verschillende
plantdichtheden per gaasbak (75x50) van de cultivars Angélique
en Yokohama gemiddeld over de twee inhaaldata.

Anpeliaue
Dlantdichtheid
120
140
160
180
200
222

pewicht/cm
0,89
0,87
0,86
0,87
0,84
0.85

Yokohama
Dlantdichtheid
130
160
180
200
225
265

gewicht/cm
0,67
0,68
0,65
0,64
0,65
0.63

Het gewicht per cm plantlengte was bij de laagste plantdichtheid groter dan
bij de hoogste plantdichtheid (tabel 14.2). De verschillen tussen de
overige behandelingen waren gering.
Op het moment van planten kwamen er bij de cultivar 'Angélique' erg veel
bollen voor die door Pénicillium waren aangetast. Tijdens de afbroei leidde
dit tot hoge percentages uitval. Zowel bij de eerste als tweede trek kwam
ca. 55% uitval voor. Bij 'Yokohama' was het percentage uitval beduidend
lager. Bij de tweede trek van Yokohama' was het percentage uitval wel 2x zo
hoog als bij de eerste trek, resp. 22% en 11%. Bij beide cultivars was er
geen invloed van de plantdichtheid op het percentage uitval.
In de kas, tijdens de oogst en op de vaas is de blad- en bloemkleur
beoordeeld. Ook is er, in verband met het blijven haken van de bloem in het
blad bij de cultivar Yokohama, gekeken naar de bladstand.
Gedurende de kasperiode en op het moment van oogsten waren er bij beide
cultivars geen verschillen in blad- en bloemkleur en ook geen verschil in
bladstand waarneembaar.
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Aan het einde van het vaasleven was bij 'Angélique' het blad van de hoogste
plantdichtheid iets bleker dan van de lagere plantdichtheden. Bij
'Yokohama' was er ook op de vaas geen verschil te zien.
De kwaliteit van de bloemen en de houdbaarheid werden niet door de
plantdichtheid beïnvloed. De kwaliteit van 'Angélique' was matig en van
'Yokohama' redelijk.
14.4. Conclusie
- Er was bij beide cultivars geen duidelijke invloed van de plantdichtheid
op de totale lengte, bloemgrootte, afstand van de bloem boven het blad,
kasperiode en het percentage uitval.
- Het gewicht per cm plantlengte was bij de laagste plantdichtheid groter
dan bij de hoogste plantdichtheid.
- Alleen bij de hoogste plantdichtheid van 'Angélique' was het blad aan het
einde van het vaasleven iets bleker dan van de overige behandelingen.
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0205.1994.01/03/05
15. PLANTGOEDBEWARING (proefnummer: 2059401/3009402/3019402).
15.1. Motivering
In het verleden is al erg veel onderzoek gedaan naar
plantgoedbewaring. Vanuit de praktijk komt echter dikwijls de vraag
wat de invloed is van aflopende temperaturen tijdens de bewaring van
het plantgoed.
In deze proef werd onderzocht wat de invloed is van een
plantgoedbewaring met aflopende temperaturen op de opbrengst en
verklistering. De proef werd op drie locaties uitgevoerd met vier
verschillende cultivars namelijk Prominence op het LBO(0205.1994.01),
Monte Carlo en Rosario op Proeftuin Zwaagdijk (0205.1994.03) en
Yokohama op Proeftuin Breezand (0205.1994.05). Voor de proef wordt elk
jaar plantgoed van dezelfde partij gebruikt. Daarnaast wordt het
leverbaar afgebroeid.
15.2. Proefopzet
Cultivars en
uitgangsmateriaal

Plantgoedbewaring
(4e jaar)

Plantdatum
Proefplaats

Opmerking

: -

'Prominence'
- 'Monte Carlo'
- 'Rosario'
- 'Yokohama'

9/10 en 10/11
8/10

7/10
8/10 en 10/11

4w25 •C + 20°C (1/11) + 17°C
20°C (1/11) + 17°C
(16/8) + 27°C (1/9) +
30
(15/9) + 23°C (1/10) +
25
20
4 = 30
(16/8) + 25°C (15/9) +
(1/10) + 20°C
23
- Lisse, 11 november 1993
- Zwaagdijk, 2 november 1993
- Breezand, 8 november 1993
- LBO, Lisse
- ROC zwaagdijk
- ROC Breezand

De bollen zijn na het rooien zo snel mogelijk
gesorteerd. Het plantgoed voor 1993 is daarna direct
bij de verschillende temperaturen geplaatst. De
temperatuurbehandeling is voor 'Prominence' begonnen
op 13 juli, voor 'Monte Carlo' en 'Rosario' op 6 juli
en voor 'Yokohama' op 21 juli.
- Het geoogste materiaal heeft 4 jaar achter elkaar een
zelfde temperatuurbehandeling gehad.
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15.3. Proefresultaten
De proefresultaten worden hierna per locatie besproken.
15.3.1. Resultaten Lisse ('Prominence') (2059401)
De bollen zijn voor de bewaring (13/7) en na de bewaring (11/11)
gewogen, zodat het percentage gewichtsafname kon worden vastgesteld.
Het percentage gewichtsafname was vlak voor planten gemiddeld 14%. De
verschillen tussen de temperatuurbehandelingen waren minimaal.
De opkomst van de bollen die het warmst waren bewaard (behandeling 3
en 4), was 5 dagen later dan van behandeling 1 en 2 (resp. 15 maart en
10 maart). Hoe warmer de bollen waren bewaard, des te later bloeiden
ze en des te meer bijbloemen waren er aanwezig (Tabel 15.1).
Behandeling 3 en 4 bloeiden op 2 mei voor 50%. Voor behandeling 1 was
dit op 29 april en voor behandeling 2 op 27 april.
Tabel 15.1.

1
2
3
4

=
=
=

4w25°C
20°C +
30°C +
30°C +

Het aantal bloemstelen per veldje na de verschillende
temperatuurbehandelingen bij de ziftmaten 9/10 (130
bollen geplant) en 10/11 (120 bollen geplant) van
'Prominence'.

+ 20°C + 17° C
17°C
27°C + 25° C + 23°C + 20°C
25°C + 23°C + 20°C

9/10
136
133
161
152

10/11
134
125
175
166

Tijdens het groeiseizoen waren geen verschillen in bladstand waar te
nemen. Uiteindelijk begonnen de planten van behandeling 3 en 4 iets
later af te sterven dan van behandeling 1 en 2.
Na de oogst is de kg-opbrengst, het gewicht aan plantgoed, het
percentage 10/- en 12/- en het verklisteringsgetal bepaald (tabel
15.2). Zoals verwacht bleek dat de opbrengstgegevens van zift 10/11
hoger waren dan van zift 9/10. In tabel 15.2 staat een gemiddelde van
beide ziftmaten vermeld.
Tabel 15.2. De opbrengstgegevens per 100 planten van de cultivar
Prominence na verschillende temperatuurbehandelingen,
gemiddeld over zift 9/10 en 10/11.
Temoeratuurbehandeline
kg-opbrengst (kg)
gewicht <10 (kg)
percentage 10/percentage 12/verklisterinesgetal

1
4,2
1,4
96
43
3.2

2
4,4
1,3
98
55
3.3

3
4,2
1,4
99
37
3.2

4
4,3
1,3
102
43
3.1

De temperatuurbehandeling van het plantgoed bleek geen betrouwbare
verschillen in kg-opbrengst, gewicht aan plantgoed, percentage 10/- en
verklistering te geven. Alleen het percentage 12/- was bij de bollen
die het minst warm waren bewaard (behandeling 2) hoger dan bij de
andere temperatuurbehandelingen.
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Van het leverbaar (zift 12/13) is het moment waarop stadium G werd
bereikt bepaald. Deze bollen, van alle vier de
temperatuurbehandelingen, zijn na het rooien bij 20°C bewaard. Bij
zift 9/10 als uitgangsmateriaal had de temperatuurbehandellng van het
plantgoed geen invloed op het moment waarop stadium G werd bereikt.
Bij zift 10/11 bereikten de bollen van behandeling 4 stadium G 5 dagen
later dan behandeling 2, resp. 15 en 10 augustus. De bollen van
behandeling 1 en 3 bereikten stadium G op 12 augustus.
Half augustus is van zift 11/12 het droge-stofpercentage bepaald. Deze
bollen waren vanaf rooien bij 20°C bewaard. De temperatuurbehandellng
van het plantgoed bleek geen effect te hebben op het drogestofpercentage van de geoogste bollen zift 11/12. Gemiddeld was het
droge-stofpercentage 41%.
15.3.2. Resultaten Zwaagdijk ('Monte Carlo' en 'Rosario') (30094-02)
Op het veld hadden de plantgoedbewaringen die begonnen met 30°C
(behandeling 3 en 4) zowel bij 'Rosario' als 'Monte Carlo' spitser
blad en meer bijbloemen naast de hoofdknop. De temperatuurbehandeling
had bij 'Monte Carlo' in tegenstelling tot vorig jaar wel effect op
het moment van bloei. Op 29 april bloeiden behandeling 1 en 2 voor
100% en behandeling 3 en 4 voor ca. 25%. Bij 'Rosario' was er geen
verschil in bloeidatum.
Tabel 15.3. De opbrengstgegevens per 100 planten van de cultivar Monte
Carlo na verschillende temperatuurbehandelingen.
Temneratuurbehandeline
kg/opbrengst (kg)
gewicht <10 (kg)
percentage 10/percentage 12/verklisterineszetal

1
3,0
0,9
65
26
2.7

2
2,9
0,8
66
25
2.6

3
2,8
0,9
70
19
2.5

4
2,7
0,8
63
18
2.4

Tabel 15.4. De opbrengstgegevens per 100 planten van de cultiva
Rosario na verschillende temperatuurbehandelingen.
Temüeratuurbehandeline
kg/opbrengst (kg)
gewicht <10 (kg)
percentage 10/percentage 12/verklisterinpseetal

1
2,8
0,4
65
29
1.3

2
2,9
0,4
60
33
1.4

3
2,7
0,3
63
30
1.2

4
2,8
0,4
63
31
1.3

Tijdens de verwerking van de oogst bleek er bij beide cultivars geen
betrouwbare verschillen in kg-opbrengst, plantgoedgewicht (<10),
percentage 10/-, percentage 12/- en het verklisteringsgetal te zijn
tussen de bewaartemperaturen.
Van het leverbaar zift 12/13 is tijdens de bewaring bij 20°C bepaald
wanneer stadium G werd bereikt (tabel 15.5.).
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Tabel 15.5. De datum van het bereiken van stadium G van zift 12/13
onder invloed van de plantgoedbewaring bij de cultivars
Monte Carlo en Rosario.
TemDeratuurbehande1inp
Monte Carlo
Rosario

1
15/8
14/8

2

3

15/8
15/8

16/8
14/8

4
15/8
14/8

Tussen de verschillende plantgoedbewaringen werden geen verschillen
van enige betekenis waargenomen.
15.3.3. Resultaten Breezand ('Yokohama') (3019402)
Er waren nauwelijks verschillen in opkomst waar te nemen. De warmst
bewaarde objecten (3 en 4) waren iets later dan de objecten die minder
warm waren bewaard (object 1 en 2), dit was vooral te zien bij het
koppen. Op 6 mei zijn de objecten 1 en 2 gekopt en op 9 mei de
objecten 3 en 4. In tegenstelling tot vorig jaar waren er nu geen
verschillen in aantal bloemen bij de maat 5/8.
De bollen zijn gerooid op 18 juli 1994. Daarna zijn de bollen gedroogd
en is de opbrengst bepaald, zie tabel 15.6.
Tabel 15.6. De opbrengstgegevens per 100 planten van de cultivar
Yokohama, na verschillende temperatuurbehandelingen,
gemiddeld over de ziftmaten 8/10 en 10/11.
Tenroeratuurbehandeline
kg/opbrengst (kg)
gewicht <10 (kg)
percentage 10/percentage 12/percentage 14/verklisterineseetal

3
1
2
4
5,4
5,4
5,5
5,3
0,83
0,74
0,64
0,89
110
109
108
112
94
95
95
94
48
32
39
41
2.8
2.6
3.0
2.8

Er waren geen betrouwbare verschillen in kg-opbrengst. Het gewicht aan
plantgoed was bij zift 8/10 geplant gelijk voor alle behandelingen.
Bij zift 10/11 geplant gaf behandeling 2 duidelijk minder plantgoed
dan de overige behandelingen. Behandeling 3 en 4 gaven betrouwbaar
meer plantgoed dan behandeling 1. Tussen het aantal 10/- en 12/- waren
geen betrouwbare verschillen. Bij het aantal 14/- waren er wel
verschillen tussen de behandelingen. Behandeling 2 gaf het hoogste
percentage 14/-, alle overige behandelingen gaven een lager
percentage. Tussen behandeling 1 en 4 waren geen betrouwbare
verschillen. Behandeling 3 gaf echter een lager percentage 14/- dan
behandeling 1.
Bij beide ziftmaten gaf behandeling 2 het laagste verklisteringsgetal.
Bij ziftmaat 8/10 was er tussen de overige behandelingen geen
verschil, bij ziftmaat 10/11 gaf behandeling 3 iets meer verklistering
dan behandeling 1 en 4.
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15.4. Conclusie
Conclusie Lisse ('Prominence')

De bollen die het warmst waren bewaard (behandeling 3 en 4) kwamen
5 dagen later op, bloeiden 3-5 dagen later en stierven iets later
af dan behandeling 1 en 2.
Hoe warmer de bollen waren bewaard des te meer bijbloemen waren er
aanwezig.
De temperatuurbehandeling van het plantgoed bleek geen invloed te
hebben op de kg-opbrengst, het gewicht aan plantgoed, het
percentage 10/-, het verklisteringsgetal en het drogestofpercentage van de bollen.
De bollen die het minst warm waren bewaard (behandeling 2) gaven
iets meer 12/- dan de overige behandelingen.
Conclusie Zwaagdijk ('Monte Carlo' en 'Rosario')
De plantgoedbewaringen die begonnen met 30°C (behandeling 3 en 4)
hadden zowel bij 'Monte Carlo' als 'Rosario' op het veld spitser
blad en meer bijbloemen naast de hoofdknop dan behandeling 1 en 2.
Bij 'Monte Carlo' bloeiden deze behandelingen ook iets later.
De diverse plantgoedbewaringen hadden geen effect op de kgopbrengst, het plantgoedgewicht, het percentage 10/-, het
percentage 12/- en het verklisteringsgetal.
Tussen de verschillende plantgoedbewaringen werd geen verschil van
betekenis aangetroffen in het bereiken van stadium G.
Conclusie Breezand ('Yokohama')

-

-

De verschillen in opkomst en bloei waren zeer gering. Behandeling 1
(4w25°C + 20°C + 17°C) en 2 (20°C + 17°C) werden slechts 3 dagen
eerder gekopt dan behandeling 3 (30°C + 27°C + 25°C + 23°C + 20°C)
en 4 (30°C + 25°C + 23°C + 20°C).
Er waren geen betrouwbare verschillen in kg-opbrengst.
Het gewicht aan plantgoed was bij zift 8/10 geplant gelijk voor
alle behandelingen. Bij zift 10/11 geplant gaf behandeling 2 het
minste plantgoed. Behandeling 3 en 4 gaven meer plantgoed dan
behandeling 1.
Tussen het aantal 10/- en 12/- waren geen verschillen. Behandeling
2 gaf het hoogste percentage 14/-. Tussen behandeling 1 en 4 was
geen verschil. Behandeling 3 gaf minder 14/- dan behandeling 1.
Behandeling 2 gaf het laagste verklisteringsgetal. Bij ziftmaat
8/10 was er tussen de overige behandelingen geen verschil, bij
ziftmaat 10/11 gaf behandeling 3 iets meer verklistering dan
behandeling 1 en 4.
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0205.1994.02/04/06
16. AFBROEI: PLANTGOEDBEWARING (proefnummer: 2059402/3009416/3019471)
16.1. Motivering
In het verleden is veel onderzoek gedaan naar de plantgoedbewaring. Vanuit
de praktijk komt echter dikwijls de vraag wat de invloed is van aflopende
temperaturen tijdens de bewaring van het plantgoed.
In de teeltproef werd onderzocht wat de invloed was van een
plantgoedbewaring met aflopende temperaturen op de opbrengst en
verklistering. In deze proef werd onderzocht of er tijdens de afbroei van
het leverbaar nog effecten van de temperatuurbehandeling van het plantgoed
te zien zijn. De proef werd op drie locaties uitgevoerd.
16.2. Proefopzet
Cultivar en ziftmaat

Temperatuurbehandeling plantgoed

Plantmaat teelt

Temperatuurbehandeling
broei
Koudeperiode
Inhaaltijdstip
Kastemperatuur
Proefplaats

-

'Prominence' 11/13
'Monte Carlo' 11/12 en 12/13
'Rosario' 11/12 en 12/13
'Yokohama' 11/12 en 12/14

1 = 4w25°C + 20°C (1/11) + 17°C
2 = 20°C (1/11) + 17°C
3 = 30°C (15/8) + 27°C (1/9) + 25°C (15/9) + 23°C
(1/10) + 20°C
4 = 30°C (15/8) + 25°C (15/9) + 23°C (1/10) +
20°C
- 'Prominence' 9/10 en 10/11
- 'Monte Carlo' 6/10
- 'Rosario' 6/10
- 'Yokohama' 8/10 en 10/11
20°C (15/10) + 17°C
'Prominence', 'Monte Carlo' en 'Rosario' 16 weken
'Yokohama' 15 weken
'Prominence' 'Monte Carlo' en 'Rosario'
14 februari 1994
'Yokohama' 1 februari 1994
17°C - 18°C
- LBO, Lisse
- ROC Zwaagdijk
- ROC Breezand

16.3. Proefresultaten
De proefresultaten van de afbroei worden hierna per locatie besproken. Voor
de resultaten van de teeltproef wordt verwezen naar het Interne LBO-rapport
nr. 023 proef 0205.1993.02/04/06.
16.3.1. Resultaten Lisse ('Prominence') (02059402)
Het leverbaar van alle behandelingen wat bestemd was voor de afbroei is na
het rooien bewaard bij 20°C. Van zift 12/13 is bepaald wanneer stadium G
werd bereikt. Voor behandeling 1, 2 en 3 was dit op 2 augustus. De bollen
van behandeling 4 bereikten stadium G 2 dagen later.
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Op het moment van inhalen in de kas was er bij 'Prominence' geen verschil
in spruitlengte tussen de objecten. De spruitlengte was gemiddeld ± 8 cm.
Tijdens de oogst zijn de pootlengte, de totale lengte, de bloemgrootte, het
gewicht per cm plantlengte en het aantal kasdagen bepaald.
De plantgoedbewaring had bij 'Prominence' geen invloed op de pootlengte, de
totale lengte, de bloemgrootte en de kasperiode van het leverbaar wat
daaruit voortgekomen was. Hoe meer warmte er aan het plantgoed was gegeven,
des te lager was het gewicht per cm plantlengte. Voor behandeling 1, 2, 3
en 4 was dit resp. 0,86, 0,88, 0,80, 0,83 g/cm.
Bij alle behandelingen kwam bijblad voor. De hoeveelheid bijblad tijdens de
afbroei werd niet beïnvloed door de temperatuurbehandeling van het
plantgoed.
De kwaliteit van de bloemen was van alle behandelingen goed en gemiddeld
waren ze 7,5 dagen houdbaar op de vaas.
16.3.2. Resultaten Zwaagdijk ('Monte Carlo' en 'Rosario') (3009416)
Van het leverbaar zift 12/13 is tijdens bewaring bij 20°C bepaald wanneer
stadium G werd bereikt. De bollen van 'Monte Carlo' van behandeling 1, 2 en
3 bereikten stadium G op 16 augustus. Behandeling 4 van 'Monte Carlo'
bereikte stadium G 4 dagen eerder. Bij 'Rosario' waren de bollen van
behandeling 4 juist als laatste in stadium G. Behandeling 1, 2, 3 en 4 van
'Rosario' bereikten stadium G op resp. 6, 10, 12 en 16 augustus.
Tijdens de oogst werden het plantgewicht, de plantlengte en het
plantgewicht per cm plantlengte bepaald.
De plantgoedbewaring tijdens de teelt had in de broeierij geen effect op
het plantgewicht, de plantlengte en het plantgewicht per cm plantlengte.
16.3.3. Resultaten Breezand ('Yokohama') (3019471)
Bij 'Yokohama' bleken er nauwelijks verschillen in stadiumontwikkeling te
zijn. Bij de afbroei waren geen verschillen in aantal kasdagen of
percentage uitval tussen de behandelingen. Ook konden geen duidelijke
verschillen in hoeveelheid bijblad worden waargenomen.
In veilstadium zijn de bloemen geoogst en zijn vervolgens gemeten en
gewogen. In tabel 16.1 staan de resultaten weergegeven.
Tabel 16.1.

De pootlengte (cm), bladlengte (cm), totale lengte (cm),
bloemgrootte (cm) en het plantgewicht (g) onder invloed van de
plantgoedbewaring bij 'Yokohama' bij twee ziftmaten.

Objeet
zift 11/12
1. 4w25+20+17°C
2. 20+17°C
3. 30+27+25+23+20°C
4. 30+25+23+20°C
zift 12/14
1. 4w25+20+17°C
2. 20+17°C
3. 30+27+25+23+20°C
4. 30+25+23+20°C

Bloem
grootte

Gewicht/
cm

34,5
34,4
35,6
35.4

5,7
5,8
5,6
5.6

0,61
0,64
0,59
0.59

32,9
33,8
33,3
33.1

5,9
5,9
5,8
5.8

0,71
0,73
0,70
0.70

Poot
lengte

Totale
Afstand
lengte
bloem
boven blad

10,4
10,0
10,5
10.5

-4,3
-3,7
-4,0
-3.7

8,9
9,8
9,2
9.2

-4,5
-4,2
-4,1
-3.8
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Bij de pootlengte waren de resultaten tegenstrijdig. Bij zift 11/12 was de
pootlengte bij behandeling 2 iets korter dan de overige behandelingen en
bij 12/14 was de pootlengte bij behandeling 2 juist iets langer dan van de
overige behandelingen.
Bij alle behandelingen zaten de bloemen in het blad. Er was hierbij geen
verschil tussen de behandelingen.
Bij ziftmaat 11/12 was de totale lengte van behandeling 1 en 2 (koele
bewaring) iets korter dan bij behandeling 3 en 4 (warme behandeling). Bij
ziftmaat 12/14 waren er geen betrouwbare verschillen in totale lengte
tussen de behandelingen.
De bloemgrootte van behandeling 1 en 2 was bij beide ziftmaten iets groter
dan van behandeling 3 en 4.
Het gewicht per cm plantlengte was bij beide ziftmaten iets groter na
behandeling 2 (20+17°C) dan na de overige behandelingen. Tussen
behandelingen 1, 3 en 4 was geen verschil in gewicht per cm plantlengte.
16.4. Conclusie
Lisse ('Prominence')
Het leverbaar van behandeling 4 (30°C + 25°C + 23°C + 20°C) bereikte
stadium G 2 dagen later dan de overige behandelingen.
De temperatuurbehandeling van het plantgoed had bij 'Prominence' geen
invloed op de pootlengte, de totale lengte, de bloemgrootte, de
kasperiode, de hoeveelheid bijblad, de kwaliteit en houdbaarheid van
het leverbaar wat daaruit voortgekomen was.
Hoe meer warmte er aan het plantgoed gegeven was, des te lager was het
gewicht per cm plantlengte.
Zwaagdijk ('Monte Carlo' en 'Rosario')
De plantgoedbewaring tijdens de teelt had in de broeierij geen effect
op het plantgewicht, de plantlengte en het plantgewicht per cm
plantlengte.
Breezand ('Yokohama')
Na bewaring volgens behandeling 1 en 2 (4w25+20+17°C en 20+17°C) waren
bij ziftmaat 11/12 de planten iets korter dan behandeling 3 en 4.
Bij beide maten waren na behandeling 1 en 2 de bloemen iets groter dan
behandeling 3 en4.
Na behandeling 2 waren de planten iets zwaarder dan na de overige
behande1ingen.
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0205.1994.07
17. PLANTVERBANDENONDERZOEK BIJ TULP (proefnummer: 2059407).
17.1. Motivering
Mechanische onkruidbestrijding in tulpen kan in de toekomst misschien
mogelijkheden bieden, maar dan moet het plantverband worden aangepast.
Met behulp van het gewasgroei-simulatiemodel 'Rocrop' is berekend dat
de opbrengstreductie van 3-regelteelt ten opzichte van 4-regelteelt
hooguit 5% zou bedragen, terwijl het mechanisch te bewerken oppervlak
van 20% naar 40% zou toenemen.
Om meer inzicht te krijgen in het effect van deze plantverbanden op de
opbrengst en het mechanisch te bewerken oppervlak is dit onderzoek
gestart. In deze proef werd het 4- en 3-regelsysteem voor het tweede
jaar met elkaar vergeleken. Daarnaast werd gekeken in hoeverre de
opbrengst berekend met behulp van 'Rocrop' afweek van de werkelijke
opbrengst.
17.2. Proefopzet
Cultivars

: - 'Madame Lefeber' (veel breed
hangend blad)
- 'Leen van der Mark'
(rechtopstaand blad)
- 'Prominence' (weinig
rechtopstaand blad)
9/10
112 bollen/m1 bed
- 3 regels van 19 cm per bed
- 4 regels van 17 cm per bed
: 150 cm
: 107 cm
: 8 december 1993
: LBO, Lisse

Plantmaat
Plantdichtheid
Plantverband
Spoorbreedte
Bedbreedte
Plantdatum
Proefplaats
17.3. Proefresultaten

Tijdens het groeiseizoen is op 27 mei de 'open' ruimte tussen de
regels gemeten. Dit is gedaan door planken van ± 2 meter langs de
buitenste planten van de regel te leggen en de afstand hiertussen te
meten. Het blad van de buitenste planten in de regel kan dus nog tot
in deze gemeten 'open' ruimte reiken.
Tabel 17.1.

De 'open' ruimte tussen de regels bij een 3- en 4regelteelt per bed bij de cultivars Madame Lefeber, Leen
van der Mark en Prominence.

'Madame Lefeber'
'Leen van der Mark'
'Prominence'

3-reeelteelt
24,9 cm
23,8 cm
26.0 cm

4-recelteelt
14,0 cm
11,7 cm
13.1 cm

De 'open' ruimte tussen de regels was bij de 4-regelteelt gemiddeld 13
cm en bij de 3-regelteelt gemiddeld 25 cm. In vergelijking met vorig
jaar was de 'open' ruimte bij de 4-regelteelt dit jaar 2x zo groot.
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Dit betekende dat het oppervlak waar geen planten stonden bij de 3regelteelt slechts toenam met 11% ten opzichte van de 4-regelteelt.
Vorig jaar was dit 20%, wat overeen kwam met de gegevens berekend met
behulp van het simulatiemodel 'Rocrop'.
Tussen de 3 cultivars was er duidelijk verschil in de mate waarin de
'open' ruimte tussen de regels werd opgevuld door overhangend blad.
Half april was bij 'Madame Lefeber' geplant op 4 regels het bed al
helemaal dicht gegroeid. Eind april was ook bij de 3-regelteelt het
bed bij 'Madame Lefeber' volledig dicht gegroeid. Bij 'Leen van der
Mark' op 4 regels was het bed eind april voor een groot deel
dichtgegroeid. Bij 'Prominence' op 4 regels bleef er gedurende het
hele groeiseizoen enige ruimte tussen de regels. Deze ruimte was
echter te klein voor het uitvoeren van een mechanische bewerking.
Bij de 3-regelteelt van 'Prominence' en 'Leen van der Mark' bleef er
tussen de regels genoeg ruimte over voor het uitvoeren van een
mechanische bewerking.
Na de oogst zijn de opbrengsten bepaald. Deze gegevens staan vermeld
in tabel 17.2.
Tabel 17.2.

De kg-opbrengst en het gewicht aan plantgoed (< 10 in
kg) per 100 planten bij een 3- en 4-regelteelt per bed
van de cultivars Madame Lefeber, Leen van der Mark en
Prominence.

'Madame Lefeber'
'Leen van der Mark'
'Prominence'

Kg-opbrengst
3 recels
4 reeels
2,9
2,9
2,2
2,1
2.6
2.7

Gewicht < 10
3 reeels
4 reeels
1,1
1.1
0,8
0,8
1.4
1.3

Bij alle drie de cultivars waren er geen betrouwbare verschillen in
kg-opbrengst en gewicht aan plantgoed en leverbaar aantoonbaar tussen
de 3- en 4-regelteelt.
Naast deze proef is ook met behulp van het computermodel 'Rocrop' (een
model voor het simuleren van de gewasgroei van tulp) berekend wat
theoretisch het verschil tussen de 3- en 4-regelteelt zou zijn. In
tabel 17.3 staat de afname van de kg-opbrengst vermeld van de 3regelteelt ten opzichte van de 4-regelteelt welke in de proef bepaald
is en met behulp van het model 'Rocrop' berekend is.
Tabel 17.3.

De afname (%) van de kg-opbrengst per ha bij de 3regelteelt ten opzichte van de 4-regelteelt bepaald in
de proef en berekend met het computermodel 'Rocrop' voor
de cultivars Madame Lefeber, Leen van der Mark en
Prominence.

uit uroef
uit Rocroo
1.8
1,5
'Madame Lefeber'
'Leen van der Mark'
-8,7
1,1*
1.0
2.0
'Prominence'
* De cultivar Leen van der Mark zit niet in het computermodel. Het
getal is berekend m.b.v. de gegevens van 'Kees Nelis', die wel in
het model zitten.
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De afname van de kg-opbrengst bij de 3-regelteelt ten opzichte van de
4-regelteelt berekend met behulp van 'Rocrop' bleek bij 'Madame
Lefeber' en 'Prominence' aardig overeen te komen met de werkelijkheid.
Bij 'Leen van der Mark' was de opbrengst (per ha) bij de 3-regelteelt
in de proef juist hoger dan bij de 4-regelteelt, terwijl 'Rocrop' een
lichte afname berekend. Nogmaals moet worden opgemerkt dat deze
percentages geen betrouwbare verschillen zijn.
Naast het vergelijken van de afname in kg-opbrengst berekend met
'Rocrop' en vastgesteld in de proef, zijn ook de absolute opbrengsten
per ha berekend met 'Rocrop' en vastgesteld in de proef met elkaar
vergeleken. Deze gegevens staan in tabel 17.4.
Tabel 17.4.

De absolute opbrengst (kg/ha) van de 3- en 4-regelteelt
bepaald in de proef en berekend met het computermodel
'Rocrop' voor de cultivars Madame Lefeber, Leen van der
Mark en Prominence.

Uit proef
Uit Rocrop
3 regels
4 regels
3 regels
4 regels
'Madame Lefeber'
23.040
23.467
17.970
18.245
'Leen van der Mark'
15.340
14.106
23.839*
25.117*
'Prominence'
18.373
18.553
25.517
26.033
* De cultivar Leen van der Mark zit niet in het computermodel. De
getallen zijn berekend m.b.v. de gegevens van 'Kees Nelis', die wel
in het model zitten.
Uit tabel 17.4 blijkt dat de absolute opbrengsten per ha berekend met
'Rocrop' niet goed overeen kwamen met de werkelijk gemeten waarden.
Bij 'Madame Lefeber' was de absolute opbrengst in de proef hoger en
bij 'Leen van der Mark' en 'Prominence' juist lager dan berekend met
'Rocrop'. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te geven. Ten
eerste rekend 'Rocrop' met een begin- en einddatum van het
groeiseizoen, te weten 50% opkomst en 25% afsterving. Het blijkt dat
deze data in praktijk moeilijk exact te bepalen zijn. Een verschil in
groeiseizoen van enkele dagen kan behoorlijk doorspelen in de
opbrengst. Een tweede oorzaak kan zijn dat 'Rocrop' alleen met
stralingsgegevens werkt en geen rekening houdt met de temperatuur. Als
derde punt kan genoemd worden dat de opbrengsten in de proef gemeten
zijn aan 1 m bed en daarna omgerekend per hectare. Of deze methode
voldoende nauwkeurig is valt te betwijfelen. Het bepalen van de
opbrengst aan een groter oppervlak zou wellicht nauwkeuriger kunnen
zijn. Tot slot moet worden opgemerkt dat de gewasstand van 'Leen van
der Mark' erg mager was gedurende het hele groeiseizoen. In 'Rocrop'
wordt hier geen rekening mee gehouden. Hiermee kan deels het grote
verschil in opbrengst tussen 'Rocrop' en de proef verklaard worden.
17.4. Conclusie
- De 'open' ruimte tussen de regels was bij de 4-regelteelt gemiddeld
13 cm en bij de 3-regelteelt gemiddeld 25 cm.
- Bij 'Prominence' en 'Leen van der Mark' bleef er bij de 3-regelteelt
voldoende ruimte tussen de regels over voor het uitvoeren van een
mechanische bewerking.
- Bij alle drie de cultivars waren er geen betrouwbare verschillen in
opbrengst aantoonbaar tussen de 3- en 4-regelteelt.
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- De afname van de kg-opbrengst bij de 3-regelteelt ten opzichte van
de 4-regelteelt berekend met behulp van het model 'Rocrop' bleek bij
'Prominence' en 'Madame Lefeber' aardig overeen te komen met de
werkelijkheid.
- De absolute opbrengsten per ha berekend met 'Rocrop' bleken niet
goed overeen te komen met de werkelijk gemeten waarden. Het
computermodel zal op verschillende punten nog verbeterd kunnen
worden, waardoor de berekende absolute opbrengsten waarschijnlijk
beter overeen zullen komen met de werkelijkheid.
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0205.1994.09
18.

DE INVLOED VAN DE AFSTERVING VAN HET GEWAS TE VELDE OP DE VROEGBROEI
(proefnummer: 2059409).

18.1. Motivering
Sinds jaar en dag is er een stevige discussie over de invloed van het
groeiseizoen op de kwaliteit in de broeierij. In deze proef werd de invloed
van de rooidatum en de afsterving van het gewas op de kwaliteit in de
broeierij nagegaan. Met het maaien, kneuzen of lichten van het gewas 1 of 2
weken voor het rooien werd getracht de natuurlijke afsterving na te bootsen.
18.2. Proefopzet
Cultivars en ziftmaat
Temperatuurbehandeling

Rooidata

Behandeling van het gewas

Plantdatum
Inhaaltijdstip
Kastemperatuur
Proefplaats
Opmerking:

- 'Angélique';; 12/13
- 'Rosario';
12/13
lw34°C + 20°C tot G gevolgd door:
- 'Angélique' 3w20°C + 17 weken koude
2w20°C + 16 weken koude
- 'Rosario'
7 wkn na 50% bloei (16/6)
- 'Angélique'
9 wkn na 50% bloei (30/6)
controle (28/6)
6 wkn na 50% bloei (8/6)
'Rosario'
8 wkn na 50% bloei (21/6)
controle (21/6)
- vlak voor rooien afschoffelen
- 1 week voor rooien afmaaien
- 1 week voor rooien kneuzen
- 1 week voor rooien lichten
- 2 weken voor rooien afmaaien
na 6 weken droge koeling
- 'Angélique' vanaf 17 december 1993
- 'Rosario' vanaf
22 november 1993
18°C
LBO, Lisse

Bij de controle-behandeling werd het gewas vlak voor rooien
afgeschoffeld.

18.3. Proefresultaten
In oktober/november is de huidkleur en huidkwaliteit van de leverbare bollen
beoordeeld. Bij 'Rosario' waren de bollen van alle behandelingen lichtbruin
van kleur. Bij de objecten gerooid op 21 juni kwamen echter meer kale bollen
voor die sterk waren ingedroogd met binnenin de bol Pénicillium, dan bij de
objecten gerooid op 8 juni. Het gewas 2 weken voor rooien afmaaien gaf bij de
tweede rooidatum van 'Rosario' iets minder Penicillium-bollen dan de andere
objecten.
Bollen van 'Angélique' gerooid op 16 juni waren in oktober nog iets lichter
van kleur dan de bollen gerooid op 28 en 30 juni. De bollen van de objecten
waarvan het gewas 1 of 2 weken voor de eerste rooidatum (16/6) was afgemaaid,
zaten beter in de huid dan de overige objecten en er kwamen bij deze 2
objecten geen Penicillium-bollen voor. Bij de overige objecten kwam ca. 7%
Penicillium-bollen voor.
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Het moment waarop stadium G werd bereikt staat vermeld in tabel 18.1.
Tabel 18.1.

Datum waarop stadium G werd bereikt onder invloed van de
behandeling van het gewas en de rooidatum van de cultivars
Angélique en Rosario zift 12/13.

Behandeling
van het gewas

Angélique
Con
16/6
trole
vlak voor rooien afschoffelen 8/8
2/8
1 week voor rooien maaien
2/8
1 week voor rooien kneuzen
2/8
1 week voor rooien lichten
2/8
2 weken voor rooien maaien
30/7

30/6
10/8
9/8
9/8
10/8
10/8

Rosario
Con
8/6
trole
29/7
23/7
23/7
20/7
23/7
19/7

21/6
29/7
29/7
30/7
30/7
28/7

De bollen van de eerste rooidatum bereikten stadium G duidelijk eerder dan van
de tweede rooidatum (gemiddeld 8 dagen). Wanneer het gewas 2 weken voor de
eerste rooidatum werd gemaaid, dan bereikten de bollen stadium G 3-4 dagen
eerder. Bij de tweede rooidatum was er geen duidelijke invloed van het maaien,
kneuzen of lichten op stadium G.
Doordat de bollen van de verschillende rooidata niet op dezelfde datum stadium
G bereikten, zijn ze op verschillende data in de kas geplaatst. Dit betekent
dat de effecten van de verschillende behandelingen verstrengeld zijn met de
inhaaldatum, dus met het kasklimaat.
Tijdens de oogst zijn de pootlengte, totale lengte, bloemgrootte, afstand van
de bloem boven het blad, het gewicht per cm plantlengte en de kasperiode
bepaald.
Tabel 18.2. De totale lengte (cm) onder invloed van de behandeling van het
gewas en de rooidatum van de cultivars Angélique en Rosario.
Behandeling
van het gewas

Angélique
Con
16/6
trole
vlak voor rooien afschoffelen 34,5
32,8
1 week voor rooien maaien
34,4
1 week voor rooien kneuzen
33,7
33,1
1 week voor rooien lichten
35.8
2 weken voor rooien maaien

30/6
33,9
36,3
35,5
35,2
36.6

Rosario
Con
8/6
trole
33,7
34,1
35,9
34,6
34,2
36.5

21/6
36,2
35,9
35,5
35,8
36.6

Bij de eerste rooidatum was de totale lengte van de planten over het algemeen
korter dan bij de tweede rooidatum. De totale lengte van de controle
behandeling was echter vergelijkbaar met die van de eerste rooidatum. Wanneer
het gewas 2 weken voor rooien werd gemaaid dan waren de planten langer dan
wanneer werd geschoffeld, gelicht of gekneusd.
De pootlengte en de bloemgrootte werden vrijwel niet beinvloed door de
behandeling van het gewas voor rooien. Bij 'Angélique' hadden de planten van
de eerste rooidatum echter wel een langere poot en een grotere bloem dan van
de tweede rooidatum.
Het gewicht per cm plantlengte werd bij 'Angélique' niet beinvloed. Bij
'Rosario' was het gewicht per cm kleiner als de bollen vroeger waren gerooid
(resp. 0,69 g/cm bij de rooidatum 8/6 en 0,76 g/cm bij de rooidatum 21/6). De
behandeling van het gewas had ook bij 'Rosario' geen invloed.
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Tabel 18.3. De afstand van de bloem boven het blad (cm) onder invloed van de
behandeling van het gewas en de rooidatum van de cultivars
Angélique en Rosario.
Behandeling
van het gewas

Angélique
Con
16/6
trole
vlak voor rooien afschoffelen 0,8
-2,1
-1 3
1 week voor rooien maaien
1 week voor rooien kneuzen
-1,6
1 week voor rooien lichten
-1,9
2 weken voor rooien maaien
-0.5

30/6
0,3
1,4
0,9
0,7
1.5

Rosario
Con
8/6
trole
-0,3
-1,8
-0,1
-0,8
0,1
0.6

21/6
-1,6
-1,0
-2,0
-1,2
0.3

Bij 'Angélique' zat de bloem bij de eerste rooidatum in het blad en bij de
tweede boven het blad. Bij 'Rosario' zat de bloem bij de tweede rooidatum
juist dieper in het blad. De afstand van de bloem boven het blad van de
controle-behandeling was, bij beide cultivars, vergelijkbaar met de tweede
rooidatum. Het gewas 2 weken voor rooien maaien had tot gevolg dat de bloem
minder diep in het blad zat dan de overige behandelingen. Bij 1 week vooraf
maaien was eenzelfde tendens waarneembaar.
De kwaliteit en houdbaarheid van de bloemen op de vaas werd bij beide
cultivars niet beinvloed door de behandeling van het gewas en de rooidatum.
'Angélique' gerooid op 16 juni waarbij het gewas vlak voor rooien werd
afgeschoffeld, gaf in de kas iets meer bloemverdroging te zien dan de overige
objecten. Bij 'Rosario' kwam er, vooral bij de vroegste rooidatum, uitval door
zachtrot voor. Werd het gewas echter 2 weken voor rooien gemaaid dan kwam er
geen zachtrot voor.
Tabel 18.4. De kasperiode (dagen) en de uiteindelijke bloei-vervroeging in de
kas ten opzichte van de controle-behandeling van de cultivars
Angélique en Rosario.

Behandeling
le rooidatum
vlak voor rooien
afschoffelen
1 week voor rooien maaien
1 week voor rooien kneuzen
1 week voor rooien lichten
2 weken voor rooien maaien
2e rooidatum
vlak voor rooien
afschoffelen
1 week voor rooien maaien
1 week voor rooien kneuzen
1 week voor rooien lichten
2 weken voor rooien maaien

'Angélique'
Kasdagen bloeiperiode
vervroeging*

'Rosario'
Kasdagen bloeiperiode vervroeging*

27,7
27,7
27,7
27,7
27,3

5,3
5,3
5,3
5,3
8,7

35,0
33,3
34,7
33,7
35,7

27,3
28,0
27,3
27,0
27,7

-2,3
-2,0
-1,3
-2,0
-2,7

31,0
32,0
31,3
31,3
33,0

controle
27.0
;
31.7
* Een negatief getal betekent dat de bloemen later bloeiden dan de
controlebehandeling.

2,7
4,4
6,0
4,0
6,0

0,7
-0,3
-0,6
-0,6
-0,3
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Waar het om gaat is het uiteindelijke aantal dagen bloeivervroeging in de kas
(tabel 18.4). Bij 'Angélique' was er geen invloed van de behandeling van het
gewas en de rooidatum op het aantal kasdagen. Het aantal dagen
bloeivervroeging in de kas was bij 'Angélique' dus vrijwel gelijk aan het
aantal dagen dat stadium G eerder of later werd bereikt. Het aantal dagen
bloeivervroeging in de kas varieerde bij de eerste rooidatum van Angélique van
5 tot 9 dagen. Bollen van de tweede rooidatum bloeiden echter later dan de
controle.
Bij 'Rosario' was de kasperiode van de vroeg gerooide bollen langer dan van
de bollen die later waren gerooid, waardoor de uiteindelijke bloeivervroeging
in de kas kleiner werd. Tussen de kasperiode van de controle-behandeling en
de tweede rooidatum zat geen verschil.
Als het gewas van 'Rosario' 2 weken voor rooien werd gemaaid, had dit een iets
langere kasperiode tot gevolg dan de overige behandelingen. Het aantal dagen
bloeivervroeging varieerde bij de eerste rooidatum van 'Rosario' van 3 tot 6
dagen. Bij de tweede rooidatum bloeiden de planten vrijwel gelijk met de
controle-behandeling, die ook op dezelfde dag was gerooid.
Voor de teeltgegevens van deze proef wordt verwezen naar het Interne LBOrapport nr. 023 blz. 110.
18.4. Conclusie
- Bij de objecten waarbij de bollen slechter in de huid zaten, kwamen ook
meer bollen met Pénicillium voor.
- Bollen van de eerste rooidatum, bereikten stadium G eerder dan van de
tweede rooidatum. Bij 'Rosario' was de kasperiode van de eerste rooidatum
echter langer dan van de tweede rooidatum.
- Stadium G werd 3-4 dagen eerder bereikt als het gewas 2 weken voor de
eerste rooidatum werd gemaaid.
- De totale plantlengte was bij de eerste rooidatum korter dan bij de tweede
rooidatum. Bij 'Rosario' was het gewicht per cm ook kleiner als de bollen
vroeg waren gerooid.
- Het gewas 2 weken voor rooien maaien gaf langere planten en de bloem zat
minder diep in het blad. Bij 'Rosario' was de kasperiode van dit object ook
iets langer.
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0205.1994.10
19.

DE INVLOED VAN BEDEKKING VAN HET GEWAS TE VELDE MET GEPERFOREERD
PLASTIC OP DE VROEGBROEI (proefnummer: 3009415).

19.1. Motivering
Door het afdekken van het gewas wordt tijdens de teelt getracht het
groeiseizoen te vervroegen. Dit uit zich door het eerder bereiken van
stadium G waardoor de bollen eerder in de preparatie kunnen.
In de afbroei werd onderzocht of het voordeel dat is behaald met het
eerder bereiken van stadium G ook leidt tot vroegere bloei in de kas.
19.2. Proefopzet
Cultivar
Plantmaat teelt
Afdekmateriaal + afdekperiode

Temperatuurbehandeling plantgoed
Plantdatum teelt
Bolmaat afbroei
Temperatuurbehandeling broei
Kastemperatuur
Proefplaats

: 'Prominence'
: 10/11

: - geen
- 1 laag geperforeerd plastic
van december tot rooien
- 2 lagen geperforeerd plastic
van december tot bloei
- 2 lagen geperforeerd plastic
van december tot bloei; na
bloei 1 laag plastic tot rooien
: 20°C (15/10) + 7 weken 9°C
: 2 december 1992
: - 11/12
- 12/13
: 1 week 34°C + 20°C tot G + 1 week
20°C + 16 weken koeling (11 weken
9°C tot 20/10 daarna 5°C)
: 19°C ingesteld, luchten bij 20°C
: ROC Zwaagdijk

19.3. Proefresultaten
Voor de resultaten van de teeltproef wordt verwezen naar het Intern
LBO-rapport nr. 023, blz. 105.
In tabel 19.1 staan de data vermeld waarop stadium G werd bereikt, het
aantal kasdagen en de uiteindelijke bloeivervroeging in de kas.
Tabel 19.1. Datum waarop stadium G werd bereikt, het aantal kasdagen
en de uiteindelijke bloeivervroeging in de kas (dagen) ten
opzichte van onbedekt onder invloed van de bedekking van
zift 12/13.

Bedekking
geen
enkel plastic
dubbel plastic
dubbel plastic tot
bloei, na bloei
enkel Diastic

december - rooien
december - bloei

Stadium
G
23/7
6/7
8/7

Kas dapen
25
22
24

december - rooien

5/7

23

Afdekperiode
-

Bloeivervroeeinc
0
20
16
20
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Bollen die het gehele groeiseizoen onder geperforeerd plastic werden
geteeld, lieten in de kas een bloeivervroeging zien van 20 dagen ten
opzichte van de onbedekte bollen. De bollen afdekken tot bloei gaf een
bloeivervroeging van 16 dagen.
Doordat de bollen van de verschillende behandelingen niet op dezelfde
datum stadium G bereikten, zijn ze op verschillende data ingehaald.
Dit betekent dat de effecten van de behandelingen verstrengeld zijn
met de inhaaldatum, dus met het kasklimaat.
Tijdens de oogst zijn het plantgewicht, de plantlengte en de
pootlengte bepaald (tabel 19.2).
Tabel 19.2. Het plantgewicht (g), de plantlengte (cm) en de pootlengte
(cm) onder invloed van de bedekking en de afgedekte
periode.
Bedekking
geen
enkel plastic
dubbel plastic
dubbel plastic tot
bloei, na bloei
enkel Diastic
LSD

Afdekperiode
-

december - rooien
december - bloei

Planteewicht
20,3
17,3
17,1

Plant
lengte
32,4
30,8
31,2

Pootlenete
12,8
11,2
11,9

17.8
0.9

31.0
1.2

11.6
0.6

december - rooien

Wanneer de bollen tijdens de teelt werden afgedekt dan waren het
plantgewicht, de plantlengte en de pootlengte lager dan wanneer niet
werd afgedekt. De verschillen tussen de afgedekte behandelingen waren
gering.
19.4. Conclusie
-

Bollen die waren afgedekt met geperforeerd plastic bereikten
stadium G gemiddeld 17 dagen eerder en bloeiden 16-20 dagen eerder
dan bollen die niet waren afgedekt.
Afdekken tijdens de teelt gaf een lager plantgewicht en een kortere
poot- en plantlengte dan wanneer niet werd afgedekt. Tussen de
afgedekte behandelingen waren de verschillen gering.
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0205.1994.11
20. OPPLANTTIJDSTIP BIJ DE VROEGSTE BROEI (proefnummer : 2059411)
20.1. Motivering
In deze proef werd onderzocht of er bij de vroege broei eerder bloei
kan worden gerealiseerd als de bollen eerder worden opgeplant, dat wil
zeggen direct aan het begin van de koudeperiode.
20.2. Proefopzet
Cultivars en ziftmaat

- 'Gander' 12/- 'Silver Dollar' 12/20°C tot G + 1 week 20°C
'Gander'
8 augustus 1993
'S. Dollar' 13 augustus 1993
- 'Gander'
14 weken
- 'Silver Dollar' 15 weken
- direct bij aanvang van de
koeling
- na 5 weken droge koeling
- na 8 weken droge koeling
- 'Gander'
22 november 1993
- 'S. Dollar' 3 december 1993
18°C
LBO, Lisse

Temperatuurbehandeling
Datum stadium G
Koudeperiode
Plantdatum

Inhaaltijdstip
Kastemperatuur
Proefplaats
20.3. Proefresultaten

Naast de kasperiode is ook de spruitlengte bij inhalen, de totale
lengte, de bloemgrootte, de afstand van de bloem boven het blad en het
gewicht per cm plantlengte bepaald.
Tabel 20.1.

Spruitlengte bij inhalen (cm), totale lengte (cm),
bloemgrootte (cm), afstand bloem boven blad (cm),
gewicht per cm plantlengte (g/cm) en de kasperiode
(dagen) bij verschillende plantdata van de cultivars
Gander en Silver Dollar.

Weken droee koeline
Spruitlengte
Totale lengte
Bloemgrootte
Afstand bloem boven blad
Gewicht/cm
Kasueriode

Gander
0
3,5
40,7
5,3
-4,2
0,75
28.8

5
2,5
39,4
5,2
-3,8
0,76
29.5

8
2,5
40,7
5,3
-3,7
0,78
31.0

Silver
0
3,0
44,0
5,0
-3,2
0,68
24.3

Dollar
5
8
3,0
1,5
44,3
40,9
5,0
5,0
-2,7 -2,2
0,65 0,64
23.6 24.3

Bij inhalen bleek dat de spruitlengte van de bollen die direct aan het
begin van de koeling waren opgeplant 1-lh cm langer was dan wanneer er
pas na 8 weken droge koeling was geplant. De uiteindelijke kasperiode
was bij 'Gander' 2,2 dagen korter. Bij 'Silver Dollar' was er geen
verschil in kasperiode (Tabel 20.1).
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De totale lengte van de planten was na 0 of 8 weken droge koeling
vergelijkbaar, maar langer dan na 5 weken droge koeling. De
bloemgrootte werd niet beïnvloed, maar de bloemen zaten na 0 weken
droge koeling wel iets dieper in het blad.
De planten van 'Silver Dollar' waren het zwaarst als de bollen direct
bij aanvang van de koeling werden opgeplant. Bij 'Gander' waren de
planten na 8 weken droge koeling juist het zwaarst.
De kwaliteit en houdbaarheid werden niet door het planttijdstip
beïnvloed.
20.4. Conclusie
- Bloeivervroeging door middel van vroeger opplanten was bij 'Gander'
hooguit 2,2 dagen. Bij 'Silver Dollar' was er geen bloeivervroeging.
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21. RELATIE BOLBODEMBESCHADIGING EN STADIUM G (proefnummer: 3009420).
21.1. Motivering
Tijdens de verwerking van de gerooide bollen en dan met name tijdens het
pellen kunnen beschadigingen aan de bolbodem ontstaan. Wanneer van deze
beschadigde bollen bepaald wordt wanneer stadium G wordt bereikt, dan
blijkt uit praktijkervaringen dat dit vaak later is dan van bollen met een
onbeschadigde bolbodem. In deze proef werd dit nader onderzocht.
21.2. Proefopzet
Cultivars

: - 'Prominence'
- 'Monte Carlo'
- 'Angélique'

Ziftmaat

: - 11/12

- 12/13
: - onbeschadigde bolbodem
- kale, beschadigde bolbodem
: 20°C (15/10) + 17°C
: ROC Zwaagdijk

Behandelingen
Bewaartemperatuur
Proefplaats
21.3. Proefresultaten

Door een tekort aan bollen zijn van de cultivar Angélique de behandelingen
van de ziftmaat 11/12 vervallen.
De beschadiging van de bolbodem is bij de desbetreffende behandelingen met
de hand aangebracht. De beschadiging werd zodanig aangebracht dat deze
vergelijkbaar was met een bolbodembeschadiging die tijdens het pellen kan
optreden.
In de periode van 23 juli tot 17 augustus zijn de bollen regelmatig
beoordeeld op stadium.
Tabel 21.1. De datum van het bereiken van stadium G onder invloed van de
behandeling van de verschillende cultivars.
Cultivar
'Prominence'

Ziftmaat
11/12
12/13

'Monte Carlo'

11/12
12/13

'Angélique'

11/12
12/13

* Begindatum stadiumonderzoek

Bolbodembeschadisine
Wel
Niet
Wel
Niet
Wel
Niet
Wel
Niet
Wel
Niet
Wel
Niet

Datum
stadium G
23/7*
23/7*
4/8
23/7*
17/8
4/8
16/8
2/8
-

12/8
23/7*
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De begindatum van het stadiumonderzoek (23 juli) was voor zift 11/12 van
'Prominence' te laat. Deze bollen waren toen namelijk al in stadium G. Ook
voor de cultivar Angeligue, zift 12/13 was deze begindatum iets te laat. De
niet beschadigde bollen waren ook al in G.
Bij 'Prominence' zift 12/13 bleek een beschadigde bolbodem een verlating
van stadium G te geven van minimaal 12 dagen. Bij 'Monte Carlo' zift 11/12
werd stadium G 13 dagen later bereikt en bij de zift 12/13 14 dagen later
wanneer de bolbodem werd beschadigd. Bij 'Angélique' zift 12/13 werd
stadium G minimaal 20 dagen later bereikt.
21.4. Conclusie
- Beschadiging van de bolbodem gaf bij 'Prominence', 'Monte Carlo' en
'Angélique' een verlating van stadium G van 12 tot 20 dagen.
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0206.1994.01
22.

EFFECTEN VAN INTENSIEVE BOUWPLANNEN OP DE LICHTE ZAVELGRONDEN IN DE
NOORDOOSTPOLDER (proefnummer: WG 140).

22.1. Motivering
In 1986 is op ROC "De Waag" onderzoek gestart met een bouwplanvergelijking.
Dit is gedaan omdat in het westen van de Noordoostpolder bepaalde gewassen
soms gedeeltelijk mislukken door vaak onbekende of niet duidelijk aan te
geven oorzaken. De indruk bestaat dat dit verband houdt met de intensieve
bouwplannen waarin vaak 100% rooivruchten zijn opgenomen.
Het doel van het onderzoek is om na te gaan in hoeverre de gebruikelijke,
intensieve bouwplannen ook op langere termijn te handhaven zijn; welke
knelpunten mogelijk optreden en wat de te nemen maatregelen hiertegen
zouden kunnen zijn zonder dat het bedrijfsinkomen nadelig wordt beïnvloed.
Speciale aandacht wordt hierbij gegeven aan de fysische bodemvruchtbaarheid
(structuurverslechtering en de gevoeligheid van de gewassen hiervoor).
22.2. Proefopzet
De proef bestaat uit de volgende drie bouwplannen:
I
- zeer intensief (uitputtende bedrijfsvoering)
rotatie: pootaardappelen"5 - suikerbieten13 - tulpen+waspeend pootaardappelen"* - zaaiuien - waspeen/witlofd
II - intensief (iets zorgvuldiger bedrijfsvoering)
rotatie: pootaardappelen"1 - suikerbietend - tulpen+d pootaardappelen* - plantuien - waspeen/witlofd
III - minder intensief (meer zorgvuldige bedrijfsvoering)
rotatie: pootaardappelen* - graan+d - tulpen+d pootaardappelen* -graan - waspeen/witlofd
Verklaring tekens:
+ groenbemesting
d kippestrooiselmest (gedeelte van een veld)
Met ingang van oogstjaar 1992 (7e oogstjaar; na één volledige gewasrotatie)
is op de helft van een aantal velden dierlijke organische mest (d) aange
wend.
De proef is in enkelvoud aangelegd waarbij elk jaar ieder gewas geteeld
wordt (herhalingen door de jaren). In totaal bestond de proef in eerste
instantie uit drie bouwplannen x zes gewassen = 18 velden. Door het
inbrengen van de mestobjecten is dit verdubbeld tot 36 velden. De gewassen
worden volgens het gangbare praktijksysteem geteeld.
22.3. Groeiverloop van de gewassen
Pootaardappelen
De opkomst van de pootaardappelen was regelmatig. Op 16 mei was de opkomst
ca. 80%. De grondbedekking was op 13 juni ca. 90%. Hierna was de ontwikke
ling gelijkmatig. Verder zijn geen bijzonderheden tijdens het groeiseizoen
geconstateerd. Dit jaar was het door een vergissing bij het poten niet
zinvol om op de banen met organische mest een opbrengstbepaling uit te
voeren.
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Waspeen
De waspeen kwam gelijkmatig op en gaf op alle velden een regelmatige stand.
In de loop van het groeiseizoen zijn er geen verschillen tussen de bouw
plannen waargenomen.
Witlof
In verband met de beoogde vervroeging van het gewas is het witlof op veld
2C eerder gezaaid dan op 2A en 2B (resp. 28 april en 11 mei). Veld 2C
(bouwplan III) is vlak na het zaaien met agryl afgedekt. De beide andere
velden (2A en 2B; bouwplan I en II) zijn niet afgedekt. Op het afgedekte
gedeelte kwam de witlof begin mei vrij regelmatig op. Op de andere gedeel
ten was de opkomst eind mei regelmatig met ruim voldoende aantal planten.
De ontwikkeling van de witlof onder het agryl was vlotter en beter en heeft
gedurende het gehele seizoen een duidelijke voorsprong gehouden.
Tulpen
De tulpen zijn in het voorjaar vooral op de bouwplannen I en II (voorvrucht
suikerbieten) onregelmatig opgekomen. Op bouwplan III (voorvrucht tarwe)
was de opkomst over het hele veld goed. De draininvloed was echter belang
rijker dan de invloed van de voorvrucht. Op het proefperceel liggen
namelijk oude, goedwerkende drains en nieuwe, slechtwerkende drains. Deze
laatsten werken slecht, omdat ze in de slecht doorlatende detrituslaag
liggen. Boven de nieuwe drains was de opkomst slecht als gevolg van het
natte voorjaar. Met name bij de voorvrucht suikerbieten was de opkomst
slechts 35-40%.
De grote opkomstverschilien kwamen terug in de opbrengstresultaten. Als
gevolg van de grote draininvloed blijft het effect van de voorvrucht en de
toediening van organische stof dit jaar onduidelijk.
Zaai- en plantuien
De zaaiuien op bouwplan I en de plantuien op bouwplan II hadden half mei
een regelmatige stand. Verder in het seizoen verliep de groei van beide
gewassen regelmatig en goed. De invloed van de aangewende mest op de stand
van het gewas was dit jaar erg gering. Later in het seizoen werd het in
zaaiuien iets meer zichtbaar.
Zomertarwe
Ook dit jaar is geen wintertarwe gezaaid, maar is op 13 april zomertarwe
(Baldus) ingezaaid. De opkomst was goed. In de loop van de zomer waren geen
verschillen waar te nemen tussen de bouwplannen. Begin augustus werd er
geoogst.
Suikerbieten
De suikerbieten kwamen op beide velden vrij gelijkmatig op. Het plantaantal
was ca. 90.000 per ha op beide bouwplannen. De bieten hadden rond 20 juni
het veld dicht. Dit betekent dat het gewas zich goed ontwikkelde. Later in
het groeiseizoen werden op beide bouwplannen de banen met organische mest
duidelijk zichtbaar. Verdere verschillen tussen de bouwplannen zijn tijdens
het groeiseizoen niet voorgekomen.
22.4. Resultaten
In tabel 22.1 zijn de opbrengstgegevens van de diverse gewassen
weergegeven. De opbrengsten van de tulpen (perceel 3A, 3B en 3C) zijn niet
vermeld in verband met de slechte opkomst. Bij de pootaardappelen met mest
(perceel 6A, 6B, 6C en 7A, 7B, 7C) zijn geen opbrengstbepalingen uitgevoerd.

76
Tabel 22.1. Opbrengstgegevens van diverse gewassen per object in 1994.
Per
ceel

Bouwplan

Gewas
1994

Voor
vrucht

Opbrengsten
% cav.

ton/ha
2A-1'
2B2C-

4A4A+2'
4B4B+

I
II
III

I
I
II
II

4C
5A

III
III

5A5A+
5B5B+

I
I
II
II

waspeen pl.uien
waspeen pl.uien
waspeen z.tarwe

s.bieten
s.bieten
s.bieten
s.bieten

p.aard.
p.aard.
p.aard.
p.aard.

z.tarwe p.aard.
z.tarwe p.aard.

z.uien
z.uien
pi.uien
pi.uien

p.aard.
p.aard.
p.aard.
p.aard.

% kwal.:I

64,2
69,7
71,9
kg wortel
Der ha
61.610
69.570
62.050
68.830

60
73
70
suikerperc.
18,7
17,4
18,5
18,8

% uitval

SDOt

16
8
26

kg sui
ker/ha
11.500
12.120
11.500
12.930

24
19
4
winb.
heid
index
90,4
87,8
89,8
88,4

tarra
oerc.
7,8
9,3
6,3
7,8

kg per ha bii 16% vocht
7.420
7.560
totaal ke Der ha
64.600
64.500
59.100
61.200
ton/ha maatverdeling (%)
%
totaal<25 25/28 28/35 35/45 45/55 <55 grond

6A6B6C-

I
II
III

p.aard.
p.aard.
p.aard

witl/peen
witl/peen
witl/peen

34,7
34,8
34,5

1
1
1

1
1
2

10
10
14

50
48
47

33
28
26

2
2
2

3
10
8

7A7B7C-

III
II
I

p.aard.
p.aard.
p.aard.

tulp
tulp
tulp/peen

35,1
38,9
36,3

1
1
1

2
1
1

10
8
11

48
46
48

33
36
32

4
4
3

2
4
4

11
2)

- = zonder kippestrooiselmest
+ = met ca. 10 m3 kippestrooiselmest
Waspeen heeft op de bouwplannen II en III een hogere opbrengst gegeven
dan op bouwplan I. Ook het percentage kwaliteit I lag op deze bouwplan
nen hoger. De aantasting met cavity spot was op bouwplan III het hoogst;
het percentage uitval was hier het laagst. Netto kon van de bouwplannen
II en III ruim 50 ton per ha worden afgeleverd. Van bouwplan I lag dit
ca. 12 ton lager. De wat mindere structuur op dit bouwplan kan dit
hebben veroorzaakt.
De suikerbieten zonder organische mest lieten geen grote opbrenstverschillen zien tussen de bouwplannen. Zowel de suikeropbrengst als de an
dere factoren waren bijna gelijk. Met organische mest was op beide
bouwplannen de wortelopbrengst duidelijk hoger (6 à 7 ton per ha). Omdat
het suikergehalte nogal wisselend is kan aan de hand van de suikerop
brengst moeilijk de invloed van het bouwplan of de mest worden vastge
steld.
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De zomertarwe leverde op beide percelen een redelijk tot goede opbrengst
op. Bij de oogst was de groenbemesting nog minimaal ontwikkeld, maar le
verde later nog een behoorlijke massa op.
De plant- en zaaiuien hebben een goede opbrengst gegeven. De organische
mest heeft bij de plantuien op bouwplan II een licht positieve invloed
gehad op de opbrengst. Bij de zaaiuien op bouwplan I was dit niet het
geval. Kwalitatief was er geen onderscheid tussen de velden met en
zonder organische mest waar te nemen.
Op perceel 7 met voorvrucht tulpen en grasgroenbemesting was de
opbrengst van de pootaardappelen iets hoger dan op perceel 6 met
voorvrucht witlof/peen. Dit kwam vooral tot uitdrukking in de maat 45/55
mm. Het verschil in maatverdeling tussen de bouwplannen was verder niet
erg groot. Het tarragehalte na voorvrucht witlof/peen was op perceel 6
wat hoger. De verschillen tussen de bouwplannen waren gemiddeld niet erg
groot.
Het onderzoek zal worden voortgezet.
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0210.1994.01
23.

VERBETERING VAN DE DOORLATENDHEID VAN DE ONDERGROND OP LICHTE ZAVEL
GRONDEN IN DE NOORDOOSTPOLDER (proefnummer: WG 197).

23.1. Inleiding
De grondprofielen in het westelijke gedeelte van de Noordoostpolder kenmer
ken zich door de aanwezigheid van storende lagen. Naast enkele slecht
doorlatende laagjes vlak onder de bouwvoor komt hier onder andere een
detrituslaag (verslagen veen) voor op ca. 1 meter diepte. Hierdoor kan de
water- en luchthuishouding worden verstoord. Effecten hiervan kunnen zijn:
(1) zowel wateroverlast in natte perioden als verdroging in droge perioden;
(2) stagnerende beworteling van de gewassen met zowel negatieve gevolgen
voor de produktkwaliteit als de gewasopbrengst.
Reeds vanaf 1984 is door ROC "De Waag", in samenwerking met het Staring
centrum-DLO en het PAGV, onderzoek verricht om de beschreven problematiek
op te lossen. Omdat met dat onderzoek werd aangetoond dat losmaken c.q.
breken van de storende lagen geen oplossing gaf, is besloten een proef aan
te leggen waarbij de volgende doelstellingen werden nagestreefd:
1. Op praktijkschaal de mogelijkheden onderzoeken om de water- en lucht
huishouding van de lichte zavelgronden in het westen van de Noordoost
polder te verbeteren door middel van diepere grondbewerkingen.
2. De invloed vaststellen van de uitgevoerde bewerkingen op de Trichodorusproblematiek. Voor dit aspect werd aangesloten bij het reeds lopende
Trichodorusprojeet.
2^.2. Proefopzet en uitvoering
Om de doelstelling te realiseren zijn op een proefveld van 2 ha de volgende
objecten aangelegd:
A - mengen met een hydraulische kraan van de laag tussen 25 en ca.
130 cm beneden maaiveld met behoud van de bestaande bouwvoor;
B - mengen met een spitfrees van de laag tussen 25 en ca. 130 cm beneden
maaiveld met behoud van de bestaande bouwvoor;
G - mengen met een mengploeg van de laag tussen 25 en ca. 130 cm beneden
maaiveld met behoud van de bestaande bouwvoor;
D - mengen met een mengploeg tot 150 cm beneden maaiveld, waarbij de
bestaande bouwvoor, vermengd met ca. 10-15 cm zand uit de diepere
ondergrond, is behouden;
0 - onbehandeld.
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De proef is eind augustus 1992 aangelegd op een perceel op ROC "De Waag".
Enkele weken na de bewerkingen is het gehele proefveld opnieuw gedraineerd
op een drainafstand van 8 m en een diepte van 90 cm (sleufloos; tweezij
dig). Op het onbehandelde object zijn de oude drains op een afstand van 4 ra
gehandhaafd.
Voor het onderzoek is dwars over de bewerkingen heen een bouwplan en
vruchtopvolging vastgesteld bestaande uit de volgende gewassen:
"pootaardappelen* - wintertarwe" * - tulpen" - winterpeen - ""suikerbieten lelies
m
+

= organische mest (kippestrooiselmest)
= grasgroenbemesting

* = grondontsmetting: normaal geen grondontsmetting; bij optredende
schade van vrijlevende of cyste-aaltjes eenmaal in de zes jaar
grondontsmetting na wintertarwe.
Jaarlijks worden alle gewassen op de verschillende bewerkingen geteeld. Op
het proefveld zijn in 1994 voor de tweede keer de verschillende gewassen op
de diep bewerkte grond geteeld.
23.3. Resultaten
In het voorjaar zijn evenals in 1993 op alle bewerkte banen grondmonsters
genomen en geanalyseerd. De resultaten van beide jaren zijn in tabel 23.1
vermeld.
Tabel 23.1. Analyseresultaten van het grondonderzoek (bouwvoor 0-30 cm) op
10 februari 1993 en 11 maart 1994.
Gewas

Onbehan

Spit-

Hydr.

Ploeg

Ploeg

deld
'93

frees
'93
'94

kraan
'93
'94

1,30 m
'93
'94

1,50 m
'93
'94

'94

% org.
stof
% afsl.

9,7

1,5
9,9

1,3
9,5

1,3
9,9

1,7
9,8

2,1
6,9

2,0
6,9

7,6
27

7,7
21

7,6
34

7,5

7,6
37

7,5
14

10
49

13
83

12
69

7
93

7,5
19
8
83

3,8

5,0

4,2

13
52
4,6

7,5
22
10

2,1

3,0

10,7

1,2
8,6

2,2
11,2

pH-KCl
Pw-getal

7,5
46

7,5
36

K-HC1

11
49
3,9

MgO
CaC03

1,3

1,5

24
10
58
4,2

12
54
4,2

57
4,1

De analysecijfers geven aan dat vooral het eerste jaar de samenstelling van
de grond door de grondbehandelingen in bepaalde gevallen nogal is gewijzigd. Dit geldt vooral voor het Pw-getal en het MgO-gehalte.
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Voor enkele andere elementen is de wijziging minder terwijl het pH-KClgehalte nagenoeg gelijk is gebleven. Het grondonderzoek in het tweede jaar
geeft ongeveer dezelfde lijn aan, maar hier liggen de waarden soms op een
ander niveau. Vooral van het percentage afslibbaar, het Pw-getal en het
MgO-gehalte zijn de verschillen kleiner geworden.
De geplande gewassen konden dit oogstjaar allemaal worden geteeld. Dit is
niet helemaal zonder problemen verlopen. Nadat de tulpen onder redelijke
omstandigheden konden worden geplant, trad er als gevolg van de neerslag op
bepaalde velden regelmatig piasvorming op. Dit heeft ertoe geleid dat de
opkomst van de tulpen op verschillende velden minimaal was. Op het diepgespitte veld bleek dit mede een gevolg te zijn van niet of slechtwerkende
drains. Daarom is in het voorjaar van 1994 besloten om nieuwe drains te
laten leggen. Omdat de drains buiten het netto veld liggen heeft deze
behandeling nagenoeg geen negatieve invloed gehad op groei van de tulpen.
De overige gewassen konden gelijk met de praktijkgewassen de grond in.
Ook in het tweede jaar van onderzoek hebben de uitgevoerde diepe grondbe
werkingen invloed gehad op het groeiverloop en de opbrengstresultaten van
de gewassen (zie tabel 23.2). Ondanks de geringere verschillen in samen
stelling van de grond dan in het eerste oogstjaar, reageerden de gewassen
vrij sterk op de grondbewerkingen. De grootste verschillen in opkomst en
groei kwamen bij de tulpen voor. Vermoedelijk als gevolg van de slechte
bodemomstandigheden was de opkomst van dit gewas op het spitfreesgedeelte
minimaal (ca. 15%). Ook op het omgekraande en het gediepploegde gedeelte
tot 1,30 m was de opkomst slechts 30 tot 40%. Het nog dieper geploegde
gedeelte (ca. 1,50 m) gaf een gelijke opkomst te zien als het onbehandelde
objeet.
De groei en ontwikkeling van de overige gewassen was redelijk tot goed.
Tijdens het groeiseizoen was de stand van de gewassen op het onbehandelde
en het gediepploegde gedeelte (1,30 m) steeds iets beter dan op de overige
objecten. Toch heeft dit niet altijd tot een hogere gewasopbrengst geleid.
Bij de pootaardappelen waren met uitzondering van de spitfrees de verschil
len niet erg groot. Bij het spitfreesgedeelte is een positieve invloed
vastgesteld op de schürftaantasting. Deze grond is steeds vochtiger
gebleven dan de rest; wat het verschil in schurftaantasting verklaart. De
opbrengst van de zomertarwe op de bewerkte gedeelten bleef achter bij het
onbehandelde gedeelte. De suikeropbrengst bij de suikerbieten is met
uitzondering van het diepploeggedeelte tot 1,50 m niet erg beïnvloed door
de grondbewerkingen. Een soms lagere wortelopbrengst ging meestal gepaard
met een hoger suikergehalte. De bewerkingen hebben een positieve invloed
gehad op de opbrengst van de peen. In het eerste onderzoeksjaar was het
omgekeerde het geval. Als gevolg van de stand in het voorjaar hebben de
tulpen slechts op het onbehandelde en gediepploegde gedeelte (1,50 m) een
goede opbrengst gegeven.
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Tabel 23.2.

Relatieve opbrengsten van diverse gewassen per grondbewer
king in 1994.

Gewas

Onbehandeld

DootaardaDDelen
maat 28/55
totaal (netto)

frees

Hydr.
kraan

100 (= 29,9 ton/ha)

92

100

104

99

100 (= 32,2 ton/ha)

96

104

107

102

23

15

15

40

59

54

57

18

45
40

2
35
63

31

100 (= 7,2 ton/ha)*

90

94

81

84

7

36

60

104

1
1

12
14

30

98
101

100 (= 56,6 ton/ha)
100 (= 81,9 ton/ha)
100 (= 5,7 ton/ha)

102
105

107
111

77

74

100 (= 79,9 ton/ha)
100 (= 17,0%)
100 (= 13,6 ton/ha)

93

99
105
103

schurftbezetting in %
schaal: blank
3
1,5
2,5+3

Spit-

Ploeg
1,30 m

Ploeg
1.50 m

zomertarwe
korrelopbrengst
tulüen
maat 5-10
maat 10/aantal 10/-

100 (= 7,0 ton/ha)
100 (= 14,5 ton/ha)
100 (= 572.500 st/ha)

34

B/C-Deen
B/C-peen
totaal netto
stek + rot

113
106
89

110
103

99

93

105
104
83

101
94

58

suikerbieten
wortel (ton/ha)
% suiker
suikeropbrengst

105
99
69

a-amino N

100 (= 11,0%)
100 (= 11,0)

76

82
88

winbaarh. index

100 (= 89,0)

100

100

grondtarra

98

55
69

100

101

lelies
onregelmatig open stand; geen opbrengstbepalingen uitgevoerd
*

korrelopbrengst bij 16% vocht

De verschillen tussen de diepe grondbewerkingen werden al tijdens het
ploegen en het zaaiklaarmaken van de grond waargenomen. Het onbehandelde
gedeelte was ook dit jaar het beste te bewerken en het oogsten (rooien)
verliep ook zonder noemenswaardige problemen.
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Het spitfreesgedeelte bleef het langst nat en op dit object konden de
rooiwerkzaamheden vaak met moeite worden uitgevoerd. Ook na de herdrainage
in het voorjaar van 1994 op dit gedeelte van het proefveld is de situatie
nagenoeg niet gewijzigd. Op de overige grondbewerkingen was de bouwvoor nog
wel wat losser dan op het onbehandelde gedeelte, maar dit leverde geen
grote problemen op.
In het tweede jaar van onderzoek waren de resultaten tussen de diepe
grondbewerkingen nogal wisselend met voor de tulpen een zeer negatief
resultaat bij enkele bewerkingen. Ten opzichte van het onbehandelde
gedeelte hebben de diepe grondbewerkingen nog maar weinig positieve
resultaten opgeleverd.
Het onderzoek zal in 1995 worden voortgezet.
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24.

BEPALING VAN DE BROEIKWALITEIT VAN TULPEN AFKOMSTIG VAN HET
BEDRIJFSSYSTEMENONDERZOEK VOLLEGRONDSGROENTE- EN BOLLENTEELT
(proefnummer: 3009424)

24.1. Motivering
Op de diverse proefbedrijven van het bedrijfssystemenonderzoek werden
bollen geoogst die geteeld zijn in verschillende bedrijfssystemen. Om de
kwaliteit van deze bollen in de broeierij vast te stellen werden monsters
uit deze partijen vergeleken met enkele monsters van partijen uit de
praktijk.
24.2. Proefopzet
Cultivars
Ziftmaat
Temperatuurbehande1ing
Herkomst

Aanvang koeling
Inhaaldatum
Proefplaats

- 'Prominence'
- 'Monte Carlo'
12/13
20°C + 16 weken koude
- BSO-systeem 2
- BSO-systeem 3
- BSO-systeem 4
- 5 praktijk-partijen
21 oktober 1993
10 februari 1994
ROC Zwaagdijk

24.3. Proefresultaten
Tijdens de bewaring werd van de diverse partijen stadium G bepaald (zie
tabel 24.1).
Tabel 24.1. De datum van het bereiken van stadium G van de diverse
partijen 'Prominence' en 'Monte Carlo'.
Herkomst
BSO-systeem 2
BSO-systeem 3
BSO-systeem 4
Praktijkpartij
Praktijkpartij
Praktijkpartij
Praktijkpartij
PraktiikDartii

1
2
3
4
5

'Prominence'
27/7
27/7
27/7
27/7
30/7
29/7
13/8
27/7

'Monte Carlo'
19/8
19/8
9/8
10/8
19/8
9/8
9/8
11/8

Bij 'Prominence' was er tussen de BSO-systemen geen verschil in het moment
waarop stadium G werd bereikt. De praktijkpartijen van 'Prominence' bereik
ten stadium G op hetzelfde moment of later. Bij 'Monte Carlo' bereikten de
bollen van systeem 4 stadium G 10 dagen vroeger dan van systeem 2 en 3. De
meeste praktijkpartijen bereikten stadium G op hetzelfde moment als systeem
4, er was echter ook 1 praktijkpartij die stadium G pas op 19/8 bereikte.
Bij de oogst werden het plantgewicht, de plantlengte, het plantgewicht per
cm plantlengte en het aantal kasdagen bepaald (tabel 24.2 en 24.3).
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Tabel 24.2.

Herkomst
BSO-systeem 2
BSO-systeem 3
BSO-systeem 4
Praktijkpartij
Praktijkpartij
Praktijkpartij
Praktijkpartij
PraktiikDartii
LSD
Tabel 24.3.

Herkomst
BSO-systeem 2
BSO-systeem 3
BSO-systeem 4
Praktijkpartij
Praktijkpartij
Praktijkpartij
Praktijkpartij
Praktiikoartii
LSD

Het plantgewicht (g), de plantlengte (cm), het plantgewicht
per cm plantlengte (g/cm) en het aantal kasdagen van de
verschillende partijen 'Prominence'.

1
2
3
4
5

Plant
gewicht
30,1
29,2
28,6
27,8
28,7
25,8
24,9
28.7
1.7

Plant
lengte
36,2
35,8
34,5
34,1
34,8
33,9
34,4
33.8
1.0

Gewicht/
cm lengte
0,83
0,81
0,83
0,82
0,82
0,76
0,73
0.85
0.03

Kas dagen
18,0
18,8
18,8
18,5
19,3
18,0
19,8
17.5
0.6

Het plantgewicht (g), de plantlengte (cm), het plantgewicht
per cm plantlengte (g/cm) en het aantal kasdagen van de
verschillende partijen 'Monte Carlo'.

1
2
3
4
5

Plant
gewicht
32,8
33,3
33,6
31,7
29,2
34,4
32,7
33.5
1.7

Plant
lengte
37,0
36,7
37,2
36,2
35,1
36,1
35,9
36.8
1.0

Gewicht/
cm lengte
0,88
0,91
0,90
0,87
0,83
0,95
0,91
0.91
0.03

Kas dagen
16,0
16,5
17,3
16,5
17,5
17,0
17,0
17.0
0.6

Bij beide cultivars gaf geen van de praktijkpartijen een betrouwbaar hoger
plantgewicht en plantlengte dan de BSO-systemen. Het plantgewicht was bij
de drie systemen onderling vergelijkbaar. De plantlengte van 'Prominence'
was bij systeem 2 en 3 iets groter dan bij systeem 4. Bij 'Monte Carlo' was
er tussen de drie BSO-systemen geen verschil in plantlengte. Het plant
gewicht per cm plantlengte was bij 'Prominence' van de BSO-systemen hoger
of vergelijkbaar met de praktijkpartijen. Bij 'Monte Carlo' was het
plantgewicht per cm van de drie BSO-systemen onderling vergelijkbaar. Van
de praktijkpartijen van 'Monte Carlo' had 1 partij een hoger en 1 partij
een lager gewicht per cm. Er zaten slechts kleine verschillen in het aantal
kasdagen tussen de BSO-systemen en de praktijkpartijen.
24.4. Conclusie
- De broeikwaliteit van de bollen afkomstig van de BSO-systemen was
vergelijkbaar met die van de praktijkpartijen uit West Friesland.
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25. AFBROEI: INUNDATIE VAN ZWAARDERE GRONDEN (proefnummer: 3009433)
25.1. Motivering
In het Bedrijfs Systeem Onderzoek op Proeftuin Zwaagdijk werd in het
seizoen 1991/1992 kwadegrond (Rhizoctonia tuliparum) aangetroffen. Aange
zien een besmetting met deze schimmel moeilijk te bestrijden is, werd aan
de mogelijkheid gedacht de besmette blokken te inunderen. Inundatieproeven
op zandgronden hebben aangetoond dat kwadegrond afdoende met deze
teeltmaatregel kan worden bestreden. Op zwaardere gronden zijn deze proeven
echter nooit uitgevoerd omdat men bang was voor o.a. structuurbederf.
In de zomer van 1992 is door een student van de LU-Wageningen op Proeftuin
Zwaagdijk onderzocht of inundatie op zwaardere gronden mogelijk is. Aan de
hand van deze resultaten bleek dat er wellicht goede mogelijkheden waren om
dit in het BSO-project in te passen.
In 1993 is besloten om na de vroege aardappelen een perceel te inunderen.
In dit geïnundeerde blok zijn zakjes met Rhizoctonia tuliparum ingegraven.
In deze proef werd dit materiaal in de broeierij gebruikt om het
bestrijdend effect van inundatie op Rhizoctonia tuliparum te onderzoeken.
25.2. Proefopzet
Dattim aanbrengen inoculum van
kwade grond
Datum inunderen
Verwijderen inoculum

Cultivar
Ziftmaat
Koudeperiode
Aanvang koeling
Plantdatum
Inhaaldatum
Aanbrengen van de besmetting
Proefplaats

16 juli 1993
19 juli 1993
1 = 0 weken n a inundatie
2=2 weken na inundatie
3=4 weken na inundatie
4=6 weken na inundatie
5=8 weken na inundatie
6 = onbehandeld, onbesmet
'Monte Carlo'
12/13
15 weken
23 september 1993
23 september 1993
6 januari 1994
mengen van een afgemeten
hoeveelheid van het inoculum
door het benodigde veenmosveen
ROC Zwaagdijk

25.3. Proefresultaten
Voor het inunderen is per behandeling 3 kg inoculum ingegraven. Het
inoculum is op verschillende tijdstippen uit het geïnundeerde perceel
gehaald en vervolgens in vochtige vermiculite bewaard tot het moment van
opplanten van de broeiproef. Voor meer gegevens over de veldwerkzaamheden
voor de inundatieproef wordt verwezen naar: Verslag inunderen na vroege
aardappelen op BSO Zwaagdijk in 1993 (M.H. Zwart-Roodzant en F.C.C. Kreuk).
De bewaartemperatuur van het inoculum totdat het gebruikt werd voor de
broeiproef was 5°C. Het inoculum werd door de benodigde veenmosveen
gemengd. Het inoculum van de niet geïnundeerde behandeling is droog
bewaard. Dit verklaard mogelijk de betere kwaliteit van deze behandeling.
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Tijdens de broei werden de bakken beoordeeld op het voorkomen van
Rhizoctonia tuliparum.

Tabel 25.1.

Het voorkomen van Rhizoctonia tuliparum onder invloed van de
inundatieduur.

Herhaling
Inundatieduur
A
B
Ç
0 weken
+
+
+
2 weken
+
+
4 weken
+
6 weken
+
8 weken
Controle
+ = wel aantasting door Rhizoctonia tuliparum
- = geen aantasting door Rhizoctonia tuliparum
-

-

_

-

_

-

-

_

-

-

-

Tijdens de oogst werden het plantgewicht, de plantlengte en het
plantgewicht per cm lengte bepaald.
Tabel 25.2. Het plantgewicht (g), de plantlengte (cm) en het plantgewicht
per cm lengte (g/cm) onder invloed van de inundatieduur.
Inundatieduur
0 weken
2 weken
4 weken
6 weken
8 weken
Controle
LSD

Planteewicht
26,1
23,1
23,1
23,4
23,6
29.5
1.1

Plantlenste
32,9
31,7
30,7
31,0
31,3
35.4
0.6

Gewicht/cm
0,79
0,73
0,75
0,76
0,75
0.83
0.03

Het plantgewicht, de plantlengte en het plantgewicht/cm plantlengte van de
geïnoculeerde behandelingen was het hoogst wanneer in het geheel niet was
geïnundeerd. Het was dan evenwel nog steeds lager dan die van de controle.
Het groeimedium van de controle was uiteraard, door het niet mengen met ge
ïnundeerde grond iets anders van samenstelling. Wanneer wel geïnundeerd
werd dan had de duur hiervan nauwelijks invloed op de het plantgewicht, de
plantlengte en het plantgewicht/cm plantlengte.
Tijdens de broei zijn op 11 mei monsters genomen van de behandeling die 6
weken geïnundeerd is geweest. Dit ter beoordeling op Rhizoctonia tuliparum.
Twee van de drie herhalingen waren onbesmet. Uit de derde herhaling werd
Rhizoctonia tuliparum geïsoleerd. Een inundatieduur van 6 weken gaf in deze
proef dus geen afdoende bestrijding van Rhizoctonia tuliparum
25.4. Conclusie
- 6 Weken inunderen gaf in deze proef geen afdoende bestrijding van
Rhizoctonia tuliparum.
- De duur van inundatie had nauwelijks invloed op het plantgewicht, de
plant lengte en het plantgewicht/cm plantlengte.
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26.

VERGELIJKING 9°C-BROEI OP WATER HET BROEI OP POTGROND (proefnummer:
3009425/3009426)

26.1. Motivering
Door het wegvallen van grondontsmettings- en grondbehandelingsmiddelen
wordt bolbloementeelt in de vollegrond van de kas in de toekomst moeilijk.
Vooral de P/thium-problematiek moet daarbij genoemd worden. Ook in de
huidige kistenbroei zullen naar verwachting in toenemende mate knelpunten
ontstaan. Enerzijds zal daar door het ontbreken van
grondbehandelingsmiddelen tegen Pythium de mogelijkheid voor hergebruik van
het substraat afnemen. Anderzijds zal het steeds bezwaarlijker worden het
gebruikte substraat af te voeren als afval.
Om bovenstaande redenen wordt er onderzoek gedaan naar alternatieve
teeltsystemen. Bij de tulp werd de mogelijkheid van de teelt op water
onderzocht. Daarbij werd niet alleen naar de mogelijkheid voor de 9°C-broei
gekeken, maar ook naar die van de 5°C-broei. Een aantal cultivars werd
vergeleken met op potgrond gebroeide. Tevens werden een aantal systemen
voor de broei op water met elkaar vergeleken.
26.2. Proefopzet
Cultivars

Ziftmaat
Broeisysteem

Koudeperiode

Inhaaltijdstip
Kastemperatuur
Proefplaats

- 'Attila'
- 'Don Quichotte'
- 'Kees Nelis'
- 'Monte Carlo'
- 'Prominence'
- 'Angélique'
12/13
- Curtec-tray (tray met 103
afzonderlijke cupjes, geschikt voor
zift 11/12; ±2,51 water per tray)
- Kenn-bak (soort 'spijkerbed'; ±71
water per tray)
- potgrond (controle)
Ie trek
2" trek
- 'Attila'
17 weken
16 weken
- 'Don Quichotte' 17 weken 16 weken
- 'Kees Nelis'
14 weken
14 weken
- 'Monte Carlo' 16 weken
15 weken
- 'Prominence'
16 weken
16 weken
- 'Angélique'
17 weken
17 weken
- 7 februari 1994 (Ie trek)
- 16 maart 1994 (28 trek)
18° C
ROC Zwaagdijk

26.3. Proefresultaten
Ie trek
Tijdens de oogst werden het plantgewicht, de plantlengte, het plantgewicht
per cm plantlengte en het aantal kasdagen bepaald.
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Tabel 26.1. Het plantgewicht (g), de plantlengte (cm) en het plantgewicht
per cm plantlengte (g/cm) onder invloed van de cultivar en het
broeisysteem.

Cultivar
Plantgewicht
Attila
Don Quichotte
Kees Nelis
Monte Carlo
Prominence
Angeliaue
Plantlengte
Attila
Don Quichotte
Kees Nelis
Monte Carlo
Prominence
Angeliaue
Gewicht/cm
Attila
Don Quichotte
Kees Nelis
Monte Carlo
Prominence
Angeliaue
LSD-plantgewicht = 1,8
LSD-plantlengte = 1,5
LSD-plantgewicht/cra plantlengte =0,04

Broeisvsteem
Curtec
Kenn
38,3
41,0
36,5
38,5
35,7
38,7
30,6
32,4
33,1
33,7
34,1
34.6
37,7
36,7
42,1
46,2
37,9
36,8
35,3
36,2
38,0
38,6
33.4
32.6
1,02
1,12
0,83
0,87
0,94
1,05
0,87
0,90
0,87
0,87
1.02
1.07

Potgrond
38,9
36,2
38,2
34,6
33,5
33.5
37,0
43,3
36,8
36,7
38,1
32.6
1,05
0,84
1,04
0,94
0,88
1.03

Het plantgewicht en het plantgewicht per cm plantlengte waren in het
algemeen het hoogst wanneer er werd opgeplant op de Kenn-tray. Bij 'Monte
Carlo' gaf potgrond echter de zwaarste planten. Bij 'Prominence' en
'Angélique' was er geen verschil in plantgewicht tussen de drie systemen.
De Curtec-tray gaf bij geen van de cultivars betrouwbaar zwaardere planten
of een hoger plantgewicht per cm plantlengte dan potgrond of de Kenn-tray.
De plantlengte was alleen bij de cultivar Don Quichotte groter wanneer op
de Kenn-tray werd opgeplant. Bij alle andere behandelingen en cultivars
konden geen verschillen in plantlengte worden aangtoond.
Het aantal kasdagen was bij de Curtec-tray gemiddeld iets lager (21,2) dan
bij de Kenn-tray (21,8) en de behandelingen met potgrond (22,1).
Tussen de broeisystemen waren geen verschillen in uitval. En er is geen
verslijming van de wortels waargenomen.
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2e trek
Tabel 26.2. Het plantgewicht (g), het plantgewicht per cm plantlengte
(g/cm) en het percentage uitval onder invloed van de cultivar
en het broeisysteem.

Cultivar
Plantgewicht
Attila
Don Quichotte
Kees Nelis
Monte Carlo
Prominence
Angeliaue
Gewicht/cm
Attila
Don Quichotte
Kees Nelis
Monte Carlo
Prominence
Aneeliaue
%-uitval
Attila
Don Quichotte
Kees Nelis
Monte Carlo
Prominence
Anceliaue
LSD-plantgewicht = 2,4
LSD-plantgewicht/cm plantlengte = 0,09
LSD-%-uitval = 6

Broeisvsteem
Curtec
Kenn
34,0
34,9
33,3
38,2
32,0
32,1
32,6
33,4
30,1
30,7
33.3
32.1
0,96
0,98
1,03
1,24
0,99
1,00
1,00
1,01
0,83
0,85
1.16
1.12
17
7
6
6
5
7
2
2
0
1
13
20

Poterond
36,4
37,6
37,2
36,0
34,5
32.6
1,10
1,20
1,08
1,03
0,92
1.13
22
6
7
3
1
24

In de 2e trek werd het plantgewicht van 'Attila' en 'Angélique' niet
beïnvloed door het broeisysteem. Bij de andere cultivars was het
plantgewicht, in tegenstelling tot de Ie trek, het hoogst wanneer er werd
opgeplant op potgrond. De verschillen in het gewicht per cm plantlengte
waren gering. Alleen bij 'Attila' en 'Don Quichotte' was het gewicht per cm
op potgrond hoger dan op de Curtec-tray. Bij de overige cultivars had het
broeisysteem geen invloed op het plantgewicht per cm plantlengte.
De plantlengte en het aantal kasdagen werden niet beïnvloed door het
broeisysteem.
Het percentage uitval werd bij de cultivars Don Quichotte, Kees Nelis,
Monte Carlo en Prominence niet beïnvloed door het broeisysteem. Alleen bij
'Attila' en 'Angélique' was het percentage uitval op de Curtec-tray lager
dan op de Kenn-tray en op potgrond.
Evenals in de Ie trek trad ook hier geen verslijming van de wortels op.
26.4. Conclusie
- In de Ie trek gaf de Kenn-tray gemiddeld het hoogste plantgewicht en
plantgewicht per cm plantlengte. In de 2e trek waren de planten op
potgrond gemiddeld het zwaarst, de verschillen in plantgewicht per cm
waren echter gering.
- De plantlengte werd in beide trekken niet beïnvloed door het
broeisysteem, met uitzondering van 'Don Quichotte' in de Ie trek.

90
- Het aantal kasdagen was iri de Ie trek bij de Curtec-tray gemiddeld iets
lager dan bij de Kenn-tray en de broei op potgrond. In de 2° trek werd
het aantal kasdagen niet beïnvloed door het broeisysteem.
- Bij 'Attila' en 'Angélique' was in de 2" trek het percentage uitval op de
Curtec-tray lager dan op de Kenn-tray en potgrond.
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27.

SYSTEEMVERGELIJKING 9°C-BROEI OP WATER MET BROEI OP POTGROND
(proefnummer: 302942).

27.1. Motivering
Door het wegvallen van grondontsmettings- en grondbehandelingsmiddelen
wordt bolbloementeelt in de vollegrond van de kas in de toekomst moeilijk.
Vooral de Pythium-problematiek moet daarbij genoemd worden. Ook in de
huidige kistenbroei zullen naar verwachting in toenemende mate knelpunten
ontstaan. Enerzijds zal daar door het ontbreken van
grondbehandelingsmiddelen tegen Pythium de mogelijkheid voor hergebruik van
het substraat afnemen. Anderzijds zal het steeds bezwaarlijker worden het
gebruikte substraat af te voeren als afval.
Om bovenstaande redenen wordt er onderzoek gedaan naar alternatieve
teeltsystemen. Bij de tulp werd de mogelijkheid van de teelt op water
onderzocht. Daarbij werd niet alleen naar de mogelijkheid voor de 9°C-broei
gekeken, maar ook naar die van de 5°C-broei. Een aantal cultivars werd
vergeleken met op potgrond gebroeide. Tevens werden een aantal systemen
voor de broei op water met elkaar vergeleken.
27.2. Proefopzet
Cultivars
Ziftmaat
Koudeperiode
Broeisysteem

Plantdatum en inhaaldatum

Kastemperatuur
Proefplaats

- 'Monte Carlo'
- 'Leen van der Mark'
12/-

Ie t/m 5e trek 16 weken
6e trek 17 weken
- potgrond op zwartveenbasis
- Curtec-tray met leidingwater
- Kenn-tray met leidingwater
- Styropor-tray tijdens de
bewortelingsperiode in dichte
bakken; tijdens de kasperiode in
bevloeiingstafels. Beide keren
gevuld met leidingwater.
- Ie trek 20-10-1993
16-12-1993
- 2e trek 20-10-1993
30-12-1993
- 3e trek 20-10-1993
20-01-1994
- 4e trek 20-10-1993
03-02-1994
- 5® trek 28-10-1993
17-02-1994
- 6e trek 03-11-1993
01-03-1994
17°C (in dezelfde kasruimte werden ook
5°C-tulpen gebroeid)
ROC Rijnsburg

Opmerkingen:
- Bij het broeien van tulpen op water waarbij geen vaste substraten worden
toegepast, moeten de bollen toch voldoende verankering hebben om omvallen
te voorkomen. Bij de fabricage van twee verschillende typen plastic
tray's voor de broeierij, is men uitgegaan van een plaatvormige
ondergrond met daarop pennetjes waarop de bollen geprikt kunnen worden.
In één geval staan er 3 pennetjes rond een cupje, waar water in kan
bestemd voor de wortels van één tulpebol. Deze tray bevat ca. 2,5 1 water
(Curtec-tray).
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Bij het andere type tray staan de pennetjes op een vlakke bodera zonder
afscheidingen, die in bestaande broeifusten past. Deze tray bevat ca. 7 1
water (Kenn-tray). Naast deze twee tray's is een derde type toegepast dat
normaliter wordt gebruikt voor de opkweek van jonge planten. Het betreft
een styropor (piepschuim) tray met een afmeting van 40 x 60 cm waarin
zich 96 cellen bevinden die aan de bovenkant volledig open zijn en aan de
onderzijde een kleinere, stervormige opening hebben. In elk van deze
cellen past een tulpebol van de ziftmaat 12/13 die daar dan doorgaans
iets ingeklemd zit. Kleinere bollen blijven niet altijd rechtop staan en
grotere bollen passen niet in de cellen.
- Tijdens de celperiode is het water in de tray's niet aangevuld. Tijdens
de kasperiode is naar behoefte (ongeveer 2x per week) water gegeven. In
de tafels met styroportray's is het water alleen ververst aan het begin
van de kasperiode van iedere trek.
- Aan het leidingwater met een EC van 0,9 mS/cm is geen extra voeding
toegevoegd.
27.3. Proefresultaten
Bij het uitplanten van de bollen bleek dat de dikste bollen niet in de
cellen van de styroportray's pasten. Bij 'Monte Carlo' was het gemiddeld
bolgewicht bij uitplanten 34 g, dat was 3 g lichter dan bij de andere drie
behandelingen met dezelfde cultivar. Bij de eerste vijf inhaaldata was het
geoogst gewicht bij de styroportray's dan ook lager dan in de andere twee
tray's. Bij de eerste vijf inhaaldata werden in potgrond steeds de zwaarste
en langste tulpen geoogst, dat hield in dit geval geen verband met het
geplante bolgewicht. Bij de laatste inhaaldatum op 1 maart waren de tulpen
geoogst van de styroportray's juist het zwaarste, het is niet duidelijk
geworden hoe dit te verklaren is. De steellengte en het gemiddeld geoogst
gewicht namen tijdens het seizoen toe. De bloem bleef in de meeste gevallen
net iets tussen het blad zitten.
Bij 'Monte Carlo' werden regelmatig zogenaamde 'zweters' geconstateerd
zowel op potgrond als op de verschillende tray's met water. Dit in
tegenstelling tot vorig jaar toen het verschijnsel wel op potgrond maar
niet op water voorkwam. Bij de oogst was in sommige gevallen vooral het
tweede blad beschadigd als gevolg van bladkiepen. De broeigegevens van
'Monte Carlo' staan vermeld in tabel 27.1 t/m 27.6.
Ook bij 'Leen van der Mark' was het verschil in geoogst gewicht tussen
styroportray's en de andere opplantmethoden bij de vroegere trekken veel
duidelijker aanwezig dan bij de latere inhaaldata. Het uitgeplant
bolgewicht was op de styroportray's gemiddeld 30 g, bij de andere
behandelingen waren de bollen 6 g zwaarder. Bij inhaaldatum 17 februari was
het gewicht van de planten op potgrond lager dan op water. In de vier
voorafgaande trekken waren de tulpen op potgrond steeds zwaarder. In de
laatste trek was het gewicht van de planten op potgrond en op water
vergelijkbaar.
De bloemen bleven soms iets tussen het blad, maar de presentatie was
meestal goed. Blad- en stengelkiepen kwam soms voor, zowel op de tray's met
water als op potgrond. De broeigegevens van 'Leen van der Mark' staan
vermeld ii> tabel 27.7 t/m 27.12.
Beide cultivars vormden in potgrond fijnere wortels dan bij de systemen op
water. De cupjes met een inhoud van 25 ml van de Curtec-tray waren tijdens
de celperiode al volgegroeid met wortels. Deze wortels groeiden recht naar
beneden precies tot op de bodem van de cup.

93
De wortels ontwikkelden zich dus niet horizontaal en groeiden ook niet naar
boven. Bij de dikke bollen groeide soms een gedeelte van de wortels buiten
het cupje via de communicatiekanaaltjes naar een naastgelegen cupje.
Ondanks dit verschijnsel werden er tijdens het oogsten geen buurplanten
losgetrokken. De wortels die tijdens de celperiode wit gebleven waren,
werden na het in de kas halen bruin. Eerst alleen aan de punten (op de
bodem van het cupje) later helemaal. Bij de latere inhaaldata ging het
water ook stinken als gevolg van bacteriegroei. Door het op de drie
pennetjes prikken ontstaan er drie gaatjes in iedere bol. Dit bleken vaak
invalspoorten te zijn voor de Penicilliumschimmel waarvan het blauwe
schimmelpluis soms in de bol tussen de bolrokken werd aangetroffen.
Bovendien bleken de gaatjes (na indroging) wat groter te worden zodat de
bollen niet meer stevig vast stonden.
Bij de Kenn-tray was de wortelontwikkeling als gevolg van het grotere
watervolume wat royaler dan bij de Curtec-tray. De wortels werden minder
snel bruin of bleven wit met alleen wat bruinverkleuring net onder de bol.
Toch ging ook hier met name later in het seizoen het water stinken tijdens
de kasperiode. De wortels van de verschillende planten groeiden in dit
systeem gemakkelijk in elkaar. Hierdoor en ook door het groter worden van
de aangeprikte gaatjes in de bol, werden er vooral bij de latere trekken
buurplanten losgetrokken waardoor de stelen van deze planten krom groeiden.
Incidenteel werd het groeipunt in de bol beschadigd door het aanprikken. De
bollen moesten tijdens het planten goed recht op de pennetjes worden
gedrukt omdat deze bij zijdelingse belasting af kunnen breken.
In de styroportray's, die in afzonderlijke bakken met water stonden tijdens
de celperiode, werden meer wortels gevormd dan bij de andere twee typen
tray's. Tijdens het in de kas halen werden de tray's in met water gevulde
bevloeiingstafels geplaatst. De wortels waren met name bij de eerste
inhaaldata wit, bij latere inhaaldata trad wel bruinverkleuring op en stonk
het water als gevolg van bacteriegroei. Opvallend was dat de
bruinverkleuring aanvankelijk per afzonderlijke tray optrad maar dat de
bollen in de andere tray's in dezelfde tafel daarna ook bruine wortels
kregen, terwijl in een andere tafel bij alle tray's de wortels wit bleven.
Ondanks dat het water bij iedere irihaaldatum werd ververst bleven er nog
wortelresten in het profiel van de bodem van de tafel achter, mogelijk is
dit een infectiebron bij een volgende trek. In enkele gevallen was er bij
de styroportray's veel bloemverdroging bij bollen die achteraf slecht
beworteld bleken te zijn. Waarschijnlijk is dit het gevolg van dikke bollen
die tijdens de bewortelingsperiode te hoog in de tray's geklemd zaten en
daardoor geen contact hadden met het water. Het lage bloeipercentage van
'Monte Carlo' in de tabellen 27.1 en 27.4 wordt hierdoor verklaard.
Tabel 27.1. De broeigegevens van de cultivar Monte Carlo van de le trek
(inhaaldatum 16 december).
Broeisysteem
potgrond
water/Curtec-tray
water/Kenn-tray
water/stvroüor-trav

Oogstperiode
6/1-14/1
6/1-14/1
7/1-14/1
6/1-17/1

Datum
50%
ooest
10/1
10/1
10/1
11/1

Bloei

Steel
(cm)

Blad
(cm)

Gewicht
Nek
(cm) (g)

91
98
95
71

40
36
36
38

44
40
41
39

9
8
9
9

%

31
27
29
23
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Tabel 27.2. De broeigegevens van de cultivar Monte Carlo van de 2e trek
(inhaaldatum 30 december).
Broeisysteem

potgrond
water/Curtec-tray
water/Kenn-tray
water/stvroüor-trav

Oogstperiode
21/1-25/1
21/1-25/1
21/1-25/1
21/1-27/1

Datum
50%
oogst
22/1
22/1
22/1
22/1

Bloei

Steel
(cm)

Blad
(cm)

Nek
Gewicht
(cm) (g)

100
100
88
100

44
39
39
39

46
42
42
41

10
10
9
10

%

34
30
30
26

Tabel 27.3. De broeigegevens van de cultivar Monte Carlo van de 3e trek
(inhaaldatum 20 januari).
Broeisysteem

Oogstperiode

Datum
50%

Bloei

Steel
(cm)

Blad
(cm)

Nek
Gewicht
(cm) (g)

100
98
92
99

44
41
40
41

47
44
44
42

10
8
8
9

%

O O E St

potgrond
water/Curtec-tray
water/Kenn-tray
water/stvrooor-trav

8/2-11/2
8/2-11/2
8/2-11/2
8/2-11/2

9/2
9/2
10/2
9/2

36
33
32
30

Tabel 27.4. De broeigegevens van de cultivar Monte Carlo van de 4e trek
(inhaaldatum 3 februari).
Broeisysteem

Oogstperiode

Datum
50%

22/2-25/2
22/2-25/2
22/2-25/2
22/2-25/2

24/2
24/2
24/2
24/2

Bloei

Steel
(cm)

Blad
(cm)

90
94
97
76

45
41
39
38

48
45
43
41

%

Nek
Gewicht
(cm) (g)

ooest

potgrond
water/Curtec-tray
water/Kenn-tray
water/stvronor-trav

9
7
8
8

38
34
34
30

Tabel 27.5. De broeigegevens van de cultivar Monte Carlo van de 5e trek
(inhaaldatum 17 februari).
Broeisysteem

Oogstperiode

Datum
50%

9/3-11/3
8/3-11/3
8/3-11/3
8/3-11/3

10/3
9/3
10/3
9/3

Bloei

Steel
(cm)

Blad
(cm)

98
100
96
92

45
40
42
41

50
44
47
44

%

Nek
Gewicht
(cm) (g)

OOESt

potgrond
water/Curtec-tray
water/Kenn-tray
water/stvroüor-trav

9
8
8
8

42
36
37
35

Tabel 27.6. De broeigegevens van de cultivar Monte Carlo van de 6e trek
(inhaaldatum 1 maart).
Broeisysteem

Oogstperiode

Datum
50%

21/3-24/3
21/3-24/3
21/3-24/3
21/3-24/3

23/3
23/3
23/3
23/3

Bloei

Steel
(cm)

Blad
(cm)

Nek
Gewicht
(cm) (g)

90
99
98
97

46
45
45
46

51
50
48
51

11
9
10
11

%

OOESt

potgrond
water/Curtec-tray
water/Kenn-tray
water/stvrooor-trav

41
38
38
44
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Tabel 27.7. De broeigegevens van de cultivar Leen van der Mark van de le
trek (inhaaldatum 16 december).
Broeisysteem

Oogstperiode

potgrond
11/1-17/1
water/Curtec- tray
7/1-14/1
water/Kenn-tray
8/1-14/1
water/stvroDor-trav 7/1-14/1

Datum
50%
oopst
12/1
10/1
11/1
10/1

Bloei

Steel
(cm)

Blad
(cm)

Nek
Gewicht
(cm) (g)

98
97
82
89

40
39
38
37

44
40
41
39

11
9
10
11

%

41
33
35
27

Tabel 27.8. De broeigegevens van de cultivar Leen van der Mark van de 2e
trek (inhaaldatum 30 december).
Broeisysteem

Oogstperiode

Datum
50%

22/1-28/1
22/1-28/1
21/1-28/1
25/1-28/1

26/1
25/1
25/1
26/1

Bloei

Steel
(cm)

Blad
(cm)

Nek
Gewicht
(cm) (g)

99
100
97
99

42
40
42
43

46
42
46
45

11
9
10
11

%

OOESt

potgrond
water/Curtec-tray
water/Kenn-tray
water/stvroDor-trav

40
38
40
36

Tabel 27.9. De broeigegevens van de cultivar Leen van der Mark van de 3e
trek (;inhaaldatum 20 januari).
Broeisysteem

Oogstperiode

potgrond
10/2-14/2
water/Curtec-tray
9/2-14/2
water/Kenn-tray
9/2-14/2
water/stvroüor-trav 10/2-15/2

Datum
50%
ooest
12/2
11/2
11/2
11/2

Steel
(cm)

Blad
(cm)

Nek
(cm)

Gewicht

Bloei
100
95
93
96

43
41
42
44

43
42
44
45

8
7
8
7

40
36
37
37

%

<g)

Tabel 27.10. De broeigegevens van de cultivar Leen van1 der Mark van. de 4e
trek (inhaaldatum 3 februari).
Broeisysteem

Oogstperiode

Datum
50%

25/2-28/2
25/2-28/2
25/2-28/2
24/2-28/2

26/2
26/2
26/2
25/2

Bloei

Steel
(cm)

Blad
(cm)

Nek
Gewicht
(cm) (g)

99
94
89
97

43
40
42
42

47
42
44
42

8
8
8
8

%

OOESt

potgrond
water/Curtec-tray
water/Kenn-tray
water/stvroDor-trav

44
39
38
34

Tabel 27.11. De broeigegvens van de cultivar Leen van der Mark van de 5e
trek (inhaaldatum 17 februari).
Broeisysteem

Oogstperiode

Datum
50%

Bloei

Steel
(cm)

Blad
(cm)

Nek
Gewicht
(cm) (g)

93
94
91
99

40
44
46
45

41
46
48
46

8
8
10
8

%

OOESt

potgrond
water/Curtec-tray
water/Kenn-tray

11/3-15/3
22/1-28/1
21/1-28/1
water/stvroDor-trav 25/1-28/1

13/3
25/1
25/1
26/1

30
42
41
37
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Tabel 27.12. De broeigegevens van de cultivar Leen van der Mark van de 6e
trek (inhaaldatum 1 maart)
Broeisysteem
potgrond
water/Curtec - tray
water/Kenn-tray
water/stvroDor-trav

Oogstperiode
24/3-25/3
23/3-25/3
23/3-25/3
24/3-25/3

Datum
50%
oopst
24/3
24/3
24/3
24/3

Bloei

Steel
(cm)

Blad
(cm)

Nek
Gewicht
(cm) (g)

95
98
92
98

45
45
49
49

48
48
50
50

10
9
10
10

%

45
44
46
44

27.4. Conclusie
- Het broeien van tulpen op water met behulp van tray's is mogelijk, maar
op water gebroeide tulpen waren vaak lichter in gewicht dan op potgrond
gebroeide tulpen.
- Bij de Curtec-tray werd de wortelgroei beperkt door de kleine inhoud van
de afzonderlijke cupjes. De bollen werden door de drie prikkers
beschadigd maar wel voldoende verankerd en de planten waren afzonderlijk
oogstbaar.
- Bij de Kenn-tray's was er meer ruimte voor beworteling en bleven de
wortels langer wit. Door het opprikken werden de bollen beschadigd. Bij
het oogsten werden naburige planten soms losgetrokken.
- Bij de plantenopkweektray van styropor is men gebonden aan een zeer
nauwkeurig gesorteerde ziftmaat. De beworteling was zeer goed en de
bollen waren afzonderlijk oogstbaar.
- Het water kan bij de genoemde drie toepassingen gaan stinken als gevolg
van bacteriegroei. Dit lijkt in de hand gewerkt te worden door een klein
watervolume en door verontreiniging door afgebroken wortels.
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28.

VERGELIJKING 5°C-BROEI OP WATER MET BROEI OP POTGROND (proefnummer:
3009427)

28.1. Motivering
Door het wegvallen van grondontsmettings - en grondbehandelingsmiddelen
wordt bolbloementeelt in de vollegrond van de kas in de toekomst moeilijk.
Vooral de Pythium-problematiek moet daarbij genoemd worden. Ook in de
huidige kistenbroei zullen naar verwachting in toenemende mate knelpunten
ontstaan. Enerzijds zal daar door het ontbreken van
grondbehandelingsmiddelen tegen Pythium de mogelijkheid voor hergebruik van
het substraat afnemen. Anderzijds zal het steeds bezwaarlijker worden het
gebruikte substraat af te voeren als afval.
Om bovenstaande redenen wordt er onderzoek gedaan naar alternatieve
teeltsystemen. Bij de tulp werd de mogelijkheid van de teelt op water
onderzocht. Daarbij werd niet alleen naar de mogelijkheid voor de 9°C-broei
gekeken, maar ook naar die van de 5°C-broei. Een aantal cultivars werd
vergeleken met op potgrond gebroeide. Tevens werden een aantal systemen
voor de broei op water met elkaar vergeleken.
28.2. Proefopzet
Cultivars

Ziftmaat
Broeisysteem

Koudeperiode
Inhaaltijdstip
Kastemperatuur
Proefplaats

- 'Attila'
- 'Don Quichotte'
- 'Kees Nelis'
- 'Monte Carlo'
- 'Prominence'
- 'Angélique'
12/13
- Curtec-tray (tray met 103
afzonderlijke cupjes, geschikt voor
zift 11/12; ±2,51 water per tray)
- Kenn-tray, (soort 'spijkerbed'; ± 7
1 water per tray)
- potgrond (controle)
12 weken 2°C
14 januari 1994
14°C (afluchten bij 15°C)
ROC Zwaagdijk

28.3. Proefresultaten
Tijdens de oogst werden de p1antiengte, het plantgewicht, het plantgewicht
per cm plantlengte, het percentage bloemverdroging en het aantal kasdagen
bepaald.
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Tabel 28.1. De plantlengte (cm) en het plantgewicht (g) onder invloed van
de cultivars en het broeisysteem.

Plantlengte
LSD =1,6

Plantgewicht
LSD =2,3

Cultivar
Attila
Don Quichotte
Kees Nelis
Monte Carlo
Prominence
Angélique

Curtec
41,8
49,3
37,6
39,0
39,5
30,8

Attila
Don Quichotte
Kees Nelis
Monte Carlo
Prominence
Aneeliaue

37,8
35,6
33,6
31,5
31,7
31.9

Broeisvsteem
Kenn
41,1
51,4
36,6
37,9
39,3
31,1

Potgrond
42,9
50,0
37,1
41,8
38,1
31,8

39,7
40,5
34,6
31,7
32,6
34.4

42,7
41,1
35,0
35,6
30,6
35.0

Bij de cultivars Kees Nelis, Prominence en Angélique waren er tussen de
broeisystemen geen verschillen in lengte. Bij 'Attila' en 'Monte Carlo' gaf
potgrond de langste planten. Bij 'Don Quichotte' gaf de Kenn-tray de
langste planten (tabel 28.1).
Bij de cultivars Kees Nelis en Prominence waren er tussen de broeisystemen
geen verschillen in gewicht. 'Attila' en 'Monte Carlo' waren het zwaarst op
potgrond. De cultivars Don Quichotte en Angélique waren het zwaarst wanneer
ze werden gebroeid op potgrond of op de Kenn-tray (tabel 28.1).
Tabel 28.2. Het plantgewicht per cm plantlengte (g/cm) en het percentage
bloemverdroging onder invloed van het broeisysteem.

Plantgewicht/cm
%-bloemverdroEine

Curtec
0,86
7

Broeisvsteem
Kenn
Poterond
0,91
0,92
2
4

LSD
0,02
4

Het plantgewicht per cm plantlengte was het hoogst wanneer werd opgeplant
op potgrond of op de Kenn-tray.
Het percentage bloemverdroging was het laagst wanneer werd opgeplant op de
Kenn-tray. Potgrond gaf een vergelijkbaar laag percentage bloemverdroging.
Het aantal kasdagen was alleen afhankelijk van de gebruikte cultivar.
Bij de broei op water trad geen verslijming van de wortels op.
28.4. Conclusie
- De plantlengte werd bij 'Kees Nelis', 'Prominence' en 'Angélique' niet
beïnvloed door het broeisysteem. Bij 'Attila' en 'Monte Carlo' gaf
potgrond de langste planten. De Kenn-tray gaf bij 'Don Quichotte' de
langste planten.
- Bij 'Kees Nelis' en 'Prominence' waren er tussen de verschillende typen
trays geen verschillen in gewicht. 'Attila' en 'Monte Carlo' waren het
zwaarst op potgrond. 'Don Quichotte' en 'Angélique' waren het zwaarst op
potgrond of op de Kenn-tray.
- Potgrond of de Kenn-tray gaven het hoogste plantgewicht per cm
plantlengte.
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- De Kenn-tray en potgrond gaven een vergelijkbaar laag percentage
bloemverdroging.
- Het aantal kasdagen was niet afhankelijk van het broeisysteem.
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29.

SYSTEEMVERGELIJKING 5°C-BROEI OP WATER MET BROEI OP POTGROND
(proefnummer: 302943).

29.1. Motivering
Door het wegvallen van grondontsmettings- en grondbehandelingsmiddelen
wordt bolbloementeelt in de vollegrond van de kas in de toekomst moeilijk.
Vooral de Pythium-problematiek moet daarbij genoemd worden. Ook in de
huidige kistenbroei zullen naar verwachting in toenemende mate knelpunten
ontstaan. Enerzijds zal daar door het ontbreken van
grondbehandelingsmiddelen tegen Pythium de mogelijkheid van hergebruik van
het substraat afnemen. Anderzijds zal het steeds bezwaarlijker worden het
gebruikte substraat af te voeren als afval.
Om bovenstaande redenen wordt er onderzoek gedaan naar alternatieve
teeltsystemen. Bij de tulp werd de mogelijkheid van de teelt op water
onderzocht. Daarbij werd niet alleen naar de mogelijkheid voor de 9°C-broei
gekeken, maar ook naar die van de 5°C-broei. Een aantal cultivars werd
vergeleken met op potgrond gebroeide. Tevens werden een aantal systemen
voor de broei op water met elkaar vergeleken.
29.2. Proefopzet
Cultivars

: - Monte Carlo
- Leen van der Mark

Ziftmaat
Koudeperiode
Broeisysteem

: 12/-

Plantdatum

Kastemperatuur
Proefplaats

: 12 weken 5°C
: - potgrond op zwartveenbasis
- Curtec-tray met leidingwater
- Kenn-tray met leidingwater
- Styropor-tray in bevloeiingstafel
gevuld met leidingwater
: - Ie trek 1 december 1993
- 2e trek 5 januari 1994
- 3e trek 9 februari 1994
: 17°C (in dezelfde kasruimte werden ook
9°C-tulpen gebroeid)
: ROC Rijnsburg

Opmerkingen:
- Bij het broeien van tulpen op water waarbij geen vaste substraten worden
toegepast, moeten de bollen toch voldoende verankering hebben om omvallen
te voorkomen. Bij de fabricage van twee verschillende typen plastic
tray's voor de broeierij, is men uitgegaan van een plaatvormige
ondergrond met daarop pennetjes waarop de bollen vastgeprikt kunnen
worden. In één geval staan er telkens 3 pennetjes rond een cupje, waar
water in kan bestemd voor de wortels van één tulpebol. Deze tray bevat
ca. 2,5 1 water (Curtec-tray). Bij het andere type tray staan de
pennetjes op een vlakke bodem zonder afscheidingen, die in bestaande
broeifusten past. Deze tray bevat ca. 7 1 water (Kenn-tray).
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Naast deze twee tray's is een derde type toegepast dat normaliter wordt
gebruikt voor de opkweek van jonge planten. Het betreft een styropor
(piepschuim) tray met een afmeting van 40 x 60 cm waarin zich 96 cellen
bevinden die aan de bovenkant volledig open zijn en aan de onderzijde een
kleinere, stervormige opening hebben. In elk van deze cellen past een
tulpebol van de ziftmaat 12/13 die daar dan doorgaans iets ingeklemd zit.
Kleinere bollen blijven niet altijd rechtop staan en grotere bollen
passen niet in de cellen.
- Tijdens de kasperiode is naar behoefte (ongeveer 2x per week) water
gegeven. In de tafels met styropor-tray's is het water alleen ververst
aan het begin van de kasperiode van iedere trek.
- Aan het leidingwater met een EC van 0,9 mS/cm is geen extra voeding
toegevoegd.
29.3. Proefresultaten
Bij het uitplanten van de bollen bleek dat de dikste bollen niet in de
cellen van de styroportray's pasten. Bij 'Monte Carlo' was het gemiddeld
bolgewicht bij uitplanten 34 g, in de andere trays wogen de bollen
gemiddeld 37 g. Bij 'Leen van der Mark' wogen de bollen in de styropor
tray's 30 g en in de andere tray's gemiddeld 36 g. In de meeste gevallen
waren de geoogste bloemen uit de styropor-tray's dan ook lichter van
gewicht dan de tulpen van de andere broeisystemen op water. Bij 'Monte
Carlo' gemiddeld 1 g en bij 'Leen van der Mark' gemiddeld 5 g (tabel 29.1
t/m 29.6). Bij beide cultivars werden de zwaarste tulpen geoogst van de
bollen die in grond waren geplant. De kasduur, die overigens bij de toe
gepaste kastemperatuur niet lang was, was bij de op water gebroeide tulpen
korter dan bij de in potgrond gebroeide bollen. Op potgrond was het blad
langer dan op water, waardoor de bloemen iets dieper in het blad zaten.
Bij de laatste plantdatum van 'Leen van der Mark' werd er een zware
aantasting door galmijt op de bollen in potgrond geconstateerd, het
bloeipercentage werd er aanzienlijk door gedrukt. Niet duidelijk werd
waarom er op de bollen (van dezelfde partij) gebroeid op water geen
aantasting was.
De beworteling na het uitplanten van de bollen in de kas verliep over het
algemeen vlot. Er is in geen enkel geval Pythium in de wortels
geconstateerd tijdens het oogsten.
Op de Curtec-tray ontstond in ieder cupje een bosje recht naar beneden
groeiende wortels met soms wat wortels ernaast als de wortelkrans van de
bol zich niet recht boven het cupje bevond. De wortels waren vaak wat
lichtbruin van kleur. Op de Kenn-tray werden langere wortels gevormd die
meer horizontaal groeiden en blanker van kleur bleven dan bij het hiervoor
genoemde traytype. In de Kenn-tray groeiden veel planten met de wortels in
elkaar. Bij het oogsten bleken planten daardoor onbedoeld losgetrokken te
worden, waardoor de stelen kromgroeiden. Deze bloemen zijn overigens wel
meegeteld bij het berekenen van het bloeipercentage zoals dat is
weergegeven in de tabellen 29.1 t/m 29.6. Na de eerste plantdatum bleven de
wortels van de in styropor geplante bollen mooi wit. Bij de tweede en
vooral bij de derde plantdatum werden de wortels, ondanks het ververste
water aan het begin van iedere plantdatum, snel bruin. Waarschijnlijk werd
deze bruinverkleuring veroorzaakt door nog in het systeem aanwezige
wortelresten van de voorgaande trek. In de styroportray stonden de bollen
niet altijd precies rechtop, omdat de min of meer vlakke bolbodem zich niet
altijd loodrecht onder de spruit bevindt. Hierdoor was het onderste stukje
van de stengel vaak krom.
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Bij 'Monte Carlo' werd bladkiepen en stengelkiepen geconstateerd. In
tegenstelling tot vorig jaar, op water vaker dan op grond. Bij 'Leen van
der Mark' kwamen vooral op water planten met zwetend blad voor en later
soms enige bruinverkleuring van het blad. Bij 'Monte Carlo' werd het
bloeipercentage, zoals dat in de tabellen is weergegeven, vooral door
kiepers negatief beïnvloed. Bij 'Leen van der Mark' was bloemverdroging in
de meeste gevallen de grootste oorzaak voor uitval.
Tabel 29.1. De broeigegevens van de cultivar Monte Carlo van de le trek
(plantdatum 1 december 1993).
Broeisysteem

Oogst
periode

Datum
50%

%

Bloei

Steel
(cm)

Blad
(cm)

Nek
(cm)

50
46
46
46

11
9
10
11

Gewicht
(g)

OOESt

potgrond
water/Curtec - tray
water/Kenn-tray
water/stvroDor-trav

6/1-13/1
4/1-12/1
4/1-13/1
5/1-13/1

10/1
8/1
9/1
8/1

100
91
93
94

48
46
47
47

37
30
31
29

Tabel 29.2. De broeigegevens van de cultivar Monte 1Carlo van de 2e trek
(plantdatum 5 januari 1994).
Broeisysteem

Oogst
periode

Datum
50%

%

Bloei

Steel
(cm)

Blad
(cm)

Nek
(cm)

Gewicht
(g)

OOESt

potgrond
water/Curtec- tray
water/Kenn-tray
water/stvroDor-trav

3/2-9/2
3/2-8/2
1/2-8/2
1/2-7/2

7/2
4/2
4/2
3/2

99
92
95
96

45
45
42
45

49
48
45
47

9
9
9
9

38
35
32
34

Tabel 29.3. De broeigegevens van de cultivar Monte Carlo van de 3e trek
(plantdatum 9 februari 1994).
Broeisysteem

Oogst
periode

Datum
50%

%

Bloei

Steel
(cm)

Blad
(cm)

Nek
(cm)

50
48
48
47

8
7
8
8

Gewicht
(g)

OOESt

potgrond
water/Curtec- tray
water/Kenn-tray
water/stvroüor-trav

7/3-12/3
7/3-12/3
7/3- 9/3
4/3- 8/3

9/3
4/3
5/3
7/3

96
98
96
97

46
48
48
47

40
36
38
35

Tabel 29.4. De broeigegegevens van de cultivar Leen van der Mark van de le
trek (plantdatum 1 december 1993)
Broeisysteem

Oogst
periode

Datum
50%

%

Bloei

Steel
(cm)

Blad
(cm)

Nek
(cm)

47
45
46
46

9
9
8
10

Gewicht
(g)

OOESt

potgrond
water/Curtec- tray
water/Kenn-tray
water/stvroDor-trav

7/1-17/1
5/1-13/1
5/1-13/1
7/1-17/1

13/1
10/1
8/1
11/1

100
78
89
84

44
44
45
44

40
38
41
36
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Tabel 29.5. De broeigegevens van de cultivar Leen van der Mark van de 2e
trek (plantdatum 5 januari 1994).
Broeisysteem

potgrond
water/Curtec - tray
water/Kenn-tray
water/stvroDor-trav

Oogst
periode
6/1-13/1
4/1-12/1
4/1-13/1
5/1-13/1

Datum
50%
oo es t
10/1
8/1
9/1
8/1

%

Bloei
100
91
93
94

Steel
(cm)
• 48
46
47
47

Blad
(cm)

Nek
(cm)

50
46
46
46

11
9
10
11

Gewicht
(g)
37
30
31
29

Tabel 29.6. De broeigegevens van de cultivar Leen van der Mark van de 3e
trek (plantdatum 9 februari 1994)
Broeisysteem
potgrond
water/Curtec- tray
water/Kenn-tray
water/stvroüor-trav

Oogst
periode
5/2-10/2
3/2- 9/2
3/2- 9/2
3/2- 9/2

Datum
50%
ooest
8/2
5/2
5/2
7/2

%

Bloei
100
96
99
81

Steel
(cm)
44
43
42
44

Blad
(cm)

Nek
(cm)

48
46
42
46

8
8
8
8

Gewicht
(g)
45
42
39
37

29.4. Conclusie
- Tulpen gebroeid op potgrond waren vaak zwaarder dan gebroeid op water.
- Vooral bij een klein watervolume, zoals bij de Curtec-tray, werd de
wortelgroei geremd.
- Bij het planten op prikkers zonder separatie tussen de bollen, zoals bij
de Kenn-tray, kon bij het planten in het groeipunt van de bol worden
geprikt. Daarnaast werden bij het oogsten buurplanten losgetrokken, omdat
de wortels in elkaar waren gegroeid.
- Als de bollen niet opgeprikt maar los werden neergezet, zoals bij de
styropor-tray, dan moesten de bollen zeer nauwkeurig gesorteerd zijn.

104
0241.1994.04
30.

5°C-BROEI OP WATER MET VERSCHILLENDE ZUURSTOFNIVEAU'S (proefnummer:
2419404).

30.1. Motivering
In het broeiseizoen 1992/'93 bleek dat het gewicht van de tulpen gebroeid
op water vaak iets achter bleef bij het gewicht van de tulpen gebroeid op
potgrond. Daarnaast trad vooral in de late trekken verslijming van de
wortels op.
In deze proef werd onderzocht of de gewichtsafname en/of verslijming
veroorzaakt wordt door het stilstaande water, dus zuurstof tekort. Deze
proef werd uitgevoerd met 5°C-tulpen.
30.2. Proefopzet
Cultivar en ziftmaat
Temperatuurbehandeling
Broeimedium
Objecten

Plantdatum (= inhaaldatum)
Kasklimaat
Proefplaats

'Kees Nelis' 12/20°C + 12 weken 2°C
leidingwater zonder extra
voedingsstoffen
- stilstaand water
- water lx per week verversen
- water circuleren
- water beluchten (om de 10 minuten 10
minuten beluchten)
- wortelbesproeiing (iedere 10 minuten
10-15 seconden)
- potgrond
5 januari 1994
15°C; vanaf 7 februari 11°C*
R.V. ± 70%
LBO, Lisse

* In verband met de geplande opendag is de kastemperatuur verlaagd, om de
groei enigszins te remmen.
Opmerkingen:
- Per object werden 4 bakken (40 x 60 cm) met 77 bollen geplant. De bollen
werden op een roestvrijstalen rooster geplant en door middel van een
piepschuimen-tray recht overeind gehouden. In iedere bak zat + 16 1 water
(= ± 6 cm).
- Het beluchten vond plaats door middel van aquariumbruisblokjes.
30.3. Proefresultaten
Gedurende de kasperiode zijn de kwaliteit van de wortels en de stand van
het gewas beoordeeld. Daarnaast zijn het 02.gehalte, de EC en de pH
regelmatig gemeten. Bij de oogst zijn de planten gemeten en gewogen.
De stand van het gewas was + 3 weken na planten bij het object waar het
water gecirculeerd werd erg slecht. Het blad werd geel en de meeste planten
gingen kiepen. De oorzaak hiervan zal de temperatuur van het water geweest
zijn. De capaciteit van de pomp voor het circuleren van het water was
namelijk te klein, waardoor de temperatuur van het water opliep tot 29°C.
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De wortels bleven bij dit object kort, werden bruin en gingen uiteindelijk
verrotten. Dit object zal in de rest van het verslag buiten beschouwing
worden gelaten.
Drie weken na planten was de stand van het gewas op'het stilstaande water
en bij lx per week verversen goed en vergelijkbaar. Bij het beluchte object
en de wortelbesproeiing was de stand erg ongelijk, omdat een deel van de
bollen pas laat of helemaal geen wortels hadden gemaakt. In vergelijking
met water, waren de planten op potgrond iets achter in ontwikkeling en het
blad leek iets groener van kleur.
Vier weken na planten was de gewasstand op het stilstaande en beluchte
water goed en vergelijkbaar. Bij het beluchte object kwamen echter wel een
aantal planten met grijze bladpunten voor. Misschien dat dit het gevolg is
van stoffen die uit de huid vrijkomen (zogenaamde fenolen). Bij het
beluchte object was het water namelijk 1 dag na planten al helemaal bruin.
Bij de objecten waar het water lx per week werd ververst of waar
wortelbesproeiing werd toegepast, was het gewas iets verder in ontwikkeling
dan bij de overige objecten. Het object waarbij het water lx per week werd
ververst gaf planten met verdroogde bladpunten te zien. De oorzaak hiervan
is niet bekend.
Bij geen van de objecten kwam verslijming van de wortels voor. Bij
wortelbesproeiing waren de wortels het langst en wit van kleur. De afstand
van de bolbodem tot aan de bodem van de bak bedroeg hier echter 20 cm,
terwijl dit bij de andere objecten slechts 6 cm was. Aan het einde van de
trek hadden de wortels bij de wortelbesproeiing een lengte van 30-35 cm.
Bij het object waarbij het water lx per week werd ververst, waren de
wortels 8-12 cm, mooi wit van kleur en ze voelden fris en stevig aan. Bij
het beluchte object waren de wortels 12-19 cm lang, grijsachtig van kleur
(als gevolg van de stoffen uit de huid) en ze voelden fris en stevig aan.
Op het stilstaande water waren de wortels + 8 cm lang en lichtbruin van
kleur. Ongeveer 4 weken na planten begonnen deze wortels enigszins
glibberig aan te voelen, terwijl bij de andere objecten de wortels veel
steviger en frisser aanvoelden. Dit bleef zo tot het einde van de trek. De
wortels waren ook op het stilstaande water niet echt verslijmd.
Gedurende de kasperiode is regelmatig het 02-gehalte van het water gemeten.
Deze gegevens staan vermeld in tabel 30.1. De 02-meter werd geijkt (100%)
met water (+ 3/4 1) dat gedurende minimaal een half uur continu belucht was
met behulp van een bruisblokje.
Tabel 30.1. Het 02-gehalte (%) van het water gedurende de kasperiode van de
verschillende objecten.
Data
17/1
33
stilstaand
30
lx/week verversen
beluchten
92
wortelbesDroeiine*
* gemeten in voorraadbak
-

20/1
33
29
84
-

27/1
33
30
80
-

3/2
17
45
93
95

10/2
29
51
81
87

18/2
28
48
92
10Q .

Het 02-gehalte werd elke keer gemeten vlak voordat het object wat iedere
week ververst moest worden, ververst werd. Zoals verwacht was het Osgehalte bij het beluchte object hoog (80-93%), maar ook in de voorraadbak
van de wortelbesproeiing werd een hoog 02-gehalte gemeten.
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In het begin van de kasperiode was het 0;-gehalte in het stilstaande water
en bij lx per week verversen vergelijkbaar en veel lager dan bij het
beluchte object. De laatste 2 weken van de kasperiode werd er bij lx per
week verversen een hoger 02-gehalte gemeten dan in het stilstaande water.
Het water uit de kraan had op het moment van verversen een 02-gehalte van +
85%.
De temperatuur van het stilstaande water of het water dat iedere week
ververst werd, was 13-16°C. De temperatuur van het beluchte water was 11,5°C lager.
In tabel 30.2 staat de EC en in tabel 30.3 de pH vermeld welke gedurende de
kasperiode zijn gemeten.
Tabel 30.2. De EC (mS/cm) van het water gedurende de kasperiode van de
verschillende objecten.
Datum
stilstaand
lx/week verversen
beluchten
wortelbesüroeiine*
* gemeten in voorraadbak

20/1
0,26
0,32
0,25
_

27/1
0,41
0,48
0,40
0.52

10/2
0,64
0,72
0,74
0.64

17/2
0,71
0,73
1,02
-

Tabel 30.3. De pH van het water gedurende de kasperiode van de
verschillende objecten.
Datum
stilstaand
lx week verversen
beluchten
wortelbesproeiine*
* gemeten in voorraadbak

20/1
6,4
6,6
7,6
-

27/1
4,4
6,2
5,4
8.0

10/2
4,5
7,0
3,7
7.6

17/2
3,7
7-,1
3,9
-

In tabel 30.2 is te zien dat de EC tijdens de kasperiode toenam. De reden
hiervan is niet duidelijk. Tussen de objecten waren de verschillen in EC
gering. In tabel 30.3 is te zien dat de pH in het stilstaande en beluchte
water duidelijk afnam naar een pH van ±4. De pH van het object waar het
water iedere week ververst werd bleef hoog, evenals de pH van het water in
de voorraadbak van de wortelbesproeiing. Ook hier werd in verband met de
verdamping regelmatig water bijgevuld. De pH van het leidingwater bedroeg
8,5 en de EC = 0,8 mS/cm.
Tabel 30.4. De totale lengte (cm), het gewicht per cm plantlengte (g/cm) en
de bloemgrootte (cm) van de verschillende objecten.

potgrond
stilstaand
lx/week verversen
beluchten
wortelbesoroeiine
LSD

Totale lenpte
36,2
38,0
40,9
38,7
40.3
1.8

Gewicht/cm
1,08
1,03
1,13
1,11
1.20
0.06

Bloemerootte
5,9
5,8
6,2
5,9
6.3
0.2
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In tegenstelling tot vorig jaar was het gewicht per cm plantlengte op
stilstaand water vergelijkbaar met dat van de planten gebroeid op potgrond
(tabel 30.4). Daarnaast waren ook de totale lengte en bloemgrootte op
stilstaand water vergelijkbaar met potgrond. De totale plantlengte was bij
1 keer per week verversen het grootst. De plantlengte was bij
wortelbesproeiing vergelijkbaar met lx per week verversen, maar ook met het
beluchte object. De totale lengte van de planten op het beluchte water was
groter dan op potgrond, maar vergelijkbaar met de plantlengte op het
stilstaande water. Wortelbesproeiing gaf het hoogste gewicht per cm
plantlengte. Het water 1 keer per week verversen of beluchten gaf een hoger
gewicht per cm plantlengte dan stilstaand water, maar was vergelijkbaar met
het gewicht op potgrond.
De bloemen waren bij wortelbesproeiing of het water iedere week verversen
groter (gemiddeld 0,4 cm) dan de andere objecten. De bloemgrootte was op
het beluchte water vergelijkbaar met potgrond en stilstaand water.
De bloemen zaten op potgrond het diepst in het blad en op stilstaand water
het minst diep. Het aantal kasdagen was op stilstaand water of het water
elke week verversen 2 dagen minder dan op potgrond, belucht water of
wortelbesproeiing.
Het percentage uitval was bij wortelbesproeiing 28%, bij stilstaand water
of belucht water 17%, bij 1 keer per week verversen 6% en op potgrond 2%.
Het uitval werd bij de wortelbesproeiing voornamelijk veroorzaakt door
bollen die geen wortels hadden gemaakt of waarvan de wortels verdroogd
waren. De toepassing van de wortelbesproeiing was niet optimaal, waardoor
sommige bollen tekort water kregen. Ook op het stilstaande water hadden een
aantal bollen geen wortels gemaakt. Bij de beluchte objecten kwam uitval
voor door verstikking.
De kwaliteit van de bloemen op de vaas was goed en er was tussen de
objecten geen verschil. Er was ook geen verschil in blad- en bloemkleur.
30.4. Conclusie
- Bij geen van de objecten kwam verslijming van de wortels voor. De
kwaliteit van de wortels op het stilstaande water was wel minder dan van
de overige objecten.
- Op het stilstaande water waren het gewicht per cm plantlengte, de totale
lengte en de bloemgrootte van de planten vergelijkbaar met potgrond.
- De bloemen zaten bij potgrond het diepst in het blad en bij het
stilstaande water het minst diep.
- Het water iedere week verversen of wortelbesproeiing toepassen had
langere planten en grotere bloemen tot gevolg dan de overige objecten.
- De lengte van de planten op het beluchte water was groter dan op
potgrond, maar vergelijkbaar met de plantlengte op het stilstaande water.
- Wortelbesproeiing gaf het hoogste gewicht per cm plantlengte, maar wel
veel uitval (niet gewortelde bollen en bollen met verdroogde wortels).
- Het gewicht per cm plantlengte was bij het beluchte water of het water 1
keer per week verversen hoger dan bij het stilstaande water, maar
vergelijkbaar met potgrond.
- De kasperiode was bij het stilstaande water of het water iedere week
verversen korter dan bij de overige objecten.
- Het 02-gehalte van het beluchte object en het object met
wortelbesproeiing was hoog (80-100%). In het stilstaande water en het
water iedere week verversen was het 02-gehalte veel lager.
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- De EC nam tijdens de kasperiode toe en tussen de objecten zat weinig
verschil.
- De pH van het stilstaande en beluchte water daalde sterk. Bij
wortelbesproeiing of het water iedere week verversen bleef de pH hoog.
- In deze proef was het broeiresultaat van het object waarbij het water
iedere week werd ververst het beste.
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0241.1994.04
31.

9°C-BROEI OP WATER MET VERSCHILLENDE ZUURSTOFNIVEAU'S (proefnummer:
2419404)

31.1. Motivering
In het broeiseizoen 1992/1993 bleek dat het gewicht van de tulpen gebroeid
op water vaak iets achter bleef bij het gewicht van de tulpen gebroeid op
potgrond. Daarnaast trad vooral in de late trekken verslijming van de
wortels op.
In deze proef werd onderzocht of de gewichtsafname en/of verslijming
veroorzaakt wordt door het stilstaande water, dus zuurstof tekort. Deze
proef werd uitgevoerd met 9°C-tulpen.
31.2. Proefopzet
Cultivar en ziftmaat
Temperatuurbehandeling
Koudeperiode
Broeimedium
Objecten

Plantdatum
Inhaaldatum
Kasklimaat
Proefplaats

'Kees Nelis'; 12/20°C (15/10) + 17°C
14 weken (7°C (30/11) + 5°C (7/1) +
2°C)
leidingwater zonder extra
voedingsstoffen
1 = in koelcel en kas stilstaand water
2 = in koelcel stilstaand water en bij
inhalen verversen
3 = in koelcel en kas water lx per 4
weken verversen
4 = in koelcel en kas water wekelijks
verversen
5 = in koelcel stilstaand water en in
kas beluchten
6 = in koelcel en kas water beluchten
7 = potgrond
10 november 1993 (= aanvang koeling)
18 februari 1994
18-20°C; RV 60-70%
LBO, Lisse

Opmerkingen:
- Per object werden 3 bakken (40 x 60 cm) met 77 bollen geplant. De bollen
werden op een roestvrijstalen rooster geplant en door middel van een
piepschuimen-tray recht overeind gehouden. In iedere bak zat ± 7 liter
water (ca. 3 cm).
- Het beluchten vond plaats door middel van aquarium-bruisblokjes. Het
water werd continu belucht.
- De bollen zijn voor het planten ontsmet in 0,5% captan + 0,2%
carbendazim.
31.3. Proefresultaten
Gedurende de koudeperiode en in de kas is regelmatig de kwaliteit van de
wortels beoordeeld. Daarnaast zijn ook het 02-gehalte, de EC en pH van het
water regelmatig gemeten. Bij de oogst zijn de planten gemeten en gewogen.
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Doordat het waterniveau in de bakken tijdens de koudeperiode en kasperiode
daalde, als gevolg van verdamping en wateropname door de planten, is enkele
malen 'vers' water toegevoegd. Gedurende de koudeperiode is dit 3x gebeurd,
met 2 tot 3 liter water. Gedurende de kasperiode ook 3x met 3 tot 4 liter
water en bij de beluchte objecten nog lx vaker.
Het 02-gehalte werd gemeten voordat er water werd ververst of bijgevuld. De
02_meter werd geijkt (100%) met water (± 3/4 1) dat gedurende minimaal een
half uur continu belucht was met behulp van een bruisblokje.
Het 02-gehalte van de objecten met stilstaand water of waarvan het water lx
per week of lx per 4 weken werd ververst was een week na planten 86%.
Daarna daalde het 02-gehalte van deze objecten iets en schommelde gedurende
de rest van de koudeperiode tussen de 55 en 75% (gemiddeld 67%). Het 02gehalte van het water dat continu werd belucht was 95%.
In tabel 31.1 staan de EC en pH vermeld die gedurende de koudeperiode zijn
gemeten.
Tabel 31.1. De EC (mS/cm) en de pH van het water van de verschillende
objecten gedurende de koudeperiode.
EC
18/11 2/12 23/12 7/1
stilstaand
water
lx/4 weken
verversen
lx/week
verversen
belucht
water

27/1 17/2

DH
18/11 2/12 23/12 7/1 27/1 17/2

0,83 0,73 0,58

0,42 0,48 0,34

7,7

6,2

6,0

5,2 5,5

5,7

0,82 0,73 0,62

0,41 0,60 0,60

7,6

6,3

6,5

5,9 6,3

6,9

0,84 0,70 0,66

0,57 0,71 0,65

7,6

6,4

6,5

6,2 7,0

6,9

0.80 0.70 0.52

0.46 0.49 0.40

7,8

7.4

7.1

5,5 7,0

7,5

De EC van het stilstaande en beluchte water, waar geen verversing plaats
vond, daalde tijdens de koudeperiode van 0,83 naar 0,34 mS/cm. Het water
dat lx per week of lx per 4 weken werd ververst liet aanvankelijk een
daling zien, maar aan het einde van de koudeperiode weer een lichte
stijging van de EC. De pH van het stilstaande water daalde gedurende de
koudeperiode met 2,5 punten. Het water dat lx per week of lx per 4 weken
werd ververst liet ook een dalende pH zien, maar deze daling was kleiner
dan bij het stilstaande water. De pH van het beluchte water daalde vrijwel
niet. De lichte stijging van de EC en pH van het stilstaande water aan het
einde van de koudeperiode is waarschijnlijk veroorzaakt door het bijvullen
van de bakken op 21 januari. De EC van het gebruikte leidingwater bedroeg
0,8 mS/cm en de pH was ca. 8.
Drie weken na planten had een groot deel van de bollen wortels gemaakt. De
gemiddelde lengte was 5 cm en de kleur varieerde van mooi wit tot erg
bruin. Alleen bij het object waarvan het water iedere week werd ververst
hadden alle 3 de herhalingen mooie witte wortels. Gedurende de rest van de
koudeperiode was de kwaliteit van de wortels goed en in het algemeen mooi
wit van kleur. Aan het einde van de koudeperiode waren de wortels 12-16 cm
lang. De wortels van de objecten die lx per week of lx per 4 weken werden
ververst waren 1 à 2 cm langer dan van de andere objecten. Gedurende de
koudeperiode begon het water niet te stinken en er was geen verslijming van
de wortels.

Ill

Op 18 februari werden de bakken uit de koelcel gehaald en in de kas
geplaatst. Het water van de objecten 2, 3 en 4 werd op dat moment ververst
en het water van object 5 werd belucht evenals het water van object 6. Tot
dan toe werd alleen leidingwater gebruikt. Een week na inhalen werden
echter alle bakken van herhaling A bijgevuld met 3 1 slootwater en daarna
gedurende de kasperiode nog twee keer bijgevuld met ca. 4 1 slootwater. Dit
werd gedaan om na te gaan of slootwater eerder verslijming van de wortels
zou geven dan leidingwater. Achteraf bleek dit niet zo te zijn.
Tien dagen na inhalen voelden de wortels van de objecten die lx per week of
lx per 4 weken werden ververst niet meer zo fris en stevig aan als van de
andere objecten, maar er waren nog geen wortels verslijmd. Drie dagen later
waren alleen de wortels van de beluchte objecten en 2 herhalingen van het
object met continu stilstaand water nog fris en stevig. Bij het object waar
het water in de koelcel stil stond en bij inhalen werd ververst waren de
eerste wortels verslijmd. Aan het einde van de kasperiode (10 maart) was de
kwaliteit van de wortels op het beluchte water nog steeds goed. Er was geen
verschil tussen het object dat continu was belucht of alleen in de kas. De
wortels van de beluchte objecten waren ook meer gekruld dan bij de andere
objecten. De wortels van object 2, in de koelcel stilstaand water en bij
inhalen verversen, waren aan het einde van de kasperiode voor een groot
deel verslijmd wat gepaard ging met een onaangename geur. Bij de overige
objecten varieerde de kwaliteit van de wortels tussen de herhalingen van
goed tot grotendeels verslijmde wortels.
Ook tijdens de kasperiode is het 02-gehalte regelmatig gemeten. Het 02gehalte van het stilstaande water al dan niet bij inhalen ververst (object
1 en 2) varieerde van 20 tot 35% (gemiddeld 25%). De objecten die gedurende
de kasperiode 1 of 2 keer werden ververst (object 3 en 4) hadden direct na
het verversen een 02-gehalte van ca. 80%, maar dit daalde daarna weer vrij
snel. Het 02-gehalte dat werd gemeten vlak voordat het water werd ververst
varieerde van 25 tot 40% (gemiddeld 30%). Het 02-gehalte van de beluchte
objecten varieerde in de kas van 75 tot 95% (gemiddeld 82%).
Zes dagen na inhalen zijn de EC en pH gemeten. Het water van de objecten
die bij inhalen niet waren ververst (object 1, 5 en 6) had een lage EC
(0,30 mS/cm) en een lage pH (= 4,0). Het water van de overige objecten had
een EC van 0,72 mS/cm en een pH van 7. Tijdens de kasperiode steeg de EC
van alle objecten tot boven de 1 mS/cm en de pH tot + 7,5. Aan het einde
van de kasperiode was de pH van het beluchte water echter weer gedaald tot
ca. 4.
Tabel 31.2. De totale lengte (cm) en het gewicht per cm plantlengte (g/cm)
van de verschillende objecten.
in cel en kas stilstaand water
in cel stilstaand water, bij inhalen verversen
in cel en kas lx per 4 weken verversen
in cel en kas lx per week verversen
in cel stilstaand, in kas beluchten
in cel en kas beluchten
ooterond

Lenete
37,4
36,9
37,8
37,1
38,5
38,1
32.7

Gewicht/cm
1,05
1,04
0,99
1,02
1,06
1,16
1.08
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De planten gebroeid op potgrond waren ca. 5 cm korter dan op water. Tussen
de objecten gebroeid op water zaten geen betrouwbare verschillen in
plantlengte. Wanneer het water zowel in de cel als in de kas werd belucht
dan was het gewicht per cm plantlengte hoger dan de overige objecten met
water, maar vergelijkbaar met potgrond. Het gewicht per cm plantlengte van
de overige objecten was onderling vergelijkbaar en ook vergelijkbaar met
potgrond.
De pootlengte en bloemgrootte werden niet beïnvloed. De bloemen zaten op
potgrond en bij het object waar continu was belucht wel dieper in het blad
dan bij de overige objecten (ca. 2 cm dieper).
Ondanks dat de watertemperatuur van de beluchte objecten in de kas 2h°C
lager was dan de andere objecten, was er geen verschil in kasperiode.
De blad- en bloemkleur van de planten was bleek. Op potgrond was het blad
wel iets donkerder van kleur, maar de planten waren ook een stuk korter dan
bij de overige objecten. De kwaliteit was in het algemeen matig. De
kwaliteit van de planten afkomstig van belucht water (object 5 en 6) was
iets beter dan van de overige objecten. Op de vaas was er geen verschil in
houdbaarheid. De bloemen waren gemiddeld 7 dagen houdbaar.
31.4. Conclusie
- In de koelcel vond geen verslijming van de wortels plaats.
- Aan het einde van de kasperiode waren de wortels van de beluchte objecten
nog steeds goed. Bij het object in de koelcel stilstaand water en bij
inhalen verversen waren de wortels aan het einde van de kasperiode voor
een groot deel verslijmd. Bij de overige objecten varieerde de kwaliteit
van de wortels van goed tot grotendeels verslijmd.
- Op potgrond waren de planten korter, zaten de bloemen dieper in het blad
en was de bladkleur iets donkerder.
- Het water zowel in de cel als in de kas beluchten gaf zwaardere planten,
maar de bloemen zaten dieper in het blad dan de andere objecten op water.
- Het 02-gehalte in de koelcel was bij de niet beluchte objecten gemiddeld
67% en bij de beluchte objecten 95%. In de kas was het respectievelijk
25-30% en 80%.
- Werd er in de cel niet ververst dan daalde de EC van 0,83 naar 0,34
mS/cm. Werd er wel ververst dan daalde de EC eerst, maar aan het einde
van de koudeperiode steeg de EC weer iets. Tijdens de kasperiode steeg de
EC van alle objecten boven de 1 mS/cm.
- In de cel daalde de pH van de objecten met stilstaand water sterker dan
van de objecten waarvan het water een aantal malen werd ververst. De pH
van het beluchte object daalde in de cel vrijwel niet. Tijdens de
kasperiode steeg de pH van alle objecten tot ca. 7,5.
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32.

WATERCULTUUR: VERGELIJKING STROMEND/STILSTAAND WATER (oriënterend)
(proefnummer 3009438)

32.1. Motivering
In de praktijk blijken er flinke verschillen in kwaliteit op te treden
wanneer de tulpen worden getrokken op stromend water in plaats van
stilstaand water. Stromend water leverde een betere kwaliteit. In deze
oriënterende proef werd dit nader bekeken.
32.2 Proefopzet
Cultivars
Ziftmaat
Broeimedium

Fust waterbroei
Bolontsmetting
Koudeperiode
Plantdatum
Inhaaldatum
Type water
Proefplaats

: - 'Prominence'
- 'Monte Carlo'
- 'Attila'
: 12/13
: - stilstaand water
- stromend water
- potgrond (controle)
: Kenn-tray in witloftrekbak
: 0,2% carbendazim 500 g/1 + 0,5% captan
546 g/1
: 'Prominence' en 'Attila' 16 weken;
'Monte Carlo' 15 weken
: 15 december 1993
: 7 maart 1994
: leidingwater zonder extra toevoegingen
: ROC Zwaagdijk

32.3 Proefresultaten
Tijdens de periode in de koelcel bleek dat de watertemperatuur van de
behandelingen met stromend water hoger was dan het stilstaande water. Dit
was het gevolg van de warmte-afgifte van de pomp aan het water. Hierdoor is
de watertemperatuur hoger geworden dan de ruimtetemperatuur. Eventuele
verschillen tussen de behandelingen die hieronder worden beschreven kunnen
mogelijk worden toegeschreven aan de hogere watertemperatuur.
Tijdens de periode in de koelcel werd de wortellengte van de verschillende
behandelingen gemeten (Tabel 32.1).
Tabel 32.1. De wortellengte (cm) van de verschillende behandelingen op 20
december 1993.
Behandeling
Potgrond
Stilstaand water
Stromend water

'Prominence'
2,5
0,5
7.0

'Monte Carlo'
3,0
0,5
5.0

'Attila'
4,5
1,5
10.0

Duidelijk was dat de wortellengte aanzienlijk toenam wanneer er werd
opgeplant op stromend water. De wortels van alle behandelingen waren stevig
en wit van kleur.
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Ook in de kas is het water stromende gehouden. Tijdens de kasperiode is op
28 maart nogmaals de watertemperatuur gemeten. Deze was bij het stilstaande
water 14,6°C en bij het stromende water 23°C. De ruimtetemperatuur op dat
moment was 16°C.
Tijdens de kasperiode was duidelijk zichtbaar dat de bollen van de cultivar
Attila op stromend water waren gesprongen in 3 à 4 klisters. Ook een aantal
bollen van 'Rosario' lieten dit zien. Bij 'Prominence' is dit niet
waargenomen. Het springen van de bollen werd niet geconstateerd bij de
behandelingen op potgrond of op het stilstaande water.
Tijdens de oogst werden het plantgewicht, de plantlengte, het gewicht per
cm, het percentage uitval en het aantal kasdagen bepaald.
Tabel 32.2. Het plantgewicht (g) onder invloed van het broeimedium.
36,3
33,9

MC

potgrond
stilstaand water
stromend water
LSD

0.8

Het plantgewicht was bij alle cultivars het hoogst wanneer er werd
opgeplant op potgrond. Het laagste plantgewicht gaf stromend water.
Tabel 32.3. De plantlengte (cm), het gewicht per cm plantlengte (g/cm), het
percentage uitval en het aantal kasdagen onder invloed van het
broeimedium van de verschillende cultivars.
Broeimedium
potgrond
stilstaand water
stromend water

'Prominence'
40,2
38,9
33,6

Cultivar
'Monte Carlo'
37,7
36,1
34,4

Gewicht/cm
(LSD = 0,03)

potgrond
stilstaand water
stromend water

0,88
0,86
0,78

0,85
0,83
0,72

%-uitval
(LSD =3,8)

potgrond
stilstaand water
stromend water

1
3
11

0
2
3

5
7
70

Kasdagen
(LSD = 0,7)

potgrond
stilstaand water
stromend water

23
23
19

20
20
17

25
25
22

Plantlengte
(LSD =1,4)

'Attila'
40,1
38,9
33,5
1,04
0,99
0,95

De plantlengte en het gewicht per cm waren gemiddeld het hoogst wanneer was
opgeplant op potgrond. Stromend water gaf kortere planten terwijl ook het
gewicht per cm plantlengte het laagste was.
Het percentage uitval was het hoogst wanneer op stromend water was
opgeplant. Het aantal kasdagen was bij stromend water het laagst. Tussen
potgrond en stilstaand water zaten hiertussen geen verschillen.
Het tegenvallende resultaat op stromend water zal in deze proef
waarschijnlijk het gevolg zijn van de hoge watertemperatuur.
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32.4. Conclusie
- Door warmte-afgifte van de pomp kreeg het stromende water een hogere
temperatuur dan die van de ruimte. Hierdoor kunnen geen betrouwbare
conclusies over het effect van stromend water getrokken worden.
- De wortellengte nam toe wanneer er werd opgeplant op stromend water.
- Potgrond gaf het hoogste plantgewicht. Ook de plantlengte en het gewicht
per cm plantlengte was gemiddeld het hoogst op potgrond.
- Stromend water gaf het hoogste percentage uitval en het laagste aantal
kasdagen.
- Alle bollen van 'Attila' geplant op stromend water waren gesprongen in 3
à 4 klisters.
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33. IJ STULPEN GEBROEID OP WATER (proefnummer: 3009430)
33.1. Motivering
Bij de gewone broeierij is het mogelijk om gebruik te maken van ijstulpen.
Een nieuwe ontwikkeling in de tulpenbroeierij is het broeien op water in
plaats van potgrond. Het Ls onbekend of ijstulpen ook op water zijn te
broeien. In deze proef werd dit nader onderzocht.
33.2. Proefopzet
Cultivars

Ziftmaat
Temperatuurbehandeling
Behandelingen

Kaalmaken van de bollen
Bewortelingsperiode

Opplantdatum
Invriesdatum
Invriestemperatuur
Plantdichtheid
Verversen water
Inhaaldatum
Proefplaats

: - 'Kees Nelis'
- 'Prominence'
- 'Monte Carlo'
: 12/13
: 20°C (15/10) + 17°C
: 1 = opgeplant op potgrond
2 = opgeplant op water (Curtec-tray)
3 = opgeplant op water (Kenn-tray)*
4 = opgeplant op Kenn-tray zonder
water **
5 = ingepakt in potgrond en 4 weken
voor inhalen opgeplant op water
(Kenn-tray)
: ja
: - 4 weken 9°C voor invriezen
(behandeling 1, 2 en 3)
- 4 weken 9°C na invriezen
(behandeling 5)
: 17 november 1993 (behandeling 1 t/m 4)
6 oktober 1994 (behandeling 5)
: 15 december 1993
: -2°C
: 'Kees Nelis' 85 st. en 'Prominence' en
'Monte Carlo' 100 st. per 40 x 60 bak
: vlak voor invriezen (beh. 2 en 3)
: 3 november 1994
: ROC Zwaagdijk

* alleen 'Kees Nelis'
** alleen 'Prominence' en 'Monte Carlo'
33.3. Proefresultaten
Op met moment van inhalen is aan de bollen die zonder water waren inge
vroren (beh. 4) water gegeven. De bollen die ingepakt in potgrond
ingevroren waren (beh. 5), zijn 4 weken voor inhalen opgeplant op water.
Bij inhalen was de spruitlengte van behandeling 1, 2, 3 en 5 1,5 tot 2,5 cm
en de wortellengte 2,5 tot 3,5 cm. De bollen van behandeling 4 hadden nog
geen wortels.
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Tabel 33.1. De plantlengte (cm), pootlengte (cm), bloemgrootte (cm) en de
afstand van de bloem boven het blad bij 'Kees Nelis' onder
invloed van het broeisysteem.
Broeisysteem
1 =
2 =
3 =
5 =
LSD

potgrond
Curtec-tray
Kenn-tray
ingeoakt

Plant
lengte
34,0
29,7
28,1
31.4
2.3

Poot
lengte
12,0
9,7
8,8
8.6
0.8

Bloem
grootte
7,1
6,6
6,3
6.6
ns

Afstand bloem
boven blad
-3,0
-1,3
-0,6
-0.4
0.4

Tabel 33.2. De plantlengte (cm), pootlengte (cm), bloemgrootte (cm) en de
afstand van de bloem boven het blad bij 'Prominence' onder
invloed van het broeisysteem.
Broeisysteem
1 =
2 =
4 =
5 =
LSD

Plant
lengte
potgrond
35,3
Curtec-tray
30,9
Kenn-tray
27,5
('zonder water')
ingeuakt
27.7
3.7

Poot
lengte
13,4
11,3
8,5

Bloem
grootte
7,6
6,9
5,8

8.3
1.9

6.1
0,4

Afstand bloem
boven blad
-2,0
-1,5
-1,5
-0.3
ns

Tabel 33.3. De plantlengte (cm), pootlengte (cm), bloemgrootte (cm) en de
afstand van de bloem boven het blad bij 'Monte Carlo' onder
invloed van het broeisysteem.
Broeisysteem

Plant
lengte
33,7
27,5
24,1

1 = potgrond
2 = Curtec-tray
4 = Kenn-tray
('zonder water'
')
5 = ingepakt
26.9
LSD
1.5

Poot
lengte
11,5
9,6
8,0
9.3
0.4

Bloem
grootte
6,9
6,8
5,5
6.1
0.7

Afstand bloem
boven blad
-2,7
-4,3
-4,6
-5.4
1.2

Bij alle drie cultivars gaf opplanten op potgrond de grootste plant- en
pootlengte (tabel 33.1, 33.2 en 33.3). Bij 'Prominence' en 'Kees Nelis' was
er geen verschil in plantlengte op de Curtec- en Kenn-tray. Bij 'Monte
Carlo' waren de planten op de Curtec-tray langer dan op de Kenn-tray
(zonder water ingevroren). De bollen ingepakt in potgrond invriezen en 4
weken voor inhalen opplanten en laten bewortelen gaven bij alle drie de
cultivars een vergelijkbare plantlengte als op de Curtec-tray. De
pootlengte was op de Curtec-tray langer dan op de Kenn-tray, al dan niet
ingevroren met water. De pootlengte van de bollen die bij invriezen waren
ingepakt (beh. 5) was bij 'Kees Nelis' en 'Prominence' vergelijkbaar met de
pootlengte op de Kenn-tray en bij 'Monte Carlo' vergelijkbaar met de
pootlengte op de Curtec-tray.
Alleen bij 'Prominence' was de bloem op potgrond groter dan bij de andere
behandelingen. Bij 'Monte Carlo' gaven potgrond en de Curtec-tray de
grootste bloemen. Bij 'Kees Nelis' waren er geen verschillen in
bloemgrootte.
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Opplanten op potgrond zorgde er bij 'Monte Carlo' voor dat de bloemen
minder diep in het blad zaten. Bij 'Kees Nelis' zaten de bloemen dan juist
het diepst in het blad. 'Prominence' liet geen verschillen zien.
Tabel 33.4. Het plantgewicht (g) bij 'Kees Nelis', 'Prominence' en 'Monte
Carlo' onder invloed van het broeisysteem.
Broeisvsteem
'Kees Nelis'
1 = potgrond
28 , 2
2 = Curtec-tray
22,2
3 = Kenn-tray
19,0
4 = Kenn-tray ('zonder water')
5 = ingeoakt
21.2
LSD
1.6

'Prominence'
25,2
20,0
-

16,6
15.9
3.8

'Monte Carlo'
24,5
22,2
-

17,0
19.6
1.3

Het plantgewicht was bij alle cultivars het hoogst wanneer de bollen werden
geplant op potgrond (tabel 33.4). Opplanten op de Kenn-tray gaf altijd het
laagste gewicht, ook bij 'Kees Nelis' waar de bollen op de Kenn-tray voor
invriezen al op water stonden. Bij 'Prominence' gaven de ingepakte bollen
(beh. 5) een vergelijkbaar laag plantgewicht als op de Kenn-tray.
Tabel 33.5. Het percentage uitval en het aantal kasdagen bij 'Kees Nelis',
'Prominence' en 'Monte Carlo' onder invloed van het
broeisysteem.
1 = potgrond

2 = Curtec-tray
3 = Kenn-tray
4 = Kenn-tray ('zonder water')

5 = ingepakt

Cultivar
)1-uitval
Kees Nelis
4
Prominence
1
Monte Carlo
1
Kees Nelis
4
8
Prominence
Monte Carlo
32
20
Kees Nelis
Prominence
Monte Carlo
Kees Nelis
65
Prominence
Monte Carlo
73
Kees Nelis
51
54
Prominence
85
Monte Carlo

Aantal kasdagen
16,0
14,0
12,0
16,3
13,5
12,8
16,8

-

-

-

-

-

-

21,8
18,8
23,0
20,5
19.4

Het percentage uitval werd bij alle behandelingen voornamelijk veroorzaakt
door bloemverdroging. De behandelingen die waren opgeplant op potgrond
gaven het laagste percentage uitval te zien. Vooral de ingepakte bollen
lieten een hoog percentage uitval zien, evenals de bollen op de Kenn-tray
die zonder water waren ingevroren. Al deze bollen hadden echter wel wortels
gemaakt. Bij geen van de behandelingen kwam verslijming van de wortels
voor.
Bij 'Kees Nelis' hadden de ingepakte bollen een hoger aantal kasdagen dan
de andere behandelingen. Bij 'Prominence' en 'Monte Carlo' gaf opplanten op
potgrond of op de Curtec-tray het laagste aantal kasdagen. Opplanten op de
Kenn-tray ('zonder water') of ingepakt gaf bij deze twee cultivars een
kasperiode die 7 à 8 dagen langer was dan op potgrond of de Curtec-tray.
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33.4. Conclusie
- Opplanten op potgrond en daarna invriezen gaf de beste kwaliteit en het
minste uitval.
- Vooral bij de ingepakte bollen en de bollen opgeplant op de Kenn-tray en
daarna zonder water ingevroren kamen hoge percentages uitval voor.
- Van de behandelingen gebroeid op water was het broeiresultaat op de
Curtec-tray (beh. 2) over het algemeen beter dan op de Kenn-tray (beh. 3,
4 en 5).
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34. HOE DIEP KUNNEN TULPEBOLLEN IN HET WATER STAAN? (proefnummer: 2419499).
34.1. Motivering
Bij het ontwikkelen van een tray voor de broei van tulpen op water was men
bang dat de tulpebol niet te ver in het water kan staan. De tray's zijn
uiteindelijk zo gemaakt dat de onderkant van de bol (de wortelkrans) net in
het water staat. Het nadeel is echter wel dat wanneer het waterniveau kort
na planten daalt, bijvoorbeeld door middel van verdamping, niet alle bollen
meer met de wortelkrans in het water staan, waardoor deze bollen trager of
zelfs helemaal niet bewortelen. In deze proef werd daarom onderzocht hoe
diep tulpebollen eigenlijk in het water kunnen staan.
34.2. Proefopzet
Cultivars

Ziftmaat
Temperatuurbehandeling
Waterniveau

Plantdatum/inhaaldatum
Kastemperatuur
Proefplaats

- 'Kees Nelis'
- 'Monte Carlo'
- 'Prominence'
12/13
20°C + 11 à 12 weken 5°C
- tot net onder de bol
- wortelkrans in het water
- tot halverwege de bol
- 3/4 van de bol in het water
1 december 1993
16°C
LBO, Lisse

Opmerkingen: - De bollen zijn in styropor-tray's geplant.
- 'Monte Carlo' 2 herhalingen à 16 bollen, 'Prominence' en
'Kees Nelis' 1 herhaling à 16 bollen.
34.3. Proefresultaten
Voor deze proef zijn 5°C-bollen gebruikt die na het planten direct in de
kas zijn geplaatst. Gedurende de gehele kasperiode (43-55 dagen) zijn de
verschillende waterniveau's gehandhaafd.
Tabel 34.1.

De totale lengte (cm) en de bloemgrootte (cm) bij
verschillende waterniveau's gedurende de kasperiode van de
cultivars Monte Carlo, Kees Nelis en Prominence (5°C-broei).

net onder bol
wortelkrans in water
halverwege bol
3/4 van bol in water

Monte 1Carlo
totale bloemlenete erootte
49,7
5,0
48,2
5,0
48,0
5,1
47.9
5.3

Kees Nelis
totale bloemlenete erootte
45,6
5,7
46,0
5,6
5,8
47,6
48.6
5.9

Prominence
totale
bloem
lenete
proootte
41,3
5,3
41,0
5,3
42,3
5,2
42.6
5.3
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Tabel 34.2.

Het plantgewicht per cm plantlengte (g/cm) bij verschillende
waterniveau's gedurende de kasperiode van de cultivars Monte
Carlo, Kees Nelis en Prominence (5°C-broei)

net onder bol
wortelkrans in water
halverwege bol
3/4 van bol in water

Monte Carlo
0,74
0,72
0,77
0.80

Kees Nelis
0,67
0,71
0,75
0.76

Prominence
0,70
0,76
0,75
0.76

Uit tabel 34.1 en 34.2 blijkt dat het broeiresultaat zeker niet slechter
was als 3/4 deel van de bol in het water stond. Vaak was het broeiresultaat
zelfs beter als 3/4 van de bol onder water stond dan wanneer het water tot
net onder de bol stond. Er was geen effect van het waterniveau op de
kasperiode. Er kwam geen uitval voor als gevolg van verstikking van de
bollen.
Aan het einde van de trek zijn de wortels beoordeeld. Bij alle
behandelingen waren veel wortels gevormd. De wortels waren gezond en niet
verslijmd. Bij de behandelingen met het hoogste waterniveau (3/4 van de
bol) waren de wortels iets bruiner van kleur, vooral het deel net onder de
wortelkrans.
34.4. Conclusie
- Wanneer 5°C-bollen gedurende de gehele kasperiode voor 3/4 deel onder
water stonden, dan had dit geen nadelige invloed op het broeiresultaat.
De wortels waren alleen iets bruiner van kleur, maar wel gezond.
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35.

WATERCULTUUR: FUSARIUMVERSPREIDING EN HERGEBRUIK VAN DE TRAY'S
(oriënterend) (proefnummer: 2419405).

35.1. Motivering
Tulpen broeien op water is mogelijk. Hoe het echter met de verspreiding van
Fusarium zit, is niet bekend. In deze oriënterende proef werd dat nader
onderzocht, zowel bij het systeem van Kenn als van Curtec. In de le trek
werd naar de verspreiding van Fusarium gekeken. In de 2e trek werd gekeken
naar de mogelijkheden van 'hergebruik' van de tray's die waren gebruikt
tijdens de le trek.
35.2. Proefopzet
Cultivar en ziftmaat
Temperatuurbehandeling
Koudeperiode
Broeisysteem

Objecten le trek

Objecten 2e trek

Plantdatum
Irihaaldatum
Kastemperatuur
Proefplaats

'Prominence'; 12/20°C (15/10) + 17°C
16 weken
- Kenn-tray (soort 'spijker-bed', met
per tray ca. 7 1 water)
- Curtec-tray (103 afzonderlijke
cupjes, met per tray ca. 2,5 1 water)
- 0% zure bollen
- bij planten 5% zure bollen
- bij inhalen 5% zure bollen
- nieuwe tray
- tray van le trek met 0% zure bollen
die niet is schoon gemaakt
- tray van le trek met bij inhalen 5%
zure bollen die is schoongemaakt met
water
- tray van le trek met bij planten 5%
zure bollen die is schoongemaakt met
water en daarna ontsmet in 1%
formaline 400 g/1
- Ie trek 14 oktober 1993
- 2e trek 31 januari 1994
- Ie trek 21 december 1993
- 2e trek 16 maart 1994
18° C
LBO, Lisse

35.3. Proefresultaten
le trek
De bollen van de le trek zijn 1 dag voor het planten kaalgemaakt en ontsmet
in 0,5% formaline, om zo de Fusarium-sporen die mogelijk op de gezonde
bollen konden zitten te doden. Bij planten of inhalen zijn geen of vier
zure bollen verspreid tussen de gezonde bollen geplant. Op de Kenn-tray
waren in totaal 80 bollen geplant en op de Curtec-tray 84 bollen.
Bij de broei op potgrond is bekend dat de lengte van de planten rondom een
zure bol vaak achterblijft bij die van planten verder verwijderd van de
zure bol.
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Op het moment van inhalen was er echter geen effect van de zure bollen op
de spruitlengte te zien. Ook aan het einde van de kasperiode was er geen
effect van de zure bollen op de lengte van de planten rondom de zure bollen
te zien en er waren geen bollen door Fusarium aangetast.
Aan het einde van de kasperiode kwamen wel planten met verslijmde wortels
voor. Deze gegevens staan vermeld in tabel 35.1.
Tabel 35.1. Het percentage bollen met verslijmde wortels van de
verschillende objecten aan het einde van de kasperiode.
0% zure bollen
5% zure bollen bij planten
5% zure bollen bii inhalen

Curtec-trav
14
19
20

Kenn-trav
0
0
>75

In tabel 35.1 is te zien dat het al dan niet aanwezig zijn van zure bollen
op de Curtec-tray geen invloed had op het percentage bollen met verslijmde
wortels. Zowel rondom als verder verwijderd van de zure bollen kwamen
bollen met verslijmde wortels voor. Op de Kenn-tray kwamen geen bollen met
verslijmde wortels voor, behalve als er op het moment van inhalen een
aantal zure bollen tussen de gezonde bollen werd geplant. Dan waren de
wortels van de meeste bollen verslijmd, wat gepaard ging met een
onaangename geur.
Trek 2
De tray's van de le trek zijn 28 januari schoongemaakt en 3 dagen later
zijn de bollen van de 2e trek hierop geplant. Bij het schoonmaken werden de
oude wortels zoveel mogelijk verwijderd. De bollen van de 2e trek zijn niet
ontsmet.
Bij de 2e trek werden ook geen bollen door Fusarium aangetast. De wortels
voelden bij alle objecten glibberig aan en bij een aantal objecten kwamen
verslijmde wortels voor. Werd er op een nieuwe tray gebroeid, dan kwamen er
geen tot nauwelijks verslijmde wortels voor. Werd de tray voor de tweede
keer gebruikt, dan kwamen er wel verslijmde wortels voor. Het maakte dan
niet uit of de tray al dan niet was schoongemaakt. Op de Kenn-tray was de
verslijming van de wortels over het algemeen minder dan op de Curtec-tray.
Er waren geen duidelijke verschillen in broeikwaliteit tussen de objecten.
35.4. Conclusie
- Bij de broei op water werd geen verspreiding van Fusarium waargenomen.
- Er kwamen wel bollen met verslijmde wortels voor. Bij de Curtec-tray had
de aanwezigheid van zure bollen hier geen invloed op. Bij de Kenn-tray
trad massaal verslijming van de wortels op als er bij inhalen zure bollen
op de tray werden geplant.
- In de 2e trek kwam bij gebruik van een nieuwe tray geen tot nauwelijks
verslijming van de wortels voor, bij 'hergebruik' van de tray wel. Het
maakte bij 'hergebruik' van de tray niet uit of hij al dan niet was
schoongemaakt.
- Op de Kenn-tray was de verslijming van de wortels over het algemeen
minder dan op de Curtec-tray.
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36.

5° C - BROEI VAN TULPEN OP SUBSTRAATBEDDEN MET RECIRCULEREND DRAINWATER
IN COMBINATIE MET ZOMERBLOEMEN

36.1. Motivering
Om het gebruik- en het lozen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
te beperken worden diverse gewassen voor snijbloemenproduktie in substraat
geteeld. In geïsoleerd van de ondergrond aangelegde bedden gevuld met
stoombaar en duurzaam substraat wordt het drainwater opgevangen en geschikt
gemaakt voor hergebruik. Omdat de broei van 5°C-tulpen op veel kleinere
gemengde bedrijven wordt uitgeoefend is dit gewas in een reeks
opeenvolgende gewassen opgenomen.
36.2. Proefopzet
Cultivars

Ziftmaat
Voorvrucht
Koudeperiode
Substraat
Bemesting
Herkomst gietwater
Watergift

Plantdatum
Plantdichtheid
Kastemperatuur
Proefplaats

-

'Monte Carlo'
'Leen van der Mark'
'Rosario'
'Don Quichotte'
'Golden Apeldoorn'

12/-

3 achtereenvolgende teelten Matricaria
12 weken 5°C
- IJslands puimsteen 1-4 mm
- Riviergrind 2-4 mm
- niet
- wel (A.O.O.O. schema van Gerbera)
pH= 5,8 en EC= 1,8 mS/cm
Regenwater
Water + eventueel voeding toegediend
met 4 druppelslangen per bed van 1 m
breed. Afhankelijk van instraling en
gewasontwikkeling 4 tot 12
druppelbeurten van 2 minuten per dag.
1 december 1993
300 bollen/m2 bed
15°C
ROC Rijnsburg

Opmerkingen:
- De bollen en de substraten zijn niet ontsmet.
- Op het grind was de druppelfrequentie hoger dan op het puimsteen in
verband met gering watervasthoudend vermogen van grind. Het
laatstgenoemde substraat is echter speciaal gekozen voor de tulpen
vanwege het vrij hoge gewicht waardoor er minder problemen met
'opgroeien' van de bollen werden verwacht dan in een substraat met een
laag buikgewicht.
36.3. Proefresultaten
Het planten van de bollen bleek op beide substraten zonder problemen te
verlopen als er gebruik werd gemaakt van de methode 'overschieten'. Op het
grind was er in geen enkel geval sprake van opgroeien van de bollen.
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Op het puimsteen groeiden de cultivars Monte Carlo en Leen van der Mark
aanvankelijk omhoog zodat de bollen zichtbaar werden boven het substraat.
In een later stadium bleken de bollen toch goed verankerd in het substraat
te staan zodat het omvallen van de planten tijdens de oogst meeviel.
Tijdens het oogsten konden de tulpen makkelijk worden getrokken. Bij het
puimsteen kon het aanhangende substraat makkelijk worden afgeschud, bij het
grind was de hoeveelheid aanhangend substraat zeer beperkt. Opvallend was
dat de wortels die in het grind waren gegroeid gekroesd waren en lichtbruin
van kleur. In het puimsteen was de wortelontwikkeling wat royaler en waren
de wortels wit en niet gekroesd. Er waren echter geen duidelijke
verschillen in broeikwaliteit tussen de twee substraten.
'Monte Carlo' was 56 dagen na het planten weggeoogst, 'Rosario' na 70
kasdagen en de andere drie cultivars hadden een kasperiode van 62 tot 66
dagen. De uitvalspercentages waren in alle gevallen laag en werden bij
'Rosario' en 'Don Quichotte' door bloemverdroging veroorzaakt. Bij de
andere drie cultivars kwamen ook enkele kiepers voor.
Door de bemesting werden bij beide substraten geen duidelijke verschillen
in broeikwaliteit geconstateerd. De lengte, het gewicht en de bladkleur
werden niet beïnvloed. In het drainwater werd wel steeds een hogere EC
gemeten dan bij de onbemeste bedden.
Tabel 36.1. De broeigegevens van de cultivar Monte Carlo
substraat/
voedinp
puimsteen +
geen voeding
puimsteen +
voeding
grind +
geen voeding
grind +
voedine

oogstüeriode
15/1-25/1

datum 50%
ooest
18/1

bloei
98

steel
fem)
51

blad
(cm')
53

%

gewicht
nek
(cm) (E)
40
11

15/1-25/1

18/1

98

50

52

11

37

15/1-25/1

20/1

97

49

52

11

37

15/1-25/1

20/1

97

50

52

12

38

Tabel 36.2. De broeigegevens van de cultivar Leen van der Mark
substraat/
voedine
puimsteen +
geen voeding
puimsteen +
voeding
grind +
geen voeding
grind +
voedins

oogstDeriode
17/1-4/2

datum 50%
oogst
24/1

bloei
98

steel
(cm)
52

blad
(cm)
51

%

gewicht
nek
(cm) (e)
49
11

17/1-4/2

24/1

98

51

52

10

47

17/1-4/2

23/1

98

52

52

10

47

20/1-4/2

25/1

98

49

51

10

47
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Tabel 36.3.
substraat/
voeding
puimsteen +
geen voeding
puimsteen +
voeding
grind +
geen voeding
grind +
voeding

De broeigegevens van de cultivar Rosario
oogstDeriode

26/1-8/2

datum 50%
oogst
2/2

bloei

steel

blad

%

99

(cm)
54

(cm)
54

nek
(cm)

gewicht

14

(g)
52

25/1-8/2

2/2

98

53

53

13

55

26/1-8/2

1/2

99

54

54

13

52

26/1-8/2

1/2

99

54

53

13

50

Tabel 36.4. De broeigegevens van de cultivar Don Quichotte
substraat/
voeding
puimsteen +
geen voeding
puimsteen +
voeding
grind +
geen voeding
grind +
voeding

oogstDeriode
21/1-31/1

datum 50%
oogst
26/1

bloei
98

steel
(cm)
61

blad
(cm)
59

%

nek
gewicht
(cm) (g)
15
52

21/1-31/1

26/1

98

61

58

16

49

21/1-31/1

26/1

99

60

58

15

50

21/1-4/2

26/1

99

61

59

16

51

Tabel 36.5. De broeigegevens van de cultivar Golden Apeldoorn
substraat/
voeding
puimsteen +
geen voeding
puimsteen +
voeding
grind +
geen voeding
grind +
voeding

oogstDeriode
22/1-2/2

datum 50%
oogst
27/1

99

steel
fem)
53

blad
(cm)
55

bloei
%

gewicht
nek
(cm) (g)
48
10

22/1-2/2

28/1

98

54

56

11

48

22/1-2/2

27/1

98

55

56

11

48

22/1-2/2

28/1

99

54

56

11

49

36.4. Conclusie
- Er waren geen duidelijke verschillen in broeikwaliteit tussen de twee
substraten en wel of geen bemesting.
- De broeikwaliteit van de 5°C-tulpen was goed, ondanks dat er vooraf drie
teelten Matricaria op hetzelfde substraat waren geweest.
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0243.1994.03
37.

ONDERZOEK NAAR DE MANGAANBEMESTING BIJ TULPEN (proefnummer: 3019401).

37.1. Motivering
Door het wegvallen van de mangaanverbindingen bij de vuurbestrijding is de
vraag naar voren gekomen of er een mangaanbemesting bij tulpen noodzakelijk
is. Zo ja, in welke vorm kan mangaan dan het beste gegeven worden en
hoeveel. In deze proef werd een aantal mangaanbemestingen uitgevoerd. Het
bolmateriaal voor de proef heeft vorig jaar dezelfde behandeling gehad.
37.2. Proefopzet
Cultivars en ziftmaat
Herkomst partijen
Mangaanb emesting

Vuurbestrijding

Hoeveelheid water/ha
Plantdichtheid
Plantdatum
Proefplaats

- 'Apeldoorn'; 8/10
- 'Prominence'; 8/10
de bollen hebben vorig jaar dezelfde
behandeling gehad
- geen
2 h kg mancozeb 75% (o.a. Bakthane
DF) (wekelijks)
- 5 1 Wuxal-Mn (14 daags)
- 2x lh kg Mn-sulfaat (MnS0„.H20)
- 4x J h kg Mn-sulfaat
- 8x
kg Mn-sulfaat
wekelijks 0,4 1 fluazinam 50% (o.a.
Shirlan) + na koppen 0,3 1 carbendazim
500 g/1 (o.a. Bavistin fl.) + indien
nodig 0,5 kg vinchlozolin 50% (o.a.
Ronilan)
500 liter
- 'Apeldoorn': 120/m1 bed
- 'Prominence': 140/m1 bed
8 november 1993
ROC Breezand

37.3. Proefresultaten
In het voorjaar is een grondmonster gestoken van de laag 0-30 cm. Het
mangaan reduceerbaar van de grond was 26 mg Mn/kg stoofdroge grond. Omdat
weinig bekend is over de mangaanbemesting bij bolgewassen, kan ook niet
gezegd worden of dit mangaangehalte hoog of laag is.
Het object wekelijks mancozeb is totaal 12x gespoten, het object Wuxal-Mn
om de 14 dagen is 6x gespoten. Bij beide objecten is gestart op 6 april.
Het object 2x mangaansulfaat is gespoten op 18 april en 16 mei. Het object
4x mangaansulfaat is gespoten op 12 april, 25 april, 9 mei en 24 mei. Het
object 8x mangaansulfaat is wekelijks gespoten van 6 april tot 24 mei.
Op het veld was de stand van de veldjes 8x gespoten met mangaansulfaat
slecht. Er was schade te zien aan de bladpunten, deze vertoonden necrose.
Bij 'Prominence' was de schade erger dan bij 'Apeldoorn'.
Voor het planten en na het rooien is een monster genomen van zift 8-10,
waarvan de hoeveelheid mangaan bepaald is (zie tabel 37.1).
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Tabel 37.1. De hoeveelheid mangaan (in g/ha) in het plantgoed zift 8/10
voor het planten in 1993 en na rooien in 1994 bij 'Apeldoorn'
en 'Prominence'.
Mangaan
bemesting

'Apeldoorn'
voor
planten
geen
19
2h kg mancozeb (12x) 26
5 1 Wuxal-Mn (6x)
26
2x Mn-sulfaat
19
4x Mn-sulfaat
27
8x Mn-sulfaat
45

na oogst
26
30
37
53
39
36

'Prominence'
voor
planten
27
27
27
28
28
38

na oogst
24
24
24
35
33
34

De uitgangssituatie in het najaar van 1992 was 28 g mangaan/ha voor
'Apeldoorn' en 45 g mangaan/ha voor 'Prominence'. Voor het planten in 1993
was de hoeveelheid mangaan bij beide cultivars het hoogst wanneer vorig
jaar 8x met mangaansulfaat was gespoten. Bij 'Prominence' was er tussen de
andere objecten geen verschil. Bij 'Apeldoorn' leek ook het gehalte hoger
ten opzichte onbehandeld als met mancozeb, Wuxal-Mn of 4x met
mangaansulfaat was gespoten. Geen mangaanbespuiting tijdens het
groeiseizoen 1993/1994 had geen duidelijke afname van de hoeveelheid
mangaan in het plantgoed van zift 8/10 tot gevolg. Ook het gehalte in
milligram per kilogram droge stof was niet gedaald. Voor het planten was de
hoeveelheid mangaan bij het object '8x mangaansulfaat spuiten' duidelijk
hoger dan bij de andere objecten. Na de oogst was dit niet meer het geval.
Bij 'Apeldoorn' was de hoeveelheid mangaan na 2x mangaansulfaat spuiten het
hoogste. Bij 'Prominence' was de hoeveelheid mangaan hoger na spuiten met
mangaansulfaat, ongeacht het aantal keer spuiten. Over het algemeen was
geen duidelijke lijn waar te nemen in de hoeveelheid mangaan in het
plantgoed, ook niet wanneer naar het gehalte in milligram per kilogram
droge stof werd gekeken.
Tijdens het groeiseizoen zijn er bladmonsters genomen. Deze zijn eerst
gewassen en vervolgens is de hoeveelheid mangaan bepaald. In tabel 37.2
zijn deze gehaltes weergegeven.
Tabel 37.2. De hoeveelheid mangaan in het blad (in mg/kg droge stof) op
25 mei 1994 bij de cultivars Apeldoorn en Prominence.
Mangaanbemesting
geen
2h kg mancozeb (12x)
5 1 Wuxal-Mn (6x)
2x Mn-sulfaat
4x Mn-sulfaat
8x Mn-sulfaat

Apeldoorn
17
173
80
310
309
885

Prominence
23
290
115
514
581
1394

Het mangaangehalte was het laagste als geen mangaan werd gespoten. Een
mangaanbemesting met Wuxal-Mn om de 14 dagen had een lager mangaangehalte
tot gevolg dan een wekelijkse bespuiting met mancozeb. Na bespuiten met
mangaansulfaat was het mangaangehalte fors toegenomen. Tussen 2 of 4
bespuitingen met mangaansulfaat zat nauwelijks verschil. Acht bespuitingen
gaf een fors hoger gehalte.
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Na de oogst is de opbrengst bepaald, zie tabel 37.3.
Tabel 37,3. De opbrengst in kilogram per 100 planten en percentage 12/of 11/- onder invloed van de mangaanbemesting bij 'Apeldoorn'
en 'Prominence'.
Mangaanbemesting

Apeldoorn
Kg-oübrengst
geen
4,43
2h kg mancozeb (12x)
4,42
5 1 Wuxal-Mn (6x)
4,39
2x Mn-sulfaat
4,41
4x Mn-sulfaat
4,36
8x Mn-sulfaat
4.27

% 12/49
49
51
54
53
44

Prominence
Kp-oübrengst
3,20
3,34
3,22
3,27
3,18
3.10

% 11/52
58
55
53
50
45

Als er 8x met mangaansulfaat was gespoten dan trad er schade op, de
opbrengst was lager dan alle overige objecten. Geen van de bespuitingen had
een opbrengstverhoging tot gevolg ten opzichte van onbehandeld.
37.4. Conclusie
- Geen van de mangaanbemestingen gaf een hogere opbrengst dan onbehandeld.
- Acht bespuitingen met mangaansulfaat gaf een opbrengstderving.
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38.

AFBROEI: ONDERZOEK NAAR DE MANGAANBEMESTING BIJ TULPEN
(proefnummer: 3019470).

38.1. Motivering
Door het mogelijk wegvallen van de mangaanverbindingen bij de
vuurbestrijding is de vraag naar voren gekomen of er een mangaanbemesting bij tulpen noodzakelijk is. Zo ja, in welke vorm kan mangaan
dan het beste gegeven worden en hoeveel. In deze proef werd gekeken
naar het effect van de mangaanbemesting tijdens de teelt op de
kwaliteit in de broeierij.
38.2. Proefopzet
Cultivars

: - 'Apeldoorn'
- 'Prominence'
Ziftmaat broei
: 12/14
Mangaanbemesting teelt : - geen
- 2 h kg mancozeb 75% (o.a. Bakthane DF)
(wekelijks)
- 5 1 Wuxal-Mn (14 daags)
- 2x 7,5 kg Mn-sulfaat (MnS04.H20)
- 4x 7,5 kg Mn-sulfaat
- 8x 7,5 kg Mn-sulfaat
Vuurbestrijding teelt
wekelijks 0,4 1 fluazinam 50% (o.a. Shirlan)
+ na koppen 0,3 1 carbendazim 500 g/1 (o.a.
Bavistin fl.) + indien nodig 0,5 kg
vinchlozolin 50% (o.a. Ronilan)
Temperatuurbehandeling : 20°C
Koudeperiode
: - Apeldoorn 20 weken
- Prominence 16 weken
Plantdatum broei
: 15 november 1993
Inhaaldatum
: - Prominence: 4 januari 1994
- Apeldoorn: 11 januari 1994
Proefplaats
: ROC Breezand
38.3. Proefresultaten
Tijdens de broei waren er geen kleur- en standverschillen waar te
nemen tussen het gewas afkomstig van de diverse behandelingen. Bij
'Apeldoorn' kwam nogal wat bloemverdroging voor. Daardoor was het
percentage uitval extreem hoog, namelijk 49%. Bij 'Prominence' was het
perecentage uitval 3%. Tussen de behandelingen zat geen verschil in
percentage uitval.
Er was geen verschil in pootlengte, bladlengte, totale lengte,
bloemgrootte, gewicht en kasperiode.
Voor de resultaten van de teeltproef wordt verwezen naar het Interne
LBO-rapport nr. 023 proef 0243.1993.10, blz. 171.
38.4. Conclusie
- Er was geen effect van een mangaanbemesting te velde op de
broeikwaliteit.
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39. BLADBEMESTING BIJ TULPEN (proefnummer: WG 382).
39.1. Motivering
In de praktijk is de vraag of bladbemesting nu wel of niet tot opbrengst
verhoging leidt een actueel punt. Op de lichte zavelgronden in de
Noordoostpolder wordt met name in het voorjaar de magnesiumopname
belemmerd. In deze proef werd de invloed van bladbespuitingen op de
opbrengst onderzocht.
39.2. Proefopzet
Cultivar
Ziftmaat
Objecten

Vuurbestrijding

Plantdatum
Proefplaats

'Christmas Marvel'
9/10
- onbehandeld
- vanaf maart tot bloei tweewekelijks
5 1/ha Wuxal no. 1
- vanaf maart tot bloei tweewekelijks
5 1/ha Wuxal no. 1 + vanaf begin
bloei tot rooien tweewekelijks 5
1/ha Wuxal no. 2
wekelijks 1 kg chloorthalonil/
prochloraz 50/15,4% (o.a. Allure) +
0,25 1 procymidon 500 g/1 (o.a. Sumisclex) + 0,15 1 carbendazim 500 g/1
(o.a. Bavistin)
2 november 1993
ROC "De Waag"

39.3. Proefresultaten
De proef is uitgevoerd op een perceel lichte zavelgrond met een
magnesiumgehalte van 32.
De objecten zijn in totaal 12 keer met de vuurbestrijdingsmiddelen
gespoten. Zowel Wuxal no. 1 als no. 2 zijn drie keer gespoten, nl. op 31
maart, 15 april en 28 april Wuxal no. 1 en op 10 mei, 25 mei en 14 juni
Wuxal no. 2. De kopdatum was 4 mei. Per keer werd met Wuxal no. 1 per ha
1,5 kg N, 0,3 kg MgO, 1,5 g B en 3,75 g Mn gegeven. Voor Wuxal no. 2 was
dit 0,8 kg N, 0,15 kg MgO, 4 g B en 8 g Mn.
Tijdens het groeiseizoen zijn geen verschillen in stand en aantasting door
vuur waargenomen. Bij het rooien was het onbehandelde object iets meer
afgestorven dan de met Wuxal bespoten objecten. Na de oogst is de opbrengst
van de objecten bepaald. Er konden geen verschillen in opbrengst worden
aangetoond. Per object is een mengmonster van bollen uit de maat 11/12
geanalyseerd. De resultaten zijn weergegeven in tabel 39.1.
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39.1. Het gehalte aan stikstof, magnesium (in g/kg ds), borium en
mangaan (in mg/kg ds) van de geoogste bollen op 20 juli 1994
onder invloed van de bladbemesting met Wuxal no. 1 en 2.

Obi eet
onbehandeld
maart-bloei Wuxal no. 1
maart-bloei Wuxal no. 1
+ bloei-rooien Wuxal no. 2

N
15,9
16,5

ME
1,0
1,0

B
6,2
6,2

Mn
6,0
6,0

16.5

O
00

Tabel

6.5

6.0

De analyseresultaten vertoonden nauwelijks verschillen.
39.4.Conclusie
- Er kon geen opbrengstverhoging worden aangetoond als bladbespuitingen met
Wuxal no. 1 of Wuxal no. 1 en 2 werden uitgevoerd tijdens het
groeiseizoen.
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40.

ONTWIKKELING VAN EEN STIKSTOFBIJMESTSYSTEEM OP KLEIGROND
(proefnummer: 3009404).

40.1. Motivering
Er zijn inmiddels van een aantal jaren gegevens over het N-opnamepatroon
bij tulp beschikbaar. De opnamecurves van de verschillende jaren laten zien
dat de opname later start dan vaak werd aangenomen en dat er grote
verschillen tussen jaren kunnen bestaan, vooral in het patroon van opname.
Groei en opname zijn sterk weersafhankelijk. Bovendien blijkt uit analyses
van het Nmin-gehalte in de bodem dat stikstof door regenval gemakkelijk kan
verdwijnen.
Op kleigronden is het uitspoelingsgevaar echter aanzienlijk kleiner dan op
de zandgronden, terwijl mineralisatie waarschijnlijk een veel belangrijkere
rol speelt. Deling van de N-bemesting op kleigronden is niet zozeer nodig
in verband met de uitspoeling, maar om eventueel mineralisatie te kunnen
corrigeren.
Het doel van de proef was het bestuderen van de mogelijkheden voor een
stikstofbijmestsysteem op kleigrond.
40.2. Proefopzet
Cultivar
'Prominence'
Ziftmaat
9/10
Plantmethode
5-regelteelt
Plantdichtheid
125 stuks per m1 bed
Stikstofbemesting
1 = 0 kg N/ha
2 = 175 - Nmin (Nmin in januari/februari bepalen en 2x strooien begin maart
en begin april)
Behoefte afhankelijke piften
3 = startgift van 60 kg N/ha begin maart, 100 + buffer - Nmin 1 week voor
de bloei
4 = startgift van 60 kg N/ha begin maart, 100 + buffer - Nmin 2 weken na de
bloei (17 mei)
5 = 60 + buffer - Nmin half februari, 50 + buffer - Nmin 2e helft april,
50 + buffer - Nmin half mei
Buffer
: 25 kg/ha
: indien nodig na de bemesting beregenen
Watergift
(ca. 10 mm)
: le keer strooien KAS (bij gesloten
Meststof
neus), 2e en eventueel 3e keer
strooien KS
Plantdatum
3 november 1993
Afbroei
voorjaar 1995
Proefplaats
ROC Zwaagdijk
40.3. Proefresultaten
In tabel 40.1 staat de hoeveelheid Nmin in de bemonsterde laag 0-20 en 2040 cm vermeld. In tabel 40.2 staat vermeld hoeveel stikstof uiteindelijk
gestrooid is per behandeling. De stikstof werd gegeven op basis van de
gemeten waarden in de laag 0-20 cm. De tulpen bloeiden begin mei.
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Behandeling 3 is door onbekende oorzaak niet uitgevoerd zoals in de
proefopzet staat vermeld. Deze behandeling heeft op 21 april 100 kg + 25 kg
buffer = 125 kg N/ha gekregen waarbij geen rekening gehouden is met Nmin
die in de bodem aanwezig was.
Tabel 40.1. De hoeveelheid stikstof (Nmin/ha) per behandeling in de
bemonsterde lagen 0-20 cm en 20-40 cm.
Bemonsterde
laag

Monsterdatum
15 februari
15 maart
13 april
3 mei
17 mei
27 juni
15
15
13
3
17
27

februari
maart
april
mei
mei
iuni

Behandeling
1
2
2
2
-

-

3

4

2
117

2
106
40

-

-

-

-

-

38

-

-

-

14

178

187

3

3

-

-

3
27

-

-

-

-

-

22

-

-

-

68

69

11

5
2
-

26

-

-

37
166

197
138

3
25
13

3
-

13

-

-

51
64

14
85

Tabel 40.2. De werkelijk gegeven hoeveelheid kg N/ha per behandeling.
Strooidatum
3 maart
5 april
21 april
3 mei
26 mei

Behandeling
1
2
0
87,5
0
87,5
0
0
0

totaal

0 kg

175 kg

3
60

4
60

5
83

125

-

49

88

0

185 kg

148 kg

132 kg

Tijdens het groeiseizoen werd het gewas beoordeeld op opkomst, bloeidatum
en stand. Tussen de verschillende stikstofgiften konden geen verschillen
worden geconstateerd voor wat betreft opkomstdatum en bloeidatum. Op 19 mei
werden er tussen de behandelingen nog geen verschillen in stand
waargenomen. Op 20 juni liet de onbemeste behandeling echter een duidelijk
lichtere gewaskleur zien dan de andere behandelingen. Tussen de bemeste
veldjes werden geen verschillen gezien.
Uit tabel 40.1 blijkt dat in de laag 20-40 cm veel minder stikstof aanwezig
was dan in de laag 0-20 cm. Ook was er, evenals in het voorgaande
proefjaar, erg weinig stikstof aanwezig indien er geheel niet werd bemest.
Tijdens de oogst werden het oogstgewicht, het percentage 12/-, het
percentage 11/- en het percentage 10/- bepaald.
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Tabel 40.3.

Het oogstgewicht per cluster (g), het percentage 12/-, het
percentage 11/- en het percentage 10/- onder invloed van de
stikstofgift.

oogstgewicht/cluster
percentage 12/percentage 11/Dercentaee 10/n.s. = niet significant

Behandeling
1
2
35,7
35,7
11
13
41
42
76
74

3
37,1
19
49
79

4
36,7
18
46
76

5
36,5
16
46
78

LSD
n.s.
4
n.s.
n.s.

Alleen het percentage 12/- werd beïnvloed door de stikstofgift (tabel
40.3). Wanneer geen stikstof werd gegeven dat was het percentage 12/- het
laagst. Behandeling 3 en 4 gaven het hoogste percentage 12/-.
De stikstofgift had geen invloed op het percentage uitval. Dit lag tussen
de 0 en 2,5%. Ook bleef het percentage Fusarium onder de 1%.
40.4. Conclusie
- Op 20 juni had de onbemeste behandeling een duidelijk lichtere gewaskleur
dan de andere behandelingen. Tussen de bemeste veldjes werden geen
verschillen gezien.
- Wanneer geen stikstof werd gegeven dan was het percentage 12/- het
laagst. Behandeling 3 en 4 gaven het hoogste percentage 12/-.
- Het oogstgewicht per cluster werd niet beïnvloed door de
stikstofbemesting.
- In de laag 20-40 cm was veel minder stikstof aanwezig dan in de laag 0-20
cm.
- Indien er niet werd bemest dan was er nauwelijks stikstof in de bodem
aanwezig.
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41.

AFBROEI: ONTWIKKELING VAN EEN STIKSTOFBIJMESTSYSTEEM OP KLEIGROND
(proefnummer: 3009417)

41.1. Motivering
Het doel van de teeltproef was het onderzoeken van de mogelijkheden van het
ontwikkelen van een stikstofbijmestsysteem op kleigrond.
In deze proef werden de bollen afkomstig van de teeltproef afgebroeid
(afbroei van 0259.1993.02).
41.2. Proefopzet
Cultivar
'Prominence'
Ziftmaat
9/10
Plantmethode
5-regelteelt
Plantdichtheid
125 stuks per m1 bed
Stikstofbemesting
1 =
0 kg/ha
2 = 175 - Nmin (Nmin in januari/februari bepalen en lx strooien)
3 = 175 - Nmin (Nmin in januari/februari bepalen en 2x strooien:
eind februari en begin april)
behoefte afhankelijke giften
4 = 65 + buffer
Nmin voor opkomst begin februari
Nmin voor de bloei eind maart
110 + buffer
5 = 60 + buffer
Nmin voor opkomst begin februari
Nmin voor de bloei eind maart
60 + buffer
Nmin na de bloei eind april
55 + buffer
: 25 kg/ha
Buffer
: Na de bemesting beregenen (ca. 10 mm)
Watergift
indien nodig
e keer strooien KAS (bij gesloten
:
I
Meststof
neus)
2e en evt. 3e keer strooien KS
:
11
december 1992
Plantdatum teelt
Ziftmaat afbroei

- 11/12

Temperatuurbehandeling
Aanvang koeling
Inhaaldatum
Proefplaats

20°C + 16 weken koude
22 oktober 1993
11 februari 1994
ROC Zwaagdijk

- 12/-

41.3. Proefresultaten
Voor de resultaten van de teelt wordt verwezen naar het Intern LBO rapport
nr. 023 'Proefverslagen Tulp 1992/1993' blz. 180.
Tijdens de oogst werden het plantgewicht, de plantlengte en het
plantgewicht per cm plantlengte bepaald.
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Tabel 41.1. Het plantgewicht (g), de plantlengte (cm) en het plantgewicht
per cm plantlengte (g/cm) onder invloed van de
stikstofbemesting.
Stikstofbemesting
0 kg/ha
175 - Nmin lx strooien
175 - Nmin 2x strooien
65 + buffer - Nmin +
110 + buffer - Nmin
60 + buffer - Nmin +
60 + buffer - Nmin +
55 + buffer - Nmin
LSD

Plant
gewicht
24,0
30,2
30,2

Plant
lengte
33,8
36,8
36,9

plantgewicht/
cm Dlantlenpte
0,71
0,82
0,82

29,5

36,3

0,81

28.3
1.0

35.5
0,7

0.79
0.02

Het plantgewicht, de plantlengte en het plantgewicht per cm plantlengte
waren het laagst wanneer er in het geheel geen stikstof werd gegeven.
Het plantgewicht, de plantlengte en het plantgewicht per cm plantlengte
waren het grootst wanneer 175 - Nmin (1 of 2x strooien) werd gegeven. De
behandeling waarbij 65 + buffer - Nmin + 110 + buffer - Nmin werd gegeven
kon met deze behandelingen worden vergeleken.
Wanneer de stikstofgift over 3 porties werd verdeeld was de broeikwaliteit
(gewicht en lengte) iets minder dan bij een verdeling over 2 porties. Dit
is mogelijk veroorzaakt doordat op 21 april geen buffer van 25 kg N is
meegestrooid.
41.4. Conclusie
- Geen stikstof geven gaf het laagste plantgewicht, de kleinste plantleng
te en het laagste plantgewicht per cm plantlengte.
- Het plantgewicht, de plantlengte en het plantgewicht per cm plantlengte
waren het hoogst wanneer 175 - Nmin (1 of 2x strooien) of 65 + buffer Nmin + 110 + buffer - Nmin werd gegeven.
- Een verdeling van de stikstofgift in 3 porties gaf een iets mindere
broeikwaliteit, mogelijk veroorzaakt door het niet strooien van de
buffer.
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42. WATERCULTUUR: CALCIUM-TRAPPENPROEF (proefnummer: 3009428/3009429).
42.1. Motivering
Om het kiepen van tulpen tegen te gaan is voldoende calcium nodig. Wanneer
op potgrond wordt gebroeid dan is er veelal voldoende calcium in het
substraat aanwezig. Wanneer op water wordt gebroeid dan zal er in het water
voldoende calcium aanwezig dienen te zijn. Onderwerp van dit onderzoek was
het vaststellen van de benodigde hoeveelheid calcium voor de broeierij van
tulpen op water.
42.2. Proefopzet
Cultivars

: - 'Kees Nelis'
- 'Monte Carlo'
Ziftmaat
: 12/13
E.C.
mg Ca/1 mg K/1
Objecten
:
(mS/cm)
0
1 = demiwater
2 = leidingwater 0,8
144
0,5
25
3 = demiwater
25
0,13
4 = demiwater
98
50
0,5
5 = demiwater
50
0,25
6 = demiwater
100
0,5
7 = demiwater
200
8 = demiwater
1,0
9 = regenwater
Gebruikte zouten
: Ca(N03)2.4H20, KN03
Koudeperiode
: - 'Kees Nelis' Trek 1: 15 weken
Trek 2: 14 weken
- 'Monte Carlo' Trek 1: 16 weken
Trek 2: 15 weken
Inhaaldatum
: - 22 december 1994
- 16 maart 1994
Herkomst gietwater (behalve obj. 2): - Trek 1 in cel demiwater in kas
regenwater
- Trek 2 in cel en kas regenwater
Kastemperatuur
: 17°C ingesteld
Proefplaats
: ROC Zwaagdijk
-

-

Opmerking:
Bij het toevoegen van verschillende hoeveelheden Ca aan het water, werd ook
meer of minder stikstof (N03) meegegeven. Om na te kunnen gaan of
verschillen tussen de behandelingen veroorzaakt werden door Ca of door N03,
werden er ook enkele behandelingen met KN03 in de proef opgenomen.
42.3. Proefresultaten
Trek 1:
Tijdens de celperiode stonden de bollen van de desbetreffende behandelingen
op demiwater. Kort na het inhalen bleek dat de waterkwaliteit van
regenwater dusdanig vergelijkbaar was met demiwater qua EC en pH, dat op
deze laatste is overgeschakeld.
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Gedurende de cel- en kasperiode werd, indien nodig, de hoeveelheid water
aangevuld met de uitgangsconcentratie. De EC en pH zijn niet gecorrigeerd.
Op 6 januari en 25 januari (einde kasperiode) zijn de pH en EC gemeten
(tabel 42.1 en 42.2). De pH steeg gedurende de kasperiode tot ca. 7,5 8,5. De pH van demiwater en regenwater zonder toevoegingen was over het
algemeen iets lager dan van de andere objecten. De gemeten EC in de kas was
ca. 0,3 mS/cm hoger dan de uitgangssituatie.
Tabel 42.1. De pH en EC van het water op 6 en 25 januari 1994 van de
verschillende behandelingen bij 'Kees Nelis'.
EC
Ca
K
pH
(mS/cm) (me/1) (mg/1) 6/1
demiwater'
0
5,9
leidingwater 0,8
6,7
demiwater*
0,5
25
144
6,7
demiwater*
0,13
25
6,2
demiwater*
0,5
98
50
6,8
demiwater*
0,25
50
6,5
demiwater*
0,5
100
6,7
demiwater*
1,0
200
6,5
regenwater
6.0
in de kas regenwater
-

-

-

-

-

-

-

25/1
6,5
7,5
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,6
7.2

EC
6/1
0,10
0,92
0,76
0,41
0,77
0,67
0,81
1,27
0.10

25/1
0,06
0,99
0,73
0,23
0,70
0,31
0,62
1,31
0.41

Tabel 42.2. De pH en EC van het water op 6 en 25 januari 1994 van de
verschillende behandelingen bij 'Monte Carlo'.
EC
Ca
K
PH
(mS/cm) (me/1) (me/1) 6/1
demiwater*
0
5,7
leidingwater 0,8
6,6
demiwater*
0,5
25
144
6,6
demiwater*
6,5
0,13
25
98
6,6
demiwater*
0,5
50
demiwater*
50
6,3
0,25
demiwater*
0,5
100
6,5
6,6
demiwater*
1,0
200
6.0
reeenwater
in de kas regenwater
-

-

-

-

-

-

-

-

25/1
6,9
7,7
8,4
8,2
8,5
8,2
8,2
8,4
7.5

EC
6/1
0,03
0,92
0,86
0,33
0,81
0,75
0,86
1,29
0.12

25/1
0,02
1,11
0,99
0,34
0,88
0,51
0,82
1,75
0.11

Tijdens de oogstperiode werden het plantgewicht, de plantlengte, het
plantgewicht per cm plantlengte en het aantal kasdagen bepaald. Daarnaast
werden ook het percentage bloemverdroging, groene punten, uitval en kiepers
bepaald.
Het percentage bloemverdroging, groene punten en uitval werd niet beïnvloed
door de behandelingen. Het aantal kasdagen werd eveneens niet beïnvloed
door de behandelingen.
Het percentage kiepers was bij 'Kees Nelis' het hoogst wanneer op
'demiwater' zonder extra toevoegingen werd geplant (17%). Tussen de andere
behandelingen zaten geen verschillen, hier lag het percentage kiepers
tussen 0,5 en 2%. Bij 'Monte Carlo' kwamen geen tot nauwelijks kiepers
voor.
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Tabel 42.3. Het plantgewicht (g) en de plantlengte (cm) van de
verschillende behandelingen van de cultivars Kees Nelis en
Monte Carlo.
EC
Ca
K
(mS/cm) (mg/1) (mg/1)
0
0,8
0,5
25
144
0,13
25
0,5
50
98
0,25
50
0,5
100
1,0
200

demiwater*
leidingwater
demiwater*
demiwater*
demiwater*
demiwater*
demiwater*
demiwater*
regenwater
LSD
in de kas regenwater

-

-

-

-

-

-

-

-

Plantpewicht
M.C.
K.N.
29,4
24,7
29,3
23,9
23,5
30, 7
23,0
28,6
30,8
22,0
29,9
22,9
23,1
31,8
22,7
31,6
18.4
25.1
2.5
1.7

Plantlengte
M.C.
K.N.
36,3
31, 7
36,3
30, 7
36,8
30, 7
36,1
30,8
36,8
29,9
36,9
30,2
37,2
29,6
36,3
30,3
33.2
28.8
1.3
1.4

Het plantgewicht en het plantgewicht per cm plantlengte waren bij 'Kees
Nelis' en 'Monte Carlo' het laagst wanneer was opgeplant op regenwater
(tabel 42.3 en 42.4). De verschillen tussen de andere behandelingen waren
klein.
De plantlengte was bij 'Kees Nelis' het kortst wanneer was opgeplant op
regenwater. Tussen de andere behandelingen zaten geen verschillen. Bij
'Monte Carlo' gaf demiwater de grootste plantlengte. Leidingwater en de
behandelingen met 25 mg Ca/1 gaven een vergelijkbare plantlengte.
Tabel 42.4. Het plantgewicht per cm plantlengte (g/cm) van de verschillende
behandelingen van de cultivars Kees Nelis en Monte Carlo.
Ca
EC
K
(mS/cm) (mp/1) (mg/1)
0
0,8
0,5
25
144
0,13
25
50
98
0,5
0,25
50
100
0,5
1,0
200

demiwater*
leidingwater
demiwater*
demiwater*
demiwater*
demiwater*
demiwater*
demiwater*
regenwater
LSD
in de kas regenwater

-

-

-

-

-

-

-

Kees Nelis
0,81
0,81
0,83
0,79
0,84
0,81
0,85
0,87
0.75
0.03

Monte Carlo
0,78
0,78
0,77
0,75
0,74
0,76
0,78
0,75
0.64
0.07

Trek 2:
Zowel in de cel als in de kas is regenwater gebruikt, behalve bij object 2
waar leidingwater is gebruikt. Gedurende de cel- en kasperiode werd, indien
nodig, de hoeveelheid water aangevuld met de uitgangsconcentratie. De EC en
pH zijn niet gecorrigeerd. Op 16 maart (bij inhalen) en op 31 maart of 5
april 1994 (einde kasperiode) zijn de pH en EC gemeten (tabel 42.5 en
42.6).
De pH was op het moment van inhalen ca. 6. Behalve van het object met de
hoogste EC, hiervan was de pH bij inhalen bijna 7. Gedurende de kasperiode
steeg de pH van de objechten met Ca(N03)2 en KN03 en van leidingwater sterk.
De pH van het object met alleen regenwater steeg veel minder.
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Bij inhalen werden bij alle behandelingen zeer lage EC-waarden gemeten. Op
31 maart en 5 april werden hogere EC-waarden gemeten. Gedurende de
kasperiode werd namelijk water gegeven met daarin de uitgangsconcentratie
aan Ca(N03); en KNO,. De EC van het object met 200 mg Ca/1 steeg zelfs naar
2 mS/cm.
Tabel 42.5. De pH en EC van het water op 16 maart en 5 april 1994 van de
verschillende behandelingen bij 'Kees Nelis'.

regenwater
leidingwater
regenwater
regenwater
regenwater
regenwater
regenwater
regenwater

EC
Ca
K
pH
(mS/cm) (me/1) (mg/1) 16/3
0
5,14
0,8
5 , 66
0,5
25
144
5,63
0,13
25
5,78
0,5
50
98
6,06
0,25
50
5,73
0,5
100
6,42
1.0
200
6.78
-

-

-

-

-

5/4
6,69
8,47
9,10
9,06
9,18
9,01
9,12
8.69

EC
16/3
0,01
0,44
0,01
0,01
0,04
0,02
0,22
0.42

5/4
0,08
1,34
0,93
0,22
0,87
0,41
0,86
1,95

Tabel 42.6. De pH en EC van het water op 16 maart en 31 maart 1994 van de
verschillende behandelingen bij 'Monte Carlo'.

regenwater
leidingwater
regenwater
regenwater
regenwater
regenwater
regenwater
regenwater

EC
Ca
K
(mS/cm) (mg/1) (mg/1)
0
0,8
0,5
25
144
0,13
25
0,5
50
98
50
0,25
0,5
100
200
1,0
-

-

-

-

-

pH
16/3
5,58
5,73
5,50
5,62
5,90
5,51
5,84
6.89

31/3
5,43
8,05
8,66
8,27
8,62
8,49
8,68
8.57

EC
16/3
0,02
0,19
0,02
0,01
0,02
0,02
0,17
0.34

31/3
0,04
1,21
0,96
0,17
0,91
0,51
0,85
1.94

Tijdens de broei kwamen er geen kiepers voor.
Bij 'Monte Carlo' trad verslijming van de wortels op wanneer de bollen
waren geplant op leidingwater. De andere behandelingen gaven geen of
nauwelijks verslijming te zien.
Tijdens de oogst zijn de plantlengte, het plantgewicht, het plantgewicht
per cm plantlengte, het percentage bloemverdroging en uitval en het aantal
kasdagen bepaald.
Het percentage bloemverdroging en uitval en het aantal kasdagen werden niet
beïnvloed door de behandelingen.
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Tabel 42.7. De plantlengte (cm) van de verschillende behandelingen
gemiddeld over de cultivars Kees Nelis en Monte Carlo.

regenwater
leidingwater
regenwater
regenwater
regenwater
regenwater
regenwater
reeenwater
LSD

EC
Ca
(mS/cm) (me/1)
0
0,8
0,5
25
0,13
25
0,5
50
0,25
50
0,5
100
1.0
200

K
(me/1)

-

33,9
32,7
31,7
32,9
31,8
31,9
32,5
33.5
1.0

-

144
-

98
-

_

De plantlengte was het grootst wanneer de bollen op regenwater waren
geplant bij een EC van 0 zonder Ca of K toegevoegd. Een EC van 0,13 of van
1,0 mS/cm gaven een vergelijkbaar resultaat.
Tabel 42.8. Het plantgewicht (g) en het plantgewicht per cm plantlengte
(g/cm) onder invloed van de behandelingen van de cultivars Kees
Nelis en Monte Carlo.

Kees Nelis
regenwater
leidingwater
regenwater
regenwater
regenwater
regenwater
regenwater
regenwater
Monte Carlo
regenwater
leidingwater
regenwater
regenwater
regenwater
regenwater
regenwater
repenwater
LSD

EC
Ca
K
(mS/cm) (me/1) (me/1)

Plantpewicht

Gewicht/
cm

0
0,8
0,5
0,13
0,5
0,25
0,5
1,0

33,7
32,6
31,3
32,0
34,9
32,5
35,7
36,8

1,02
1,03
1,02
1,01
1,09
1,05
1,11
1,12

31,8
32,5
31,9
33,6
26,5
29,5
31,1
32.8
2.4

0,91
0,97
0,97
0,98
0,84
0,90
0,95
0.96
0.05

0
0,8
0,5
0,13
0,5
0,25
0,5
1.0

-

-

-

-

25
25
50
50
100
200

144
-

98
-

-

-

-

-

25
25
50
50
100
200

144
-

98
-

Bij 'Kees Nelis' gaf een EC van 1,0 mS/cm het hoogste plantgewicht en
plantgewicht per cm. Een EC van 0,5 mS/cm met 50 of 100 mg Ca/1 gaven een
vergelijkbaar plantgewicht en plantgewicht per cm als een EC van 1,0 mS/cm.
Bij 'Monte Carlo' was het plantgewicht en plantgewicht per cm bij een EC
van 0,5 mS/cm met 50 mg Ca en 98 mg K/1 het laagst. Tussen de overige
behandelingen waren de verschillen gering.
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42.4. Conclusie
- Alleen 'Kees Nelis' gaf tijdens de le trek veel kiepers wanneer werd
geplant op demiwater. De hoeveelheid calcium die Ln het water aanwezig
moet zijn om kiepers te voorkomen is dus minimaal.
- Bij 'Monte Carlo' trad in de 2e trek verslijming van de wortels op
wanneer op leidingwater werd geplant. Dit trad bij de andere
behandelingen niet/of nauwelijks op.
- De plantlengte was in trek 1 bij 'Kees Nelis' het kortst bij planten op
regenwater. Bij 'Monte Carlo' gaf demiwater de grootste plantlengte.
Leidingwater en de behandelingen met 25 mg Ca/1 gaven een vergelijkbare
plantlengte.
In trek 2 gaf een EC van 0 mS/cm zonder Ca of K toegevoegd bij beide
cultivars de grootste plantlengte. Een EC van 0,13 of 1,0 mS/cm gaf een
vergelijkbare plantlengte.
- In trek 1 gaf regenwater het laagste plantgewicht en plantgewicht per cm
plantlengte. De andere behandelingen hadden onderling slechts kleine
verschillen.
'Kees Nelis' gaf in trek 2 het hoogste plantgewicht en plantgewicht per
cm bij een EC van 1,0 mS/cm. Een EC van 0,5 mS/cm met 50 of 100 mg Ca/1
gaven een vergelijkbaar plantgewicht en plantgewicht per cm als een EC
van 1,0 mS/cm. Bij 'Monte Carlo' was het plantgewicht en het plantgewicht
per cm bij een EC van 0,5 mS/cm met 50 mg Ca en 98 g K/1 het laagst.
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43. BEMESTING BIJ DE BROEI VAN TULPEN OP WATER (proefnummer: 2629403)
43.1. Motivering
Tulpen broeien op leidingwater geeft goede resultaten. Het is echter niet
geheel duidelijk of de bollen tijdens de broei nog extra voeding nodig
hebben. In deze proef werd gekeken naar het effect van verschillende EC's
op de broeikwaliteit van 5°C-tulpen.
43.2. Proefopzet
Cultivar en ziftmaat
Temperatuurbehande1ing
Broeimedium

pH
Plantdatum/irihaaldatum
Kastemperatuur
Proefplaats

'Kees Nelis' 12/20°C + 12 weken 5°C
l=Demi + Ca(N03)2 (100 mg Ca/1);
EC = 0,6 mS/cm
2=Demi + voedingsopl.; EC = 0,25 mS/cm
3=Demi + voedingsopl.; EC = 0,50 mS/cm
4=Demi + voedingsopl.
5=Demi + voedingsopl.
6=Demi + voedingsopl.
7=Demi + voedingsopl.
8=Leidingwater
9=Potgrond
5,0 - 7,5
1 december 1993
14-15°C
LBO, Lisse

EC
EC
EC
EC
EC

1,00 mS/cm
1,50 mS/cm
2,00 mS/cm
4,00 mS/cm
0,8 mS/cm

Opmerkingen;
- De bollen zijn niet ontsmet.
- Per object zijn 4 herhalingen à 5 bollen geplant.
- De gehalten aan voedingsstoffen die in de voedingsoplossing aanwezig
waren, kwamen overeen met die van een freesiaoplossing
(per liter demiwater -> A-opl.: 38 g kalksalpeter + 4,7 g ammoniumnitraat
+ 5,4 g kalisalpeter. B-opl.: 29 g kalisalpeter + 8,8 g monokalifosfaat +
20 g bitterzout. C-opl.: 2,3 g ijzerchelaat DTPA 6% + 0,17 g
mangaansulfaat + 0,12 g zinksulfaat + 0,24 g borax + 0,019 g kopersulfaat
+ 0,12 g natriunmolybdaat). Per liter voedingsoplossing werd 10 ml Coplossing toegevoegd.
- Wanneer de pH lager dan 5,0 of hoger dan 7,5 werd, werd gecorrigeerd met
respectievelijk loog (KOH) of zuur (HN03).
43.3. Proefresultaten
Tijdens de kasperiode is twee keer per week de EC en pH gemeten en zo nodig
gecorrigeerd. Bij het object leidingwater werden de EC en pH niet
gecorrigeerd. Bij het object met alleen Ca(N03)2 werd de pH wel, maar de EC
niet gecorrigeerd.
Twee weken na planten begon de EC van de objecten met een lage EC (< 1) te
dalen. Ook de EC van het leidingwater daalde. Vanaf 20 december werd de EC
van de objecten 2 t/m 5 2x per week gecorrigeerd. Bij object 6 was
correctie van de EC minder vaak nodig en bij object 7 (EC = 4,0 mS/cm) werd
de EC slechts 2x gecorrigeerd.
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De EC van het leidingwater daalde gedurende de kasperiode van 0,8 naar 0,3
mS/cm. De EC van het object met alleen Ca(N03); daalde van 0,6 naar 0 raS/cra.
Gedurende de kasperiode is bij alle objecten twee keer 200 ml demi,
leidingwater of Ca(N03),-oplossing toegevoegd.
In de eerste week na planten daalde de pH van alle objecten met demi-water
4- voedingsoplossing of Ca(N03)2 1 punt (pH 6 -> 5) en steeg vervolgens weer.
De eerste tien dagen na het planten is de pH van deze objecten twee keer
gecorrigeerd. Daarna steeg de pH van de objecten 1 en 4 naar 7 en van de
objecten 5 en 6 zelfs naar pH 8. De pH van object 7 steeg iets minder snel,
maar was aan het eind van de kasperiode 7,5. De pH van object 3 steeg eerst
naar 7 en daalde aan het einde van de kasperiode wederom naar 5. Vanaf
begin januari moest de pH van object 2 regelmatig worden gecorrigeerd. De
pH van het leidingwater daalde gedurende de kasperiode van 8,5 naar 3,5.
Vanaf eind december was de pH van het leidingwater beneden 4.
In tabel 43.1 is de broeikwaliteit van de verschillende objecten vermeld.
Het object potgrond is echter niet vermeld. De kwaliteit was op potgrond
duidelijk slechter dan op water. Dit werd grotendeels veroorzaakt door
Trichoderma en nervenziek, waar de planten op het water geen last van
hadden. Op potgrond kwam ca. 50% uitval voor.
Tabel 43.1. De pootlengte (cm), de totale lengte (cm), de bloemgrootte (cm)
en het gewicht per cm plantlengte (g/cm) van de cultivar Kees
Nelis gebroeid op water met verschillende EC's of op potgrond.
EC
Poot
Medium
CmS/cnO
lengte
1 = Demi + Ca(N03)2
0,6*
11,5
2 = voedingsopl.
0,25
11,6
3 = voedingsopl.
0,50
11,2
4 = voedingsopl.
1,0
11,1
5 = voedingsopl.
1.5
10,0
6 = voedingsopl.
2,0
10,2
7 = voedingsopl.
4,0
10,6
8 = leidingwater
0.8*
12.3
* EC is gedaald gedurende de kasperiode

Totale
lengte
46,2
47,4
45,5
45,7
43,0
43,3
43,3
48.4

Bloem
grootte
6,0
6,0
6,1
5,9
6,0
6,1
5,7
5.7

Gewicht/
cm
0,83
0,87
0,87
0,83
0,84
0,84
0,76
0.71

De totale lengte was bij een hoge EC (> 1,5 mS/cm) kleiner dan bij een lage
EC (behandeling 1 en 2). De lengte van de planten op leidingwater was
vergelijkbaar met behandeling 1 en 2. De pootlengte was op leidingwater
langer dan bij een hoge EC (>1,5 mS/cm). De pootlengte van de andere
behandelingen was onderling vergelijkbaar.
De bloemen waren bij een EC van 4 mS/cm, maar ook op leidingwater, kleiner
dan bij de overige objecten. Het gewicht per cm plantlengte was op
leidingwater en op water met een EC van 4 mS/cm eveneens lager dan bij de
andere objecten. De bloemgrootte en het gewicht per cm plantlengte van de
overige objecten waren onderling vergelijkbaar (tabel 43.1). Op
leidingwater kwamen de bloemen verder uit het blad dan bij de overige
objecten (respectievelijk 5,0 en 2,5 cm). Daarnaast was de kasperiode op
leidingwater ook iets langer dan bij de overige objecten (gemiddeld 1,2
dagen langer). De afstand van de bloem boven het blad en de kasperiode
waren bij de andere objecten vergelijkbaar.
Aan het einde van de kasperiode is de kwaliteit van de wortels beoordeeld.
De objecten met een hoge EC (2 en 4 mS/cm) hadden kortere wortels dan de
objecten met een lagere EC (respectievelijk 8,5 en 10,5 cm).
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Bij geen van de objecten kwam verslijming van de wortels voor. Op
leidingwater waren de wortels iets witter van kleur dan bij de overige
objecten, soms waren de wortels bij een hoge EC iets bruiner.
Na de oogst zijn de bloemen op de vaas gezet. De kwaliteit was redelijk tot
goed. Er was geen verschil in houdbaarheid en geen verschil in bladkleur
tussen de objecten.
43.4. Conclusie
- Een hoge EC gaf kortere planten en kortere wortels dan een lage EC.
- Een EC van 4 mS/cm en leidingwater gaven kleinere bloemen en een lager
gewicht per cm plantlengte dan de overige objecten.
- Op leidingwater kwamen de bloemen verder uit het blad en de kasperiode
was iets langer dan bij de overige objecten.
- Op potgrond hadden de planten last van Trichoderma en nervenziek, dat een
slechte kwaliteit tot gevolg had.
- De EC van het leidingwater daalde gedurende de kasperiode van 0,8 naar
0,3 mS/cm. De EC van object 1 (Ca(N03)2) daalde van 0,6 naar 0 mS/cm.
- De pH van het leidingwater daalde gedurende de kasperiode van 8,5 naar
3,5. De pH van de overige objecten daalde eerst en steeg daarna tot pH 78.
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44. MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN TULPEN (proefnummer: 2689401).
44.1. Motivering
Door vermindering van het middelengebruik en het mogelijk wegvallen van
bepaalde bestrijdingsmiddelen zal de onkruidbestrijding in de toekomst
grote problemen kunnen geven. Bij de teelt van tulpen waar een laag
doseringssysteem geen mogelijkheden biedt, wordt daarom onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding. In deze proef
werd oriënterend gekeken naar de mogelijkheden van onkruidbestrijding door
middel van eggen, borstelen of schoffelen. Tevens werd gekeken naar de mate
waarin het gewas werd beschadigd. Voor deze proef werden de tulpen geplant
op 3 regels per bed.
44.2. Proefopzet
Cultivar
Ziftmaat
Plantdichtheid
Plantverband
Onkruidbestrijding

Vuurbestrijding/ha

Plantdatum
Proefplaats

'Leen van der Mark'
- 6/8

- 8/9
6/8 155 en 8/9 130 stuks per m1 bed
3 regels van ca. 19 cm per bed;
spoorbreedte 150 cm
- onbehandeld
- chemisch (per ha 5 1 chloorprofam
400 g/1 op 21/3 + 3 kg metamitron
70% op 5/4)
- eggen (6x)
- schoffelen 15 cm (5x)
- schoffelen 20 cm (5x)
- borstelen (5x)
0,8 1 fluazinam 500 g/1 (Shirlan) +
0,25 kg vinchlozolin 50% (o.a.
Ronilan) + 0,15 1 carbendazim 500 g/1
(o.a. Bavistin)
8 december 1993
LBO, Lisse

Opmerkingen: - De proef is in enkelvoud uitgevoerd.
- Per object en per ziftmaat was 1 bed à 35 m geplant.
- Kort na een mechanische bewerking werd een vuurbestrijding
uitgevoerd. In totaal is 6x tegen vuur gespoten.
- De mechanische bewerkingen zijn uitgevoerd bij droog en
zonnig weer.
44.3. Proefresultaten
Om voldoende ruimte tussen de regels te krijgen voor het uitvoeren van een
mechanische bewerking, werden de tulpen op 3 regels per bed geplant. De
regelbreedte was ca. 19 cm en de afstand tussen de regels ca. 22 cm.
Gedurende het groeiseizoen werden de gewasschade en onkruidgroei regelmatig
beoordeeld. Hiervoor waren per object en per ziftmaat vier veldjes van 1 m
uitgezet.
Ondanks dat de eerste kiemplantjes pas in de 3e week van april te zien wa
ren, is daarvoor al 2x geegd, lx geschoffeld en lx geborsteld.
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Dit werd gedaan om ook vroeg in het groeiseizoen enige ervaring op te doen
wat betreft beschadiging van het gewas als gevolg van een mechanische
bewerking.
Eggen: (Wiedeg 'Hatzenbichler; zie foto 1)
Gedurende het groeiseizoen is 6x geegd. De eerste keer, voor opkomst (1
maart), werd er volvelds geegd. Het weinige stro wat op de bedden lag voor
de stuifbestrijding, gaf bij het eggen toch problemen. Het stro hoopte zich
op voor de pennen van de eg. Twee weken na opkomst (22 maart) is er voor de
tweede keer volvelds geegd. Het blad van de tulpen was nu gespreid en door
het eggen werden sommige bladeren in tweeën gespleten en her en der werd
een stukje van het blad afgetrokken. Er werden geen hele planten omver
geegd.
Op 25 april (voor de bloei), 11 mei (na het koppen), 24 mei en 13 juni is
er nogmaals geegd. De pennen in de regels waren nu verwijderd, zodat alleen
tussen de regels en in de paden werd geegd. Dit ging vrij goed, want het
beschadigen van de planten was zeer gering nu er alleen tussen de regels
werd geegd. Zo nu en dan werd er een stukje blad afgetrokken. De instelling
van de eg zat tussen slepend en agressief in.
Foto 1. De gebruikte wiedeg.

Schoffelen: (bewegende schoffels; schoffelbreedte 15 en 20 cm + opstaand
randje voor aanaardend effect; zie foto 2)
Na opkomst is er 5x geschoffeld, nl. 22 maart, 25 april, 11 mei, 24 mei en
13 juni. Ook bij het schoffelen was het stro een probleem. Daarom is het
stro op 22 april handmatig tussen de regels verwijderd. Bij een
schoffelbreedte van 15 cm werd slechts een enkele plant afgeschoffeld, bij
20 cm werden redelijk wat planten afgeschoffeld (ca. 1%). Bladbeschadiging
door de schoffelmachine was echter minimaal. Zo nu en dan werd er een
stukje blad afgetrokken. Het aanaardend effect in de regel was bij een
schoffelbreedte van 20 cm beter dan bij 15 cm. De ideale schoffelbreedte
zal waarschijnlijk ca. 18 cm zijn.

149
Foto 2. De gebruikte schoffelraachine.

Borstelen: (borstels draaiden om verticale as; zie foto 3)
Na opkomst is er 5x geborsteld, nl. 29 maart, 25 april, 11 mei, 24 mei en
juni. Bij het borstelen was het stro geen probleem. Naarmate de planten
groter waren (later in het seizoen en grotere ziftmaat), werden meer
planten onder de borstels door getrokken. Deze planten werden niet
afgebroken, maar het blad werd wel behoorlijk beschadigd. Daarnaast kwam <
door het borstelen veel grond op de bladeren.
Foto 3. De gebruikte borstelmachine.
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Over het algemeen viel de gewasschade als gevolg van een mechanische
bewerking erg mee. In het begin van het groeiseizoen was het aantal
beschadigde planten bij de geegde objecten het grootst. Deze beschadigingen
waren voornamelijk veroorzaakt door het volvelds eggen na opkomst. Later Ln
het seizoen werd de meeste schade veroorzaakt door het borstelen. Bij het
eggen en schoffelen werden later in het seizoen maar weinig planten
beschadigd. Bij het schoffelen bestond de schade hoofdzakelijk uit
afgeschoffelde planten.
Ondanks dat een deel van de planten door de mechanische bewerkingen
beschadigd werd, werd het gewas niet extra door vuur (Botrytis tulipae)
aangetast. De vuuraantasting bestond slechts uit enkele vuurspetters.
Onkruidgroei
In de 3e week van april werden de eerste kiemplantjes zichtbaar. Daarvoor
was alleen graanopslag afkomstig uit het stro te zien. Omdat de graanopslag
niet egaal over het perceel verdeeld was, is dit tijdens het beoordelen van
de onkruidgroei buiten beschouwing gelaten. De onkruidgroei tegen de
zijkant van het bed en in de paden is eveneens buiten beschouwing gelaten.
Op 22 april is voor de eerste keer het aantal kiemplantjes in de
beoordelingsveldjes geteld (zie tabel 44.1). Hiervoor was al 2x volvelds
geegd en lx geschoffeld en geborsteld zonder dat er onkruid aanwezig was.
Tabel 44.1.

Het aantal kiemplantjes in en tussen de regels op 22 april
1994 en het aantal kiemplantjes en grotere onkruiden tussen de
regels op 11 mei 1994. Beoordeeld vlak voordat een bewerking
werd uitgevoerd in de ziftmaten 6/8 en 8/9, gemiddeld over 4
veldjes van 1 m bed.

22 aoril
6/8
kiemülanti es
0
Chemisch
0
Eggen
Borstelen
2
5
Schoffelen 15 cm
5
Schoffelen 20 cm

8/9
kiemolanties
13
2
5
13
9

11 mei
6/8
kiem-

Dlanties
8
2
8
14
19

8/9
grotere
kiemonkruiden planties
6
6
0
6
6
4
5
10
4
24

grotere
onkruiden
8
0
1
1
1

Uit tabel 44.1 blijkt dat het aantal kiemplantjes op 22/4 in de geegde
objecten gemiddeld iets lager was dan bij de geschoffelde objecten.
Op 11 mei is alleen het aantal kiemplantjes en grotere onkruiden tussen de
regels geteld (tabel 44.1). De onkruidgroei in de regel was minimaal. Ook
nu bleek dat het aantal kiemplantjes na 3x eggen kleiner was dan na 2x
schoffelen. Wat betreft het aantal grotere onkruiden was dit verschil niet
zo duidelijk. Het chemische object en het geborstelde object hadden bij
zift 6/8 een vergelijkbare onkruidgroei. Er stond echter iets meer onkruid
dan na het eggen. Bij zift 8/9 was het aantal kiemplantjes in de objecten
chemisch, eggen en borstelen vergelijkbaar. Het aantal grotere onkruiden
was in het chemische object echter hoger dan bij de andere objecten.
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Tabel 44.2. Het aantal kiemplantjes en grotere onkruiden tussen de regels
en het aantal grotere onkruiden in de regel op 24 mei 1994
beoordeeld vlak voordat een bewerking werd uitgevoerd in de
ziftmaten 6/8 en 8/9, gemiddeld over 4 veldjes van 1 m bed.
zift 6/8
tussen regels
kiemgrotere
Dlant-j es onkruiden
5
13
1
1
8
7

Chemisch
Eggen
Borstelen
Schoffelen
15 cm
1
Schoffelen
20 cm
4
* niet apart geteld

in repel
grotere
onkruiden
11
12
25

zift 8/9
tussen regels
grotere
kiemülanti es onkruiden
•Jc
28
*
4
*
9

in regel
grotere
onkruiden
17
9
13

9

36

*

9

32

8

27

A

11

32

Op 24 mei is voor de derde maal de onkruidgroei beoordeeld. Zowel het
aantal kiemplantjes en grotere onkruiden tussen de regels als het aantal
grotere onkruiden in de regel werd geteld (tabel 44.2). Het bleek dat bij
alle objecten ondanks een mechanische of chemische bewerking de
onkruidgroei toenam. Opvallend was ook de toename van de grotere onkruiden
tussen de regels bij het chemische object. Dit aantal was over het algemeen
hoger dan bij de mechanische objecten.
Bij het geegde object was de onkruidgroei tussen de regels maar vooral ook
in de regel minder dan bij het schoffelen. De onkruidgroei bij het
borstelen was over het algemeen vergelijkbaar met schoffelen, alleen het
aantal grotere onkruiden in de regel was bij zift 8/9 duidelijk lager dan
na het schoffelen.
Vanaf 27 mei zijn de grotere onkruiden in de beoordelingsveldjes regelmatig
verwijderd. Het was de bedoeling om hiervan de opbrengst te bepalen, om zo
een indicatie te krijgen van de invloed van de mechanische beschadiging van
het gewas op de opbrengst. Door de slechte gewasstand, wat niets met de
proef te maken had, bleken deze cijfers niet betrouwbaar te zijn.
Vanaf eind mei kwam er erg veel eenjarig akkerkers op het perceel voor. In
tabel 44.3 staat het aantal grotere onkruiden vermeld (inclusief 1-jarig
akkerkers) dat vanaf 27 mei t/m 27 juni uit de beoordelingsveldjes is
gehaald.
Tabel 44.3. Het aantal grotere onkruiden dat vanaf 27 mei t/m 27 juni uit
de beoordelingsveldjes is gehaald, gemiddeld over 4 veldjes à 1
m bed, na verschillende bewerkingen in de ziftmaten 6-8 en 8-9.
Chemisch
Eggen
Borstelen
Schoffelen 15 cm
Schoffelen 20 cm

zift 6-8
48
46
76
96
88

zift 8-9
106
23
40
115
92

Ook nu bleek er bij de geegde objecten minder onkruid te staan dan bij de
andere objecten. Vooral bij de geschoffelde objecten zijn veel onkruiden
verwijderd. Bij de brede schoffel (20 cm) was het aantal iets lager dan bij
de smallere schoffel (15 cm).
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Omdat de onkruidsituatie uit de hand begon te lopen, zijn op 7 juni de
grotere onkruiden in de regels bij alle objecten over het gehele bed met de
hand verwijderd. De onkruiden tussen de regels zijn blijven staan. Per
object (35 m bed) is echter in 10 m bed zowel het onkruid in als tussen de
regels niet handmatig verwijderd. Op 23 juni is op deze plekken de
onkruidgroei voor de laatste keer beoordeeld. Door het uitvoeren van een
mechanische bewerking (eggen (6x), schoffelen (5x), borstelen (5x)) kon het
onkruid tussen de regels goed onder controle worden gehouden. Het onkruid
dat in de regels stond groeide echter zo uitbundig dat ondanks de
mechanische bewerkingen het gehele bed toch vol met onkruid groeide. Het
deel waar de onkruiden die in de regel stonden op 7 juni verwijderd waren,
was nog redelijk schoon op 23 juni.
Het object waar een chemische onkruidbestrijding is uitgevoerd, stond er
niet beter bij dan de 'mechanische'-objecten. Het onbehandelde object begon
op 11 mei al aardig onder het onkruid te lopen. Op 31 mei was dit bed
helemaal dicht gegroeid met onkruid.
De voornaamste onkruiden op het proefperceel waren muur, melde, akkkerkers
(1-jarig) en perzikkruid.
Tijdens het uitvoeren van de mechansiche bewerkingen leek het erop dat de
grotere onkruiden door het schoffelen beter gepakt werden dan door het
eggen of borstelen. In de onkruid-tellingen kwam dit echter niet naar
voren. Misschien is dit het gevolg van een te diepe bewerking bij het
schoffelen waardoor de wortels van de onkruiden niet voldoende boven de
grond kwamen en het onkruid na het schoffelen toch weer door groeide. Ook
kan het zijn dat volvelds eggen voor en rond opkomst, ondanks dat er geen
zichtbaar onkruid aanwezig was, toch een vermindering van de onkruidgroei
tot gevolg heeft gehad.
Deze proef werd opgezet met een oriënterend karakter. Vandaar dat gegevens
zoals bewerkingsdiepte, rijsnelheid e.d. niet zijn vastgelegd. De eerste
ervaringen met mechanische onkruidbestrijding in tulpen zijn echter dermate
positief, dat het onderzoek volgend jaar zal worden voortgezet.
Zoals al eerder vermeld, zijn er geen opbrengsten bepaald in verband met de
slechte stand van het gewas. Dit was het gevolg van een Pythium-aantasting
en het in hevige mate voorkomen van koubont in het voorjaar.
44.4. Conclusie
- De gewasschade als gevolg van een mechanische bewerking viel erg mee. Bij
het eggen werd de meeste schade veroorzaakt door het volvelds eggen na
opkomst. Bij het borstelen werd de meeste schade veroorzaakt later in het
groeiseizoen. Bij het schoffelen bestond de schade hoofdzakelijk uit
planten die afgeschoffeld werden.
- De aantasting door Botrytis tulipae was bij de 'mechanische' objecten
niet erger dan bij het object waar de onkruidbestrijding chemisch plaats
vond.
- Door het eggen, schoffelen en borstelen kon het onkruid tussen de regels
goed onder controle worden gehouden. Het onkruid in de regels was echter
een groot probleem.
- In de geegde objecten was de onkruidgroei over het algemeen minder dan
bij de overige objecten.
- De chemische onkruidbestrijding was in deze proef ook niet voldoende
effectief.
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45. INVLOED VAN HET SCHOONMAKEN VAN BROEIFUST OP HET VOORKOMEN VAN PYTHIUM
(proefnummer: 3009431).
45.1. Motivering
Om een aantasting van Pythium te voorkomen wordt veelal het gebruikte
broeifust ontdaan van wortel- en grondresten. Ook wordt het fust wel
ontsmet.
In deze proef werd onderzocht of Pythium vanuit de bak een aantasting kan
geven en of dit kan worden beïnvloed door het afspoelen van het broeifust
met schoon water.
45.2. Proefopzet
Cultivar
Ziftmaat
Koudeperiode
Aanvang koeling
Bolontsmetting

Besmetting fust
Ontsmetting grond
Afspoelen fust
Besmetting

Inhaaldatum
Proefplaats

'Prominence'
12/13
16 weken
21 oktober 1993
0,5% captan 546 g/1 (o.a. Luxan Captan
Flowable) + 0,2% benomyl 50% (o.a.
Benlate)
- geen
- fust dompelen in besmet water
- geen
- 150 g/m3 fosethyl-aluminium 80%
(o.a. Aliette)
- ja*
- nee
Het inoculum (diverse Pythium-stammen)
is geënt op aardemeelcultuur in zand.
Deze suspensie werd opgelost in water.
De te besmetten bakken werden 1 dag
voor planten in de suspensie
gedompeld. De gebruikte potgrond
bevatte vooraf geen
ontsmettingsmiddelen.
10 februari 1994
ROC Zwaagdijk

* Na het dompelen in besmet water werd het fust eerst 24 uur bij 17°C
teruggedroogd en vervolgens afgespoeld met leidingwater.
45.3. Proefresultaten
Bij inhalen in de kas en gedurende de kasperiode bleek er van een zichtbare
Pythium-aantasting nauwelijks sprake te zijn. Aan het eind van de
kasperiode zijn de wortels daarom ook niet beoordeeld.
Tijdens de oogst werden het plantgewicht, de plantlengte en het
plantgewicht per cm plantlengte bepaald.
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Tabel 45.1. Het plantgewicht (g) en de plantlengte (cm) onder invloed van
de besmetting van het fust en de ontsmetting van de grond.

plantgewicht
(1sd - 0,7)

Besmetting fust
niet
wel

Ontsmetting grond
niet
wel
33,0
32,9
30,7
32,2

plantlengte
Clsd - 0.7)

niet
wel

36,9
35.1

36,5
35.9

Zowel het plantgewicht als de plantlengte waren het laagst wanneer het fust
werd besmet en de grond niet was ontsmet. Het plantgewicht was bij de
andere behandelingen onderling vergelijkbaar. De plantlengte was het
grootst wanneer het fust niet werd besmet.
Het plantgewicht per cm plantlengte was hoger (0,90 g/cm) wanneer de grond
wel werd ontsmet dan wanneer dit achterwege werd gelaten (0,88 g/cm). Het
besmetten van het fust had geen invloed op het plantgewicht per cm
plantlengte.
45.4. Conclusie
- Besmetting van het fust veroorzaakte in deze proef vrijwel geen zichtbare
Pythium-aantasting.
- Wanneer het fust werd besmet met Pythium dan had ontsmetten van het fust
met fosethyl-aluminium een positief effect op het plantgewicht en de
plantlengte.
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46.

PYTHIUMBESTRIJDING BIJ DE TULPENBROEI OP WATER (proefnummer 3009432)

46.1 Motivering
De broeierij van tulpen op water is een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling.
Voor de normale broeierij wordt de grond vaak behandeld met een middel
tegen Pythium. Of Pythium bij de broei op water problemen zal geven is
onbekend. Ook is nog onduidelijk hoe het met de verspreiding van Pythium
zal gaan in dit systeem. In deze proef werd onderzocht of Pythium bestreden
kon worden door een ontsmettingsmiddel door het water te mengen. Daarnaast
werd ook onderzocht of dit van invloed is op de broeikwaliteit.
46.2 Proefopzet
Cultivar
Ziftmaat
Bolbesmetting met Pythium
Broeimedium
Ontsmetting

Hoeveelheid middel

Koudeperiode
Inhaaldatum
Herkomst gietwater
Kastemperatuur
Proefplaats

'Prominence'
12/13
- wel«
- niet
- water (Kenn-tray)
- potgrond
- geen
- fosethyl-aluminium 80% (o.a.
Aliette)
- etridiazool 700 g/1 (o.a.
AAterra)
potgrond: - 150 gr/m3 fosethyl-aluminium
- 40 cc/m3 etridiazool
water : - 0,03% fosethyl-aluminium
- 0,005% etridiazool
16 weken
7 maart 1994
regenwater
17°C ingesteld
ROC Zwaagdijk

* De bollen werden gedompeld in een sporensuspensie
46.3. Proefresultaten
Tijdens de oogst werden het plantgewicht, de plantlengte, het gewicht per
cm plantlengte, de wortelbeoordeling, het percentage uitval en het aantal
kasdagen bepaald. Deze gegevens staan vermeld in tabel 46.1 en 46.2.
Het plantgewicht en het plantgwicht per cm plantlengte waren gemiddeld het
hoogst wanneer werd gebroeid op potgrond. Wanneer op potgrond werd gebroeid
zaten er tussen de ontsmettingsmiddelen geen verschillen. Bij de broei op
water gaf fosethyl-aluminium zwaardere planten dan etridiazool.
De plantlengte was gemiddeld het hoogst wanneer werd gebroeid op water.
Wanneer op potgrond werd gebroeid dan zaten er tussen de verschillende
ontsmettingsmiddelen geen verschillen. Bij de broei op water gaf fosethylaluminium langere planten dan etridiazool.
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Tabel 46.1. Het plantgewicht (g), de plantlengte (en), het plantgewicht per
cm plantlengte (g/cm), het percentage uitval en het aantal
kasdagen onder invloed van het broeimediuin en de ontsmetting
(gemiddeld over de wel en niet besmette objecten).

Broeimedium

Ontsmetting
Geen
Fos .-aluminium

Plantgewicht
(LSD = 1,3)

Water
Potgrond

32,6
33,7

33,8
33,7

31,9
34,2

Plantlengte
(LSD = 0,9)

Water
Potgrond

39,7
39,0

41,8
39,3

40,7
39, 2

Plantgew./cm
(LSD = 0,03)

Water
Potgrond

0,82
0,87

0,81
0,86

0,78
0,88

% uitval
(LSD =2,0)

Water
Potgrond

2,4
1,1

0,8
3,0

1,5
2,3

Kasdagen
(LSD = 0.5)

Water
Potgrond

16,0
16.4

15,9
16.0

15,5
16.5

etridiazool

Het percentage uitval was gemiddeld bij alle behandelingen kleiner of
gelijk aan 3%. Het aantal kasdagen lag bij alle behandelingen rond de 16
dagen.
Na afloop van de proef zijn van alle behandelingen de wortels beoordeeld.
Tabel 46.2. De wortelbeoordeling onder invloed van de ontsmetting
(gemiddeld over potgrond en water en wel en niet besmet).

Wortelbeoordeline
LSD
Wortelbeoordeling:

Ontsmetting
Fosethv1-aluminium
2.0
0.4
1 = 100% gezond
2 = 100% ziek

Geen
2.9

Etridiazool
2.3

Wanneer niet was ontsmet dan was de wortelbeoordeling het slechtst. Een
ontsmetting met fosethyl-aluminium of etridiazool gaf een onderling gelijke
wortelkwaliteit. Tussen water en potgrond zaten geen verschillen.
46.4 Conclusie
- Broei op water gaf gemiddeld een lager plantgewicht en lager plantgewicht
per cm plantlengte dan potgrond. De plantlengte was op water echter hoger
dan op potgrond.
- Bij de broei op water gaf fosethyl-aluminium langere planten en zwaardere
planten dan etridiazool. Op potgrond was er geen verschil in plantlengte
en gewicht tussen de ontsmettingsmiddelen.
- Een ontsmetting gaf een betere wortelkwaliteit dan wanneer niet werd
ontsmet.
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47. VERSPREIDING VAN PYTHIUM IN ENKELE BROEISYSTEMEN OP WATER (proefnummer:
3009436).
47.1. Motivering
In de praktijk worden op enkele bedrijven tulpen op water gebroeid. Er is
nog weinig bekend over het effect van een Pythium besmetting in dergelijke
broeisystemen. In deze proef werden verschillende besmettingsroutes (bol,
fust, water) onderzocht in een vroege en late 9°C-trek. Twee typen trays
werden hierbij met elkaar vergeleken.
47.2. Proefopzet
Cultivar en ziftmaat
Bollen kaalmaken
Bolontsmetting
Type tray

Besmettingswijzen

Inhaaldatum
Herkomst gietwater
Kastemperatuur
Proefplaats

'Gander'; 12/13
ja
nee
- Curtec-tray (tray met 103 afzonder
lijke cupjes, geschikt voor zift
11/12; per tray ca. 2,5 liter water)
- Kenn-tray (soort 'spijkerbed'; per
tray ca. 7 liter water)
- niet besmet
- enkele bollen dompelen in een
sporensuspensie van P. ultimum P17
- tray dompelen in een sporensuspensie
van P. ultimum P17
- met P. ultimum P17 besmet water in
enkele cupjes bij Curtec-tray;
hetzelfde percentage water besmetten
met P. ultimum P17 bij Kenn-tray
8 december 1993
- 15 maart 1994
regenwater
17°C ingesteld
ROC Zwaagdijk

47.3. Proefresultaten
Tijdens de oogst zijn de plantlengte, het plantgewicht, het plantgewicht
per cm plantlengte, het percentage bloemverdroging, het percentage uitval
en het aantal kasdagen bepaald. Aan het einde van de kasperiode zijn de
wortels beoordeeld op Pythium en verslijming. Bij de eerste trek is ook het
gewicht van de wortels bepaald.
Tabel 47.1. Het plantgewicht (g), het plantgewicht per cm plantlengte
(g/cm), de wortelbeoordeling en het percentage bloemverdroging
onder invloed van de besmettingswijze in de eerste trek.
Geen
Bol
Trav
Plantgewicht
28,1
25,6
24,9
Plantgewicht/cm
0,70
0,68
0,68
Wortelbeoordeling
1,6
2,0
2,9
% bloemverdroeinp
3
8
7
Wortelbeoordeling: 1 = 100% gezond, 5 = 100% Pythium

Water
25,9
0,68
3,0
7

LSD
1,0
0,02
0,8
3
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In de eerste trek waren het plantgewicht en het plantgewicht per cm
plantlengte het laagst en het percentage bloemverdroging het hoogst wanneer
er een besmetting plaats vond. De wijze van besmetten maakte geen verschil.
Wanneer alleen de bol werd besmet dan bleven de wortels in de eerste trek
gezonder dan wanneer de tray of het water werden besmet. Het gewicht van de
wortels, dat alleen bij de eerste trek is bepaald, werd niet beïnvloed door
de verschillende behandelingen.
In de tweede trek was er geen effect van het wel of niet besmetten met
Pythium en de wijze van besmetten op het gewicht en het percentage
bloemverdroging.
Tabel 47.2. De plantlengte (cm) onder invloed van het type tray en de
besmettingswijze in de eerste trek.
Besmettinpswii ze
niet besmet
enkele bollen besmet
tray besmet
water besmet
LSD

Tvue trav
Curtec
39,5
36,7
34,7
36.9
1.3

Kenn
40,9
38,4
38,9
39.4

In de eerste trek was de plantlengte het grootst wanneer niet werd besmet.
Bij de Curtec-tray gaf de besmetting van de tray de kortste planten. Op de
Kenn-tray was er geen verschil in lengte tussen de 3 besmettingswijzen. In
de tweede trek was er geen effect van het al dan niet besmetten en de
besmettingswijze op de plantlengte.
Tabel 47.3. De plantlengte (cm), het plantgewicht (g), het plantgewicht per
cm plantlengte (g/cm) en de wortelbeoordeling onder invloed van
het broeisysteem in de eerste en tweede trek.
le trek
Curtec
37,0
Plantlengte
25,6
Plantgewicht
0,69
Plantgewicht/cm
Wortelbeoordeline
2.8
Wortelbeoordeling: 1 = 100% gezond,

2e trek
Curtec Kenn
LSD
Kenn
37,0
38,4
1,3
39,4
30,5
28,1
26,7
0,7
0,80
0,76
0,01
0,67
0.6
2.0
5 = 100% Pythium
-

-

LSD
1,0
1,4
0,02
-

Het plantgewicht en de plantlengte waren op de Kenn-tray groter dan op de
Curtec-tray. Het plantgewicht per cm plantlengte was op de Curtec-tray in
de eerste trek iets hoger dan op de Kenn-tray. In de tweede trek was het
precies andersom.
Wanneer de bollen op de Kenn-tray stonden opgeplant dan zagen de wortels er
gezonder uit dan op de Curtec-tray. In de eerste trek kwam alleen
verslijming van de wortels voor op de Curtec-tray (ca. 40%). In de tweede
trek kwam ook op de Kenn-tray enige verslijming van de wortels voor, op de
Curtec-tray hadden echter alle bollen verslijmde wortels. Hierdoor was een
wortelbeoordeling op Pythium-aantasting in de tweede trek niet mogelijk.
Er was in beide trekken geen duidelijke invloed van de besmettingswijze en
het type tray op het aantal kasdagen en het percentage uitval.
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47.4. Conclusie
- De wijze van besmetten had geen invloed op het plantgewicht, het
plantgewicht per cm plantlengte, het percentage bloemverdroging, het
percentage uitval en het aantal kasdagen.
- In de eerste trek bleven de wortels gezonder wanneer alleen de bol werd
besmet dan wanneer de tray of het water werden besmet. In de tweede trek
konden de wortels niet beoordeeld worden op Pythium-aantasting als gevolg
van de verslijming.
- Op de Curtec-tray gaf besmetting van de tray in de eerste trek de kortste
planten. In de eerste trek was er op de Kenn-tray en in de tweede trek op
beide type trays geen verschil in lengte tussen de drie
besmettingswijzen.
- Op de Kenn-tray waren de planten langer en zwaarder dan op de Curtectray .
- Het plantgewicht per cm plantlengte was in de eerste trek op de Curtectray iets hoger dan op de Kenn-tray. In de tweede trek was het precies
andersom.
- Op de Kenn-tray bleven de wortels gezonder dan op de Curtec-tray. In de
eerste trek kwam alleen op de Curtec-tray verslijming van de wortels
voor. In de tweede trek kwam ook op de Kenn-tray enige verslijming van de
wortels voor, op de Curtec-tray was het echter veel ernstiger.
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48.

ONDERZOEK NAAR HET EFFECT VAN HET ALTERNATIEVE VUURBESTRIJDINGSADVIES
OP DE BROEIKWALITEIT (proefnummer: 3009403).

48.1. Motivering
Een aantasting van 'vuur' (Botrytis tulipae) op het veld kan een grote
opbrengstreductie geven. Daarom wordt er frequent gespoten tegen deze
aantasting. Om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen is
in 1989 onderzoek gestart. Uit dit onderzoek is een alternatief
vuurbestrijdingsadvies naar voren gekomen, waarbij de spuitfrequentie en de
dosering verlaagd kan worden door het gebruik van een effectievere
combinatie van middelen.
In het seizoen 1991/'92 werd op ROC Zwaagdijk voor het eerst ervaring
opgedaan met het nieuwe (alternatieve) vuurbestrijdingsadvies. Wat het
effect hiervan is voor de broeierij werd nader onderzocht. Wanneer enkele
seizoenen zonder mangaanbevattende middelen zou worden gespoten, dan zou
dit mogelijk effect kunnen hebben in de broeierij. Het leverbaar uit deze
proef zal in seizoen 1994/'95 worden afgebroeid.
48.2. Proefopzet
Cultivar
Herkomst plantgoed
Ziftmaat
Vuurbestrijding

Plantdatum
Proefplaats

: 'Monte Carlo'
: afkomstig uit proef van 1993 (2-jarig
materiaal)
: - 4/7
- 7/10
: - advies: vanaf opkomst tot 2 weken na
de bloei wekelijks 2,5 kg mancozeb
75% (o.a. Bakthane DF) daarna om de
10-12 dagen + 2x een toevoeging van
0,5 kg vinchlozolin 50% (o.a.
Ronilan) + na het koppen een
toevoeging van 0,3 1 carbendazim 500
g/1 (o.a. Bavistin)
- alternatieve advies: vanaf moment
dat de bladeren in de rij elkaar
raken tot aan het begin van
afsterving om de 14 dagen 1,5 1
chloorthalonil/prochloraz 50/15,4%
(o.a. Allure) + 0,25 kg vinchlozolin
+ 0,15 1 carbendazim
: 2 november 1993
: ROC Zwaagdijk

48.3. Proefresultaten
Tijdens de teelt werden er, in tegenstelling tot vorig jaar, op het veld
geen verschillen in bladkleur geconstateerd.
Na de oogst werd de kg-opbrengst bepaald. Deze was alleen afhankelijk van
de ziftmaat en niet van de vuurbestrijding.
48.4. Conclusie
De kg-opbrengst werd niet beïnvloed door de vuurbestrijding.
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49.

AFBROEI:ONDERZOEK NAAR HET EFFECT VAN HET ALTERNATIEVE
VUURBESTRIJDINGSADVIES OP DE BROEIKWALITEIT (proefnummer:
3009423)

49.1. Motivering
In het seizoen 1991/1992 werd op ROC Zwaagdijk voor het eerst ervaring
opgedaan met het nieuwe (alternatieve) vuurbestrijdingsadvies. Wanneer
enkele seizoenen zonder mangaanbevattende middelen zou worden
gespoten, dan zou dit mogelijk effect kunnen hebben op de
broeikwaliteit. In deze proef werd dit oriënterend onderzocht.
49.2. Proefopzet
Cultivar
Plantgoed
Ziftmaat teelt
Vuurbestrijding

Plantdatum teelt
Ziftmaat afbroei
Koude periode
Aanvang koeling
Inhaaldatum
Proefplaats

'Monte Carlo'
1-jarig proefmateriaal
- 4/7
- 7/12-op
- advies: vanaf opkomst tot 2
weken na de bloei wekelijks 2,5
kg mancozeb 75% (o.a. Bakthane
DF) daarna om de 10-12 dagen +
2x een toevoeging van 0,5 kg
vinchlozolin 50% (o.a. Ronilan)
+ na het koppen een toevoeging
van 0,3 1 carbendazim 500 g/1
(o.a. Bavistin)
- alternatieve advies: vanaf
moment dat de bladeren in de
rij elkaar raken tot aan het
begin van afsterving om de 14
dagen 1,5 1 chloorthalonil/
prochloraz 50/15,4% (o.a. Allu
re) + 0,25 kg vinchlozolin 50%
+0,15 1 carbendazim 500 g/1
11 december 1992
- 11/12

- 12/13
16 weken
30 september 1993
20 januari 1994
ROC Zwaagdijk

49.3. Proefresultaten
Tijdens de broei konden geen verschillen worden aangetoond in
broeikwaliteit tussen de twee vuurbestrijdingsadviezen.
49.4. Conclusie
- Een bespuiting tijdens de teelt volgens het vuurbestrijdingsad
vies of het alternatieve advies lieten onderling geen
verschillen zien in broeikwaliteit.
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50.

INVLOED VAN DE FORMALINECONCENTRATIE IN HET ONTSMETTINGSBAD OP DE
OPBRENGST VAN TULPEN (proefnummer: 3199401).

50.1. Motivering
Hergebruik van ontsmettingsbaden voor meerdere bolgewassen zou de
hoeveelheid restvloeistof die overblijft na het ontsmetten beperken. Omdat
bij o.a. hyacint en narcis formaline aan het bad wordt toegevoegd, is het
belangrijk te weten hoeveel het bad verdund moet worden om uiteindelijk bij
de dompeling van tulpen geen schade te krijgen van de formaline. In het
verleden is gebleken dat, bij een bolontsmetting vlak voor planten, 1%
formaline schade gaf. In deze proef werd gekeken naar het effect van
formaline in verschillende concentraties, op tulpebollen die vlak voor
planten of 2 dagen voor planten werden ontsmet.
50.2. Proefopzet
Cultivars
Ziftmaat
Formaline concentratie

- 'Renown'
- 'Madame Lefeber'
9/10
- 0
%
- 0,1 %

- 0,25%
- 0,5 %
- 1,0 %
- 2,0 %

Bolontsmetting

Ontsmettingsmethode
Ontsmettingstijdstip

Plantdatum
Proefplaats

0,5% captan 546 g/1 (o.a.
Luxan Captan Flowable) +
0,4% carbendazim 500 g/1
(o.a. Bavistin) +0,3%
prochloraz 450 g/1
(o.a. Sportak) + formaline
400 g/1
15 min. dompelen
- vlak voor planten
- 2 dagen voor planten, bollen werden
na ontsmetten bewaard bij 17°C
11 november 1993
LBO, Lisse

50.3. Proefresultaten
De bollen hadden op het moment van ontsmetten een sterk ontwikkelde
wortelkrans. De wortels stonden op het punt om door te breken. Bij een
aantal bollen was een klein spruitje zichtbaar.
De bollen die 2 dagen voor planten waren ontsmet, zijn direct na het
ontsmetten in geperforeerde plastic zakken gedaan en bij 17°C bewaard.
De bollen van 'Renown' die 2 dagen voor planten ontsmet waren in 2%
formaline gaven op het veld een slechtere stand te zien (ieler). Er waren
ook minder bollen opgekomen dan bij de overige objecten.
Bij 'Madame Lefeber' was van ditzelfde object in één van de drie
herhalingen de stand slechter. Het opkomstpercentage was wel vergelijkbaar
met de andere objecten van 'Madame Lefeber'.
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Na de oogst is de opbrengst bepaald.
Tabel 50.1.

De kg-opbrengst (kg), het gewicht 10/- (kg) en het
percentage bollen 12/- per 100 planten na een bolontsraetting
vlak voor of 2 dagen voor planten gemiddeld over de
formalineconcentraties van de cultivars Renown en Madame
Lefeber.
'Renown'
vlak voor
4,1
2,7
33

kg-opbrengst
gewicht 10/% 12/-

2 daeen voor
4,1
2,7
34

'Madame Lefeber'
vlak voor
2 daeen voor
4,0
3,8
3,0
2,7
58
47

Het moment van ontsmetten had bij 'Renown' geen invloed op de kg-opbrengst,
het gewicht aan 10/- en het percentage 12/-. Bij 'Madame Lefeber' waren de
kg-opbrengst, het gewicht aan 10/- en het percentage 12/- hoger als de
bollen vlak voor planten waren ontsmet dan wanneer dit 2 dagen voor planten
werd gedaan (tabel 50.1).
Tabel 50.2.

De kg-opbrengst (kg), het gewicht 10/- (kg) en het
percentage 12/- per 100 planten na een bolontmetting met
verschillende concentraties formaline van de cultivars
Renown en Madame Lefeber.

'Renown'
kg-

I SC

OO

12/34
35
34
37
32
29

'Madame Lefeber'
gewicht
kg10/oobrenpst
3,9
2,9
3,9
2,9
3,9
3,8
2,9
3,9
3.7
OO OO

2.5

%

l s C I SC

] SC

OO 0 V

2,8
2,8

l sc

4,0
4,1
4,1
4,2
3,9
4.0

OO

0%
0,1%
0,25%
0,5%
1,0%
2.0%

! SC

ODbrenEst

gewicht
10/-

%

12/55
53
52
52
54
49

De formaline concentratie had geen invloed op de kg-opbrengst per 100
planten (tabel 50.2). Bij 'Madame Lefeber' was de kg-opbrengst van de
bollen die 2 dagen voor planten waren ontsmet in 2% formaline echter wel
lager dan van de andere objecten (resp. 3.4 en 3.9).
Ontsmetten in 2% formaline gaf soms een lager percentage 12/- dan de
controle. Dit was echter niet altijd het geval.
Het gewicht aan 10/- was na ontsmetting in 2% formaline iets lager dan de
controle-behandeling (0%).
Ontsmetten in 2% formaline gaf bij 'Renown' meer en bij 'Madame Lefeber'
juist minder plantgoed (<10) dan de controle behandeling.
50.4. Conclusie
- Het opkomstpercentage van 'Renown' was na een ontsmetting in 2%
formaline 2 dagen voor planten lager. De groei van de bollen die wel
opkwamen was echter vergelijkbaar met de andere objecten.
- Het moment van ontsmetten had bij 'Renown' geen invloed op de opbrengst.
Bij 'Madame Lefeber' gaf 2 dagen voor planten een lagere opbrengst dan
vlak voor planten ontsmetten, ongeacht de formalineconcentratie.
- Ontsmetten in 2% formaline gaf soms een lager percentage 12/- en een
lager gewicht 10/- dan de controle-behandeling.
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51.

AFBROEI: INVLOED VAN DE FORMALINE - CONCENTRATIE IN HET ONTSMETTINGSBAD
VAN TULPEN (proefnummer: 3199402).

51.1. Motivering
Hergebruik van ontsmettingsbaden voor meerdere bolgewassen zou de
hoeveelheid restvloeistof die overblijft na het ontsmetten beperken. Omdat
bij bijvoorbeeld hyacint en narcis formaline aan het bad wordt toegevoegd,
is het belangrijk te weten hoeveel het bad verdund moet worden om uiteinde
lijk bij de dompeling van tulpeplantgoed geen schade te krijgen van de
formaline. In het verleden is gebleken dat, bij een bolontsmetting van het
plantgoed vlak voor planten, 1% formaline schade gaf. In de teeltproef is
gekeken naar het effect van formaline, in verschillende concentraties, op
de opbrengst van tulpebollen die vlak voor planten werden ontsmet. In deze
proef werden de leverbare bollen die daar uit voortgekomen zijn afgebroeid.
51.2. Proefopzet
Cultivar en ziftmaat
Formalineconcentratie in
ontsmettingsbad v/h plantgoed

'Renown'; 11/12
- 0

%

- 0,1 %

- 0,25%
- 0,5 %
- 1,0 %
- 2,0 %

Bolontsmetting plantgoed

Ontsmettingsmethode
Temperatuurbehandeling broei
Koudeperiode
Plantdatum
Inhaaldatum
Kastemperatuur
Proefplaats

0,5% captan 546 g/1 (o.a. Luxan Captan
Flowable) + 0,4% carbendazim 500 g/1
(o.a. Bavistin) +0,3% prochloraz 450
g/1 (o.a. Sportak) + formaline 400 g/1
vlak voor planten 15 minuten dompelen
20°C (15/10) + 17°C
20 weken
25 november 1993
18 maart 1994
18° C
LBO, Lisse

51.3. Proefresultaten
Het plantgoed ontsmetten in een ontsmettingsbad waar formaline in
verschillende concentraties aan toegevoegd was, had geen invloed op de
broeikwaliteit van het daaruit voortgekomen leverbaar. Er was geen verschil
in pootlengte, totale lengte, bloemgrootte, gewicht en kasperiode tussen de
behandelingen.
Voor de resultaten van de teeltproef wordt verwezen naar het Interne LBOrapport nr. 023 proef 0149.1993.03 blz. 20.
51.4. Conclusie
-

Formaline toegevoegd aan het ontsmettingsbad van tulpeplantgoed had geen
nadelige invloed op de broeikwaliteit van het daaruit voortgekomen
leverbaar.
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52.

BOLONTSMETTING VAN TULPEN DOOR MIDDEL VAN SCHUIMEN IN KLEIN FUST
(proefnummer: 3009401).

52.1. Motivering
In de jaren 1980 t/m 1983 is er onderzoek gedaan naar het ontsmetten van
tulpebollen door middel van schuimen. De uitkomst van deze proeven was dat
schuimen een prima resultaat gaf mits de concentratie van de gebruikte
middelen met een factor 3 werd verhoogd. Momenteel wordt door de praktijk
het schuimen op grotere schaal weer opgepakt. Een aantal zaken in de
methode van schuimen is veranderd ten opzichte van de 'oude' methode.
In deze proef werd onderzocht of de werking van de schuimmethode door de
veranderde technieken een even goed resultaat gaf als de conventionele
methode (dompelen).
52.2. Proefopzet
Cultivar

Ziftmaat
Ontsmettingsmethode + middelen

Standaarddosering

Dompelduur
Ontsmettingstijdstip
Plantdatum
Proefplaats

'Prominence'; gezonde bollen
uit zwaar Fusarium-besmette
partij
7/8
1 = geen (schoon water)
2 = dompelen; standaard
dosering met Sportak HF
3 = schuimen; standaard
dosering* met Sportak EW
4 = schuimen; standaard
dosering* met Sportak HF
5 = dompelen; standaarddosering met Sportak EW
6 = schuimen; dubbele
dosering* met Sportak EW
0,5% captan 546 g/1 (o.a.
Luxan Captan Flowable) + 0,4%
carbendazim 500 g/1 (o.a.
Bavistin) + 0,3% prochloraz
450 g/1 (o.a. Sportak HF of
Sportak EW)
15 minuten
27 oktober 1993
28 oktober 1993
ROC Zwaagdijk

Bij de standaarddosering van schuimen werd ca. de halve hoeveelheid
middel meegegeven t.o.v. dompelen. De dubbele dosering bij schiumen kwam
dus overeen met dezelfde hoeveelheid middel die bij het dompelen met de
standaard dosering werd meegegeven.
52.3. Proefresultaten
Tijdens het klaarmaken van de proef op 27 oktober bleek dat het schuimen
met de dubbele dosering prochloraz (Sportak HF) niet mogelijk was. Bij deze
concentratie bleek het schuimmiddel niet in staat om schuim te maken. Met
een andere formulering van prochloraz (Sportak EW) lukte het wel.
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De behandelingen die werden gedompeld zijn voor en na het dompelen gewogen.
De gewichtstoename was 10%.
Tijdens de teelt bleek dat de gehele proef een matige stand had.
Na de oogst werden het gewicht per 100 clusters, het percentage zure bollen
(Fusarium) en het percentage uitval bepaald.
Het oogstgewicht per 100 clusters werd niet beïnvloed door de
ontsmettingsmethode en ook niet door de gebruikte formulering prochloraz.
Tabel 52.1.

Het percentage Fusarium en het percentage uitval onder invloed
van de ontsmettingsmethode.

Ontsmetting
Geen
Dompelen prochloraz
Dompelen prochloraz
Schuimen prochloraz
Schuimen prochloraz
Schuimen prochloraz

Dosering
-

HF
EW
EW
EW
HF

standaard
standaard
'standaard'
'dubbel'
'standaard'

% Fusarium
9,5
2,5
1,9
2,1
1,6
3.1

% uitval
12 , 9
16,5
16,6
17,3
23,5
19.6

Het percentage Fusarium was het hoogst wanneer er in het geheel niet werd
ontsmet. Tussen de ontsmettingsmethoden en de formulering prochloraz konden
geen verschillen worden aangetoond.
Het hoogste percentage uitval (Fusarium + niet gerooide bollen) gaf een
ontsmetting door middel van schuim in een 'dubbele' dosering. Tussen de
andere behandelingen zaten geen verschillen in uitvalspercentage.
52.4. Conclusie
- Schuimen met een 'dubbele' dosering prochloraz HF bleek niet mogelijk
doordat dit middel de werking van het schuimmiddel sterk verminderde.
Gekozen is voor een nieuwere formulering prochloraz (Sportak EW) waarmee
wel met een 'dubbele' dosering kon worden geschuimd.
- De gewichtstoename na 15 minuten dompelen bleek ca. 10% te zijn.
- Het oogstgewicht werd niet beïnvloed door de ontsmettingsmethode.
- Tussen de verschillende ontsmettingsmethoden konden geen verschillen in
percentage Fusarium worden aangetoond.
- Schuimen met een 'dubbele' dosering prochloraz gaf het hoogste
percentage uitval.
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53.

NAWERKING VAN HET ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL 'ALLY' OP TULPEN
(proefnummer: WG 377).

53.1. Motivering
Het onkruidbestrijdingsmiddel 'Ally' met de werkzame stof metsulfuronmethyl is toegelaten in de teelt van wintertarwe en zomergerst. Onbekend is
de nawerking van dit middel op o.a. een volggewas tulpen. Omdat vanuit de
praktijk veel vragen kwamen over het na-effect is een oriënterende proef
opgezet.
53.2. Proefopzet
Cultivar en ziftmaat
Voorvrucht
Objecten (in wintertarwe)

Spuitdatum
Plantdatum tulpen
Rooidatum
Proefplaats

'Cassini' 7/9
wintertarwe
- onbehandeld
- metsulfuron-methyl 20% (Ally)
20 g/ha
- metsulfuron-methyl 40 g/ha
3 juli 1993
28 oktober 1993
1 juli 1994
ROC 'De Waag'

53.3. Proefresultaten
De proef is aangelegd in wintertarwe op een lichte zavelgrond met 9%
afslibbaar en 1,8% organische stof. Op 3 juli 1993 zijn de drie behande
lingen in enkelvoud aangelegd. Het advies in wintertarwe is een dosering
van 30 g/ha toegepast vanaf het 2-bladstadium tot einde uitstoeling; dit
valt in de maanden maart/april. Het spuittijdstip is in deze proef dus
later geweest dan volgens advies wordt aangegeven. In het najaar van 1993
zijn tulpen op de behandelingen geplant.
Tijdens de teelt van de tulpen zijn geen verschillen in opkomst en stand
waargenomen. De opbrengsten van de drie behandelingen (in enkelvoud)
verschilden nauwelijks van elkaar (gemiddeld 8,3 ton plantgoed per ha en
620.000 leverbare bollen per ha).
53.4. Conclusie
- In deze oriënterende proef heeft het onkruidbestrijdingsmiddel 'Ally', in
wintertarwe gespoten, geen effect gegeven op de opbrengst van het
volggewas tulpen.
Opmerking: De geoogste bollen zullen worden afgebroeid op het LBO te Lisse
en nageteeld op ROC 'De Waag'. In 1994/1995 zal het onderzoek in tulpen met
diverse hoge doseringen worden voortgezet.
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54.

ONDERZOEK NAAR GELEIDE BESTRIJDING VAN BOTRYTIS TULIPAE IN TULPEN
(proefnummer : 3009407).

54.1. Motivering
Naar de Botrytis-schimmel is wereldwijd al veel onderzoek gedaan. Zo is van
Botrytis elliptica (vuur in lelie) bekend dat na een bladnat-periode van 5
uur bij 20°C 100% van de aanwezige sporen is gekiemd (onder
kasomstandigheden). Onbekend is echter nog hoe met de bestaande kennis, die
overigens nog verder vergroot dient te worden, tot een geleide bestrijding
kan worden gekomen.
In de akkerbouw en vollegrondsgroenten zijn al systemen ontwikkeld ter
bestrijding van ziekten d.m.v. het waarnemen van weersfactoren. Zo is er
een waarschuwingssysteem voor Phytophthora in aardappel en
bladvlekkenziekte in kool en ui. De geleide bestrijding vindt plaats
wanneer een bepaald criterium wordt overschreden.
Met deze proef werden gegevens verzameld die nodig zijn voor het
ontwikkelen van een waarschuwingssysteem voor Botrytis tulipae in tulpen.
Onderzocht werd of tulpen in een bepaalde periode gevoeliger zijn voor
vuur. De behandelingen zijn gekozen volgens de Nieto-methode. In een aantal
behandelingen begint de eerste bespuiting later en in een aantal
behandelingen eindigt de laatste bespuiting eerder.
54.2. Proefopzet
Cultivar
Plantmaat
Behandelingen:

: 'Monte Carlo'
: 10/11
Spuitdatum
1j_ _
—
2 =
3 =
4 =
5 =
6 =
7 =
8 =

Vuurbestrijding/ha

Plantdatum
Afbroei
Proefplaats

30/3
1
-

6/4
2
1

20/4
3
2
1

-

-

-

-

-

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4/5
4
3
2
1
4
4
4

18/5

1/6

15/6

5
4
3
2
5
5

6
5
4
3
6
-

-

-

-

-

7
6
5
4
-

0,8 1 fluazinam 500 g/1 (o.a. Shirlan)
+ 0,15 1 carbendazim 500 g/1 (o.a.
Bavistin) + 0,25 1 vinchlozolin 50%
(o.a. Ronilan)
4 november 1993
voorjaar 1995
ROC Zwaagdijk

54.3. Proefresultaten
Tijdens de teelt werden geen vuurspetters van enige betekenis waargenomen.
De onbespoten veldjes stierven wel 4 à 5 dagen vroeger af dan de bespoten
veldjes. Naarmate er vroeger met de bespuitingen werd begonnen bleef het
gewas iets langer groen. Het maakte dan niet uit of er eerder met de
bespuitingen werd gestopt. De behandeling waarbij van 30/3 tot 15/6 werd
gespoten (7x) gaf een vergelijkbare stand als behandeling 2, 6, 7 en 8.
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De kg-opbrengst, het percentage 13/-, het percentage 12/-, het percentage
11/- en het percentage 10/- werden niet beïnvloed door het tijdstip en het
aantal bespuitingen. Dus ook niet wanneer er in het geheel niet werd
gespoten.
54.4. Conclusie
- Naarmate er vroeger met de bespuitingen werd begonnen bleef het gewas
iets langer groen. Het maakte dan niet uit of er eerder met de
bespuitingen werd gestopt. De behandeling waarbij van 30/3 tot 15/6 werd
gespoten gaf een vergelijkbare stand als behandeling 2, 6, 7 en 8.
- De kg-opbrengst, het percentage 13/-, het percentage 12/-, het percentage
11/- en het percentage 10/- werden niet beïnvloed door het tijdstip en
het aantal bespuitingen.
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55.

KUNSTLICHTBROEI MET IJSTULPEN (proefnummer: 4209301).

55.1. Motivering
Op grond van tot nu toe bekende gegevens lijkt het mogelijk met zeer lage
hoeveelheden kunstlicht van de juiste kleur en met de juiste daglengte
bolbloemen te produceren in ruimten waar geen daglicht binnenkomt. Hiertoe
is het noodzakelijk dat die minimale lichtbehoefte voor de diverse
bolgewassen bepaald wordt. In deze proef werd onderzocht wat de minimale
lichthoeveelheid voor ijstulpen is, waarbij nog een goede kwaliteit tulpen
geproduceerd kan worden.
Vorig jaar werd bij een belichting van 12 uur 9 tl's (= 12 x 125 /tmol.
m"2. sec x) een goede kwaliteit ijstulpen geproduceerd. Deze hoeveelheid
licht is in deze proef als uitgangspunt gekozen. Daarnaast is ook de
daglengte gevarieerd.
55.2. Proefopzet
Cultivars

: - 'Kees Nelis'
- 'Prinses Irene'

Ziftmaat
Temperatuurbehandeling
Invrlesmethode

: 12/-

Invriesdatum
Plantdatum/Inhaaldatum
Behandelingen

Klimaat in klimaatkasten
Proefplaats

: 20°C (15/10) + 17°C (23/11) + 4w9°C
: ingepakt in potgrond en ingevroren bij
-2°C
: 21 december 1992
: - 21 september 1993
- 19 oktober 1993
: - kas
- 10 uur 70 /imol .nf2.sec"1
- 10 uur 140 ftmol. m"2.sec 1
- 20 uur 70 /imol.m"2.sec"1
- 20 uur 105 /xmol. m"2.sec 1
: 14°C; Ie trek 70% en 2e trek 75% RV
: LBO, Lisse

55.3. Proefresultaten
Een week na inhalen was het blad onder een hoge lichtintensiteit (10 uur
140 ^mol.m"2.sec 1 en 20 uur 105 /xmol.m"2.sec_1) verder gespreid dan onder een
lagere lichtintensiteit. Behalve bij 'Kees Nelis' van de 2B trek, daar liet
de daglengte juist een verschil in spreiding zien. Bij een daglengte van 20
uur of in de kas was het eerste blad van 'Kees Nelis' van de 2® trek iets
verder gespreid dan bij een daglengte van 10 uur.
De planten afgebroeid in de kas hadden bleker blad dan onder kunstlicht en
bij de 2e trek waren de bloemen ook bleker. Bij 'Kees Nelis' was het blad
van de planten in de kas slapper dan onder kunstlicht. Het blad van 'Kees
Nelis' van de Ie trek was bij de behandelingen afgebroeid onder kunstlicht
donkderder van kleur en steviger wanneer de daglengte langer was. Bij
'Prinses Irene' en bij de 2e trek van 'Kees Nelis' was er bij de
behandelingen onder kunstlicht geen verschil in bladkleur.
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Bij de cultivar Kees Nelis kwam bij alle behandelingen erg veel uitval voor
als gevolg van een slechte beworteling. Bij 'Prinses Irene' was het
percentage uitval (vnl. waterstelen en kiepers) bij de behandelingen met
het meeste licht (10 uur 140 /tmol.nr:. sec 1 en 20 uur 105 //mol.m sec :) het
laagst (9%) en bij het minste licht (10 uur 70 /*mol.m :.sec"1) het hoogst
(41%).
Tijdens de oogst werden de pootlengte, de totale lengte, de lengte van het
eerste loofblad, de nek en de bloemgrootte gemeten. Daarnaast werd het
gewicht per cm plantlengte en het aantal kasdagen bepaald.
Tabel 55.1. De totale lengte (cm) en de lengte van het eerste loofblad (cm)
onder invloed van de hoeveelheid licht van de cultivars Kees
Nelis en Prinses Irene gemiddeld over de Ie en 2e trek.

kas
10 uur 70 /xmol. m"2. sec"1
10 uur 140 jumol. nf2. sec"1
20 uur 70 /imol.m"2.sec"1
20 uur 105 umol.m"2.sec"1

Totale lengte
Kees
Prinses
Nelis
Irene
33,3
35,0
35,8
32,1
30,1
35,1
33,2
37,0
31.7
36.1

Lenste eerste loofblad
Kees
Prinses
Nelis
Irene
19,8
22,1
19,4
17,9
16,8
15,7
20,1
19,0
17.6
17.7

Bij 'Kees Nelis' waren de planten korter naarmate de lichtintensiteit hoger
was. De verschillen in plantlengte tussen 20 uur 105 /imol.m~2.sec"1, 10 of
20 uur 70 /anol.m"2.sec 1 en de kas waren echter niet betrouwbaar. Bij
'Prinses Irene' was de totale lengte van de planten onder 20 uur 70 /zmol.
m^.sec"1 iets langer dan onder 10 uur 140 /*mol. m"2.sec 1 en in de kas. De
plantlengte van de andere behandelingen was onderling vergelijkbaar.
De lengte van het eerste loofblad was bij beide cultivars korter naarmate
de lichtintensiteit hoger was. In de kas was het eerste loofblad het
langst. Bij een lichtintensiteit van 70 ^imol.m"2.sec"1 was het eerste
loofblad bij een daglengte van 20 uur langer dan bij 10 uur.
Er was geen duidelijk effect van de hoeveelheid licht op de pootlengte,
neklengte, bloemgrootte en het gewicht per cm plantlengte.
De kasperiode was in de kas het kortst (gem. 16 dagen) en onder kunstlicht
met het minste licht (10 uur 70 /xmol. m"2.sec1) het langst (gem. 18 dagen).
De kasperiode was bij de andere behandelingen onderling vergelijkbaar.
De kwaliteit van de bloemen op de vaas was van 'Kees Nelis' redelijk. De
kwaliteit van 'Prinses Irene' was in de Ie trek matig en in de 2e trek
slecht. Het aantal waterstelen en kiepers op de vaas was bij 'Prinses
Irene' van de 2e trek bij de laagste lichtsom (10 uur 70 /imol . m"2. sec_1) het
hoogst en bij de hoogste lichtintensiteit (10 uur 140 ^tmol .m~2. sec_1) het
laagst.
55.4. Conclusie
- Over het algemeen was het broeiresultaat in de kas en onder 10 uur 70
fimol. m"2. sec 1 het slechtst.
- Bij een hoge lichtintensiteit (105 en 140 ^mol.m"2.sec 1) was het broei
resultaat beter, al waren de totale lengte en de lengte van het eerste
loofblad bij de hoogste lichtintensiteit (140 ftmol. m"2. sec"1) wel kleiner.
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KUNSTLICHTBROEI MET 9°C-TULPEN (proefnummer: 4209401/420941A).

56.1. Motivering
Op grond van tot nu toe bekende gegevens lijkt het mogelijk met zeer lage
hoeveelheden kunstlicht van de juiste kleur en met de juiste daglengte
bolbloemen te produceren in ruimten waar geen daglicht binnenkomt. Hiertoe
is het noodzakelijk dat die minimale lichtbehoefte voor de diverse
bolgewassen bepaald wordt.
In deze proef werd onderzocht wat de minimale lichthoeveelheid voor 9°Ctulpen is, waarbij nog een goede kwaliteit tulpen geproduceerd kan worden.
Daarnaast werd ook de daglengte gevarieerd. In totaal zijn 4 trekken
gedaan, waarbij de behandelingen (lichtintensiteit en daglengte) per trek
werden gevarieerd. De resultaten worden daarom per trek behandeld.
56.2. Proefopzet
Cultivars

Ziftmaat
Temperatuurbehandeling
Trek 1:
Behande1ingen

Koudeperiode
Plantdatum
Inhaaldatum
Klimaat

- 'Dreaming Maid'
- 'Kees Nelis'
- 'Prinses Irene'
- 'Yokohama'
12/-; behalve 'Yokohama' zift 11/12
20°C (15/10) + 17°C

- kas
- 10 uur 70 /zmol. m"2.sec"1
- 10 uur 140 /xmol.m"2.sec 1
- 20 uur 70 /imol. m"2.sec 1
- 20 uur 105 /xmol. m"2.sec"1
- 'Kees Nelis', 'Yokohama' 15 weken;
- 'D. Maid', 'P. Irene' 16 weken*
11 oktober 1993
20 december 1993
18°C; R.V. 85%

* Voor de le trek van 'Prinses Irene' is een compromis gemaakt tussen het
aantal weken tussentemperatuur (3 in plaats van 6 weken) en het aantal
weken koude (16 in plaats van 19 weken).
Trek 2:
Behandelingen

Koudeperiode
Plantdatum
Inhaaldatum
Klimaat

- kas
- 10 uur 35 /xmol .m~2.sec 1
- 20 uur 18 /jmol.m"2. sec"1
- 20 uur 35 pimol.m"2. sec"1
- 'Kees Nelis', 'Yokohama' 14 weken
- 'Dreaming Maid 16 weken
- 'Prinses Irene' 19 weken
16 november 1993
28 januari 1994
17°C; R.V. 85%

Opmerking: In verband met een defect aan een klimaatkast zijn er maar 4 in
plaats van 5 behandelingen.
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Trek 3:
ßehande1ingen

Koudeperiode
Plantdatum
Inhaaldatum
Klimaat
Trek 4:
Behandelingen

Koudeperiode

Plantdatum
Inhaaldatum
Klimaat
Proefplaats

- kas
- 10 uur 7 /(mol. m sec
- 20 uur 7 /ymol. m -. sec ";
- 10 uur 70 /imol. m"". sec ;
- 20 uur 35 /xmol. m":. sec ;
- 'Kees Nelis', 'Yokohama' 14 weken
- 'Dreaming Maid' 15 weken
- 'Prinses Irene' 18 weken
30 november 1993
9 maart 1994
18°C: R.V. 80%

-

kas
10 uur 18 /imol.nr2. sec"1
20 uur 18 ^mol.m"2.sec"1
10 uur 35 fimol. m"2. sec"1
20 uur 35 ^mol.m"2. sec"1
'Kees Nelis', 'Yokohama', 'Dreaming
Maid' 20 weken (vanaf 1/12 bij 2°C
bewaard)
- 'Prinses Irene' 18 weken
- 'Prinses Irene' 13 december 1993
- 'Kees Nelis', 'Yokohama', 'Dreaming
Maid' begin januari 1994
20 april 1994
18°C; R.V. 80%
(kas 18-30°C; R.V. 35-70%)
LBO, Lisse

56.3.1. Proefresultaten le trek
Op het moment van inhalen was de gemiddelde spruitlengte van 'Prinses
Irene' 3 cm, 'Yokohama' en 'Kees Nelis' 4 cm en van 'Dreaming Maid' 6 cm.
Drie dagen na inhalen was het eerste blad van 'Prinses Irene' verder
gespreid naarmate de lichtsom per etmaal hoger was. Bij 'Kees Nelis' en
'Dreaming Maid' was het eerste blad van de behandelingen met een hoge
lichtsom per etmaal (10 uur 140 /xmol.m 2.sec1, 20 uur 70 /xmol .m"2.sec-1 en 20
uur 105 /xmol.m"2.sec"1) verder gespreid dan in de kas of onder 10 uur 70
/xmol .m"2.sec"1. De spruiten van 'Yokohama' waren 3 dagen na inhalen nog
gesloten. Een week na inhalen is nogmaals de gewasstand beoordeeld. De
planten die in de kas afgebroeid werden waren iets minder ver in
ontwikkeling dan de planten in de klimaatkasten. Tussen de behandelingen in
de klimaatkasten waren geen duidelijke verschillen meer waarneembaar.
Op het moment van oogsten werden de bloem en bladkleur beoordeeld. Tevens
werden de pootlengte, de totale lengte, de bloemgrootte, de neklengte, de
lengte van het eerste loofblad, het gewicht per cm plantlengte en de
kasperiode bepaald.
Bij de cultivars Dreaming Maid en Yokohama was het blad van de planten
afgebroeid in de kas duidelijk bleker van kleur dan van de planten
afgebroeid onder kunstlicht. Bij 'Kees Nelis' was de bladkleur in de kas
soms iets lichter dan onder kunstlicht. Bij 'Prinses Irene' was er geen
verschil in bladkleur.
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Bij 'Dreaming Maid' en 'Kees Nelis' was het eerste loofblad
het algemeen ook langer en slapper dan onder kunstlicht. Er
vier de cultivars geen duidelijke verschillen in bloemkleur
behandelingen.
Bij 'Yokohama' was er geen verschil tussen de behandelingen
haken van de bloemen in het blad.

in de kas over
waren bij alle
tussen de
in het blijven

Tabel 56.1. De totale lengte (cm) en de lengte van het eerste loofblad (cm)
onder invloed van hoeveelheid licht per etmaal van
verschillende cultivars.

kas
10 uur 70 /xmol.nf2. sec 1
10 uur 140 ixmol .m"2.sec"1
20 uur 70 /umol.m"2.sec"1
20 uur 105 umol.m"2. sec"1
LSD

Totale lenste
KN
DM
PI
42,8 37,4 23,4
42,1 36,0 22,2
39,8 33,5 21,1
42,3 35,9 23,5
43.8 34.3 24. 3
1,8

Y
36,3
32,5
29,0
33,5
32.8

Lengte eerste loofblad
PI
Y
DM
KN
29,8 26,4 20,6 30,2
24,4 20,5 17,3 19,1
22,9 18,2 16,4 17,4
24,2 19,8 17,5 19,8
24.7 18.6 17.6 19.9
1.,2

De totale lengte, pootlengte en de lengte van het eerste loofblad waren bij
de hoogste lichtintensieteit (140 /nnol. m"2. sec"1) in het algemeen korter dan
de overige behandelingen (tabel 56.1). De pootlengte en totale lengte van
de andere behandelingen waren onderling vergelijkbaar. De lengte van het
eerste loofblad was in de kas langer dan onder kunstlicht.
Tabel 56.2. Het gewicht per cm plantlengte (g/cm) onder invloed van de
hoeveelheid licht per etmaal van verschillende cultivars.

kas
10 uur 70 jimol .m~2.sec"1
10 uur 140 Hmol ,m~2. sec"1
20 uur 70 /xmol.m"2.sec"1
20 uur 105 umol.m"2. sec"1
LSD

Dreaming
Maid
0,74
0,73
0,70
0,70
0.70

Prinses
Irene
0,98
0,96
0,96
0,91
0.92

Kees
Nelis
1,03
1,00
0,96
0,94
0.93

Yoko
hama
0,66
0,61
0,60
0,60
0.63

0.03

Het gewicht per cm plantlengte was bij de cultivars Dreaming Maid, Kees
Nelis en Yokohama in de kas groter dan de behandelingen met een hoge
lichtsom per etmaal (10 uur 140 /*mol.m"2. sec 1 en 20 uur 70 of 105 ^mol.
m^.sec"1). Bij 'Prinses Irene' was het gewicht per cm onder 10 uur 70 of
140 /imol.m"2.sec 1 en in de kas vergelijkbaar, maar groter dan onder 20 uur
70 of 105 ^mol.m"2.sec 1 (tabel 56.2).
De kasperiode van de planten in de kas was gemiddeld 4 dagen langer dan
onder kunstlicht. Bij een daglengte van 20 uur was de kasperiode korter dan
bij een daglengte van 10 uur (gemiddeld 1 dag).
Het effect van de hoeveelheid licht op de bloemgrootte en neklengte
varieerde per cultivar.
De kwaliteit van de bloemen op de vaas was redelijk tot goed. Er waren geen
verschillen in houdbaarheid tussen de behandelingen. De verschillen in
bladkleur die tijdens de oogst werden waargenomen, waren ook aan het einde
van het vaasleven nog waarneembaar. De planten van 'Dreaming Maid' die bij
10 uur 70 ftmol.m"2.sec 1 waren gebroeid, hadden op de vaas meer gele
bladpunten dan de andere behandelingen.
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56.3.2. Proefresultaten 2e trek
Op het moment van inhalen was de spruitlengte van 'Kees Nelis' 2-5 cm, van
'Prinses Irene' en 'Yokohama' 5-7 cm en van Dreaming Maid 6-8 cm.
Zes dagen na inhalen was het eerste loofblad van de planten in de kas en
onder 20 uur 35 /tmol.nr2. sec"1 iets verder gespreid dan onder 10 uur 35
/mol.nr2.sec1. Onder 20 uur 18 /mol,nr2.sec"1 waren de spruiten nog het meest
gesloten. Dertien dagen na inhalen waren de planten in de kas iets verder
in ontwikkeling. Tussen de behandelingen in de klimaatkasten waren geen
duidelijk verschillen meer waarneembaar.
Op het moment van oogsten was het blad van 'Yokohama' in de kas duidelijk
bleker dan in de klimaatkasten. Het eerste loofblad van deze planten was
ook langer, breder en slapper. Tussen de klimaatkasten waren de verschillen
in bladkleur bij 'Yokohama' minimaal. Soms leek 10 uur 35 /tmol. nr 2 . s e c 1
iets bleker dan 20 uur 18 of 35 /tmol.m"2.sec"1. Bij 'Prinses Irene',
'Dreaming Maid' en 'Kees Nelis' was het blad onder 20 uur 18 of 35 /tmol.
m^.sec1 in het algemeen donkerder dan in de kas of 10 uur 35 /tmol. m~2. sec 1.
Bij 'Prinses Irene' waren deze verschillen in bladkleur groter dan bij
'Dreaming Maid' en bij 'Kees Nelis' waren de verschillen minimaal. Bij
'Dreaming Maid' was het eerste loofblad in de kas en onder 10 uur 35
/tmol. m"2.sec"1 breder en slapper dan onder 20 uur 18 of 35 /tmol. m 2.sec"1. Bij
10 uur 35 /tmol.m"2.sec1 waren de bladpunten van 'Dreaming Maid' bleker dan
in de kas.
Er waren bij alle vier de cultivars geen verschillen in bloemkleur tussen
de behandelingen. Bij 'Yokohama' was er ook geen verschil in het blijven
haken van de bloemen in het blad.
Tabel 56.3. De totale lengte (cm) en de lengte van het eerste loofblad (cm)
onder invloed van de hoeveelheid licht per etmaal van de
verschillende cultivars.

kas
10 uur 35 /tmol. m"2.sec"1
20 uur 18 /tmol.m2.sec"1
20 uur 35 itmol.m"2.sec 1
LSD

Totale lenpte
DM
KN
PI
Y
36,7 32,1 29,6 36,3
42,6 34,4 30,7 33,9
46,5 38,4 33,4 37,0
45.4 36.7 32.4 35.5
2.0

Lengte eerste loofblad
DM
KN
PI
Y
25,9 22,9 22,3 30,1
24,3 22,5 20,2 21,1
26,0 24,5 21,6 24,3
24.1 21.8 21.2 23.4
1..2

Bij alle vier de cultivars was de pootlengte, totale lengte en lengte van
het eerste loofblad groter als er langer werd belicht bij een gelijke
lichtsom per etmaal (tabel 56.3). Een belichting gedurende 20 uur 18
/imol.m"2.sec"1 gaf dus een groter pootlengte, totale lengte en lengte van
het eerste loofblad dan 10 uur 35 /tmol.m~2.sec"1.
De totale lengte van de planten afgebroeid in de kas was bij 'Dreaming
Maid', 'Kees Nelis' en 'Prinses Irene' in het algemeen kleiner dan onder
kunstlicht. Afbroeien onder 20 uur 18 /tmol.m"2.sec"1 of 20 uur 35 /tmol.
m^.sec"1 gaf bij deze drie cultivars een vergelijkbare plantlengte. Bij
'Yokohama' was de lengte van de planten in de kas vergelijkbaar met 20 uur
18 of 35 /tmol.m"2.sec"1. De pootlengte van de planten in de kas was bij
'Kees Nelis', 'Prinses Irene' en 'Yokohama' vergelijkbaar met 10 uur 35
/tmol.m 2.sec"1 en 20 uur 35 /tmol .m"2.sec1. Bij 'Dreaming Maid' was de
pootlengte in de kas kleiner dan onder kunstlicht.
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Tabel 56.4. De bloemgrootte (cm) en de neklengte (cm) onder invloed van de
hoeveelheid licht per etmaal van de verschillende cultivars.

kas
10 uur 35 Hmol.m"2. sec'1
20 uur 18 fimo 1. m"2.sec"1
20 uur 35 umol. m"2.sec 1
LSD

Bloemgrootte
DM
KN
PI
5,0
5,6
5,7
5,2
6,1
6,0
5,2
5,9
6,0
5.2
5.9
5.9
0 .
.1

Y
5,6
5,4
5,3
5.2

Neklengte
DM
KN
7,6 5,3
9,4 5,5
10,1 7,1
10.1 6.5

PI
6,5
6,4
7,1
7.1
0 .8

Y
5,2
4,7
4,9
4.9

Bij 'Dreaming Maid', 'Kees Nelis' en 'Prinses Irene' waren de bloemen in de
kas kleiner dan onder kunstlicht. Bij 'Yokohama' waren de bloemen in de kas
juist groter dan onder kunstlicht (tabel 56.4). Een belichtingsduur van 10
of 20 uur met 18 of 35 /umol.m'2. sec'1 had een wisselend effect op de bloem
grootte bij de verschillende cultivars.
De neklengte werd bij de cultivars Prinses Irene en Yokohama niet
beïnvloed. Bij 'Dreaming Maid' en 'Kees Nelis' was de lengte van de nek in
de kas korter dan onder kunstlicht (tabel 56.4). Belichting gedurende 10
uur 35 /mol.m"2. sec"1 gaf bij 'Kees Nelis' een vergelijkbare neklengte als
in de kas.
Het gewicht per cm plantlengte was bij 'Dreaming Maid' en 'Yokohama'
afgebroeid in de kas groter dan onder kunstlicht (gemiddeld 0,08 g/cm
zwaarder). Onder kunstlicht waren bij deze cultivars geen verschillen in
gewicht per cm. Bij 'Kees Nelis' en 'Prinses Irene' was het gewicht per cm
plantlengte in de kas alleen groter dan 20 uur 35 /imol.m"2.sec"1 (0,04-0,08
g/cm zwaarder). Het gewicht van de andere behandelingen was onderling
vergelijkbaar.
De kasperiode van de planten in de kas en onder 20 uur 35 /tmol.m"2.sec 1 was
vergelijkbaar en iets korter (0,6 dagen) dan 10 uur 35 /mol.m"2.sec 1 en 20
uur 18 /imol .m"2.sec 1.
De kwaliteit van de bloemen op de vaas was goed. Aan het einde van het
vaasleven waren de verschillen in bladkleur minimaal. De bloemen van
'Yokohama' afkomstig uit de kas waren 1 à 2 dagen langer houdbaar dan
wanneer ze onder kunstlicht waren gebroeid.
56.3.3. Proefresultaten 3e trek
Op het moment van inhalen was de spruitlengte van 'Kees Nelis' en
'Yokohama' 8-9 cm en van 'Dreaming Maid' en 'Prinses Irene' 16-18 cm. Deze
twee laatste cultivars zijn tijdens de koudeperiode per vergissing bij 5°C
blijven staan in plaats van 2°C vanaf begin januari.
Negen dagen na inhalen was het eerste loofblad van de planten in de kas het
verst gespreid. Onder 10 uur 70 /imol.m 2.sec"1 was het blad verder gespreid
dan onder 20 uur 35 /imol.m"2.sec 1. 10 uur 7 /tmol.m"2.sec1 was nog iets
minder gespreid en onder 20 uur 7 /imol .m"2.sec"1 was het eerste loofblad het
minst ver gespreid.
Hoe meer licht er werd gegeven, des te donkerder de bladkleur was op het
moment van oogsten. Onder 10 uur 7 /xmol .m"2.sec"1 was het blad duidelijk het
bleekst van kleur. Bij 20 uur 7 /tmol .m"2.sec"1 was de bladkleur iets
donkerder dan bij 10 uur 7 //mol. m"2.sec"1, maar bleker dan 10 uur 70 //mol.
m^.sec"1 of 20 uur 35 /xmol.m 2.sec"1.
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Bij 'Dreaming Maid' en 'Yokohama' was de bladkleur onder 10 uur 70 ftmol.m-2
.sec"1 of 20 uur 35 /tmol. m"2. sec 1 vergelijkbaar en mooi groen van kleur. Bij
'Kees Nelis' en 'Prinses Irene' was het blad onder 10 uur 70 /tmol. m '. sec :
donkerder van kleur dan onder 20 uur 35 /mol.m":.sec" . De bladkleur van de
planten in de kas was in het algemeen vergelijkbaar met die van de hoogste
lichtsom per etmaal (20 uur 35 /tmol. m :.sec"1 en 10 uur 70 /tmol. m sec"1) .
Bij 'Yokohama' en 'Kees Nelis' werd de bloemkleur niet beïnvloed. De bloemkleur van 'Prinses Irene' en 'Dreaming Maid' was onder 10 uur 70 //mol.m"2.
sec"1 in het algemeen het beste en onder 10 uur 7 /tmol. m"2. sec"1 het
slechtste.
Het eerste loofblad was bij 'Dreaming Maid', 'Yokohama' en 'Prinses Irene'
in de kas slapper dan onder kunstlicht. Bij 'Kees Nelis' was het eerste
loofblad in de kas en onder 10 uur 70 /tmol.m"2.sec"1 juist steviger dan
onder 20 uur 35 //mol ,m"2. sec"1 en 10 of 20 uur 7 /tmol. m"2.sec"1. De planten
van 'Dreaming Maid' stonden onder 10 of 20 uur 7 /tmol. m"2.sec"1 meer te
slingeren dan onder 10 uur 70 /tmol.m"2. sec"1 of 20 uur 35 /tmol. m"2.sec"1.
Bij 'Yokohama' was er geen duidelijk verschil in het blijven haken van de
bloemen in het blad. Soms leek het erop dat het in de kas minder was.
Tabel 56.5. De totale lengte (cm) en de lengte van het eerste loofblad (cm)
onder invloed van de hoeveelheid licht per etmaal van de
verschillende cultivars.

kas
10 uur 7 /tmol.m"2.sec"1
20 uur 7 /tmol. m"2.sec"1
20 uur 35 /tmol .m"2.sec"1
10 uur 70 umol.m"2.sec 1
LSD

Totale lenete
DM
KN
PI
39,8 35,9 36,9
45,6 36,6 38,7
46,2 36,6 40,1
45,7 36,1 38,8
41.4 33.9 36.3
2.2

Y
38,4
42,0
41,0
41,0
36.7

Lenete eerste loofblad
PI
Y
DM
KN
26,1 23,8 24,0 31,4
26,6 27,9 23,4 25,6
25,1 27,9 23,8 26,3
25,5 24,7 23,3 26,4
23.9 20.8 21.7 23.3
1.5

De pootlengte en totale lengte waren in de kas en bij de hoogste
lichtintensiteit (10 uur 70 /tmol.m"2.sec"1) in het algemeen kleiner dan bij
een lichtintensiteit van 7 of 35 /tmol.m'2.sec"1 (tabel 56.5).
De lengte van het eerste loofblad was bij de hoogste lichtintensiteit (10
uur 70 /tmol.m"2.sec1) het kleinst (tabel 56.5). Bij 'Yokohama' was de
lengte van het eerste loofblad van de planten in de kas groter dan onder
kunstlicht. Bij 'Kees Nelis' was de lengte van het eerste loofblad onder 10
of 20 uur 7 /imol.m"2.sec 1 het grootst.
Het gewicht per cm plantlengte van de planten afgebroeid in de kas was
groter dan onder kunstlicht (gemiddeld 0,09 g/cm groter). Van de behande
lingen onder kunstlicht was het gewicht per cm onderling vergelijkbaar.
De kasperiode van de planten in de kas was bij 'Dreaming Maid', 'Kees
Nelis' en 'Prinses Irene' 1,3 tot 2 dagen langer dan onder kunstlicht. Bij
'Yokohama' was er geen verschil in kasperiode. Er was geen duidelijk effect
van de hoeveelheid licht op de bloemgrootte en neklengte.
De kwaliteit van de bloemen op de vaas was redelijk tot goed. De kwaliteit
van 'Prinses Irene' uit de kas en onder 10 uur 70 /tmol.m"2.sec 1 was iets
beter dan van de andere behandelingen. De bloemen van 'Yokohama' afkomstig
uit de kas waren 1 à 2 dagen langer houdbaar dan de bloemen afgebroeid
onder kunstlicht.
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Aan het einde van het vaasleven was de bladkleur van de laagste lichtsom
(10 uur 7 //mol. m"2. sec"1) nog steeds het bleekst. Bij 'Dreaming Maid' en
'Kees Nelis' was het blad van de planten uit de kas nog iets donkerder van
kleur dan van de andere behandelingen. Bij 'Yokohama' en 'Dreaming Maid'
kwamen op de vaas nauwelijks tot geen kiepers en waterstelen voor. Bij
'Kees Nelis' afkomstig uit de kas of onder 10 uur 70 /imol. m"2.sec"1 vandaan,
kwamen op de vaas ook geen kiepers en waterstelen voor, maar bij de overige
behandelingen ca. 20%. Bij 'Prinses Irene' uit de kas kwamen geen water
stelen en kiepers voor, maar bij de laagste lichtintensiteit (10 uur 7
/mol.m"2.sec"1) 15%.
56.3.4. Proefresultaten 4e trek
Op het moment van inhalen was de spruitlengte van 'Prinses Irene' 11-12 cm,
van 'Dreaming Maid' en 'Kees Nelis' ca. 14 cm en van 'Yokohama' ca. 19 cm.
Het eerste loofblad spreidde zich in de kas sneller dan onder kunstlicht.
Onder kunstlicht was geen verschil waarneembaar.
Bij de oogst was de bladkleur van de planten die het minste licht hadden
gehad (10 uur 18 /mol.m"2.sec"1) bleker dan de andere behandelingen. De
verschillen in bladkleur tussen de andere behandelingen waren minimaal.
Alleen bij 'Dreaming Maid' kwamen onder 10 of 20 uur 18 jtmol.m'2. sec 1 meer
bleke bloemen voor dan de overige behandelingen. De bloemkleur van
'Yokohama' en 'Kees Nelis' was redelijk tot goed en van 'Prinses Irene'
slecht. Bij deze 3 cultivars had de hoeveelheid licht geen invloed op de
bloemkleur. Bij 'Dreaming Maid', 'Yokohama' en 'Kees Nelis' was het eerste
loofblad in de kas slapper dan onder kunstlicht. De bloemen van 'Yokohama'
afkomstig uit de kas bleven niet in het blad haken, en onder 20 uur 35
/mol.m"2.sec"1 bleven ze iets minder haken dan bij de andere behandelingen
onder kunstlicht.
Tabel 56.6. De totale lengte (cm) en de lengte van het eerste loofblad (cm)
onder invloed van de hoeveelheid licht per etmaal van de
verschillende cultivars.

kas
10 uur
20 uur
10 uur
20 uur
LSD

18
18
35
35

/tmol .ra"2. sec"1
/mol.m"2.sec-1
/xmol.m"2.sec 1
umol.m"2.sec 1

Totale lenpte
Y
DM
KN
PI
34,9 35,2 33,8 40,3
44,9 39,1 38,6 43,4
45,6 38,2 37,7 45,8
43,5 36,1 35,2 41,9
44.8 34.9 38.0 43.7
1.7

Lenste: eerste loofblad
PI
Y
KN
DM
22,2 22,9 18,8 33,4
26,1 28,1 23,1 30,9
26,5 27,9 20,6 32,0
24,7 25,4 19,1 30,2
25.6 22.9 20.5 32.4
1.6

Bij deze laatste trek, ingehaald op 20 april, was het effect van de
hoeveelheid licht op de totale lengte en de lengte van het eerste loofblad
per cultivar verschillend (tabel 56.6). In het algemeen was de totale
lengte en de lengte van het eerste loofblad van de planten in de kas
kleiner dan onder 10 of 20 uur 18 /mol.m"2. sec 1. De planten in de kas
hadden een kortere poot dan onder kunstlicht. Behalve bij 'Kees Nelis',
daar was de pootlengte in de kas vergelijkbaar met 10 of 20 uur 35 /mol.
m"2.sec_1, maar korter dan 10 of 20 uur 18 /mol.in"2.sec 1.
Het gewicht per cm plantlengte was in de kas duidelijk groter dan onder
kunstlicht (0,09 g/cm groter). Onder kunstlicht was er geen verschil in
gewicht/cm tussen de behandelingen.
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Het effect van de hoeveelheid licht op de bloemgrootte, neklengte en
kasperiode varieerde per cultivar.
De kwaliteit van de bloemen op de vaas was matig tot redelijk. Aan het
einde van het vaasleven was de bladkleur van de planten afkomstig uit de
kas groener dan onder kunstlicht gebroeid. Bij 'Dreaming Maid' en 'Prinses
Irene' was de bladkleur van de planten gebroeid bij 10 uur 18 /xmol. m 2.sec ;
het bleekst.
56.4. Conclusie
le trek
- Bij een hoge lichtsom per etmaal ging het eerste loofblad eerder
spreiden.
- Planten afgebroeid in de kas hadden bij 'Dreaming Maid' en 'Yokohama'
duidelijk bleker blad dan onder kunstlicht. Bij 'Kees Nelis' was dit
verschil niet zo groot en bij 'Prinses Irene' was er geen verschil in
bladkleur.
- De totale lengte, pootlengte en lengte van het eerste loofblad waren bij
de hoogste lichtintensiteit (140 /xmol.nf2.sec"1) in het algemeen korter
dan de overige behandelingen.
- De lengte van het eerste loofblad was in de kas langer en bij 'Dreaming
Maid' en 'Kees Nelis' ook slapper dan onder kunstlicht.
- Bij 'Yokohama' bleven de bloemen bij alle behandelingen in het blad
haken.
- Het gewicht per cm plantlengte was bij afbroei in de kas hoger dan bij
een hoge lichtsom per etmaal.
- De kasperiode was onder kunstlicht gemiddeld 4 dagen korter dan in de
kas. Een daglengte van 20 uur gaf een kortere kasperiode dan 10 uur.
2e trek
- Bij een hoge lichtsom per etmaal (20 uur 35 /xmol.m"2.sec"1) en in de kas
ging het eerste loofblad eerder spreiden. Bij een lichtintensiteit van 35
/xmol.m"2.sec1 spreidde het eerste blad zich ook eerder dan bij 18 /mol.
m" 2 . sec 1 .
- In het algemeen was het blad onder 20 uur 18 of 35 /xmol,m~2. sec"1 donker
der dan onder 10 uur 35 /xmol.m"2.sec 1 of in de kas.
- Het eerste loofblad was bij 'Yokohama' afkomstig uit de kas slapper dan
onder kunstlicht. Bij 'Dreaming Maid' was het in de kas en onder 10 uur
35 /xmol.m"2.sec"1 slapper dan onder 20 uur 18 of 35 /xmol.m"2. sec"1.
- Bij 'Yokohama' bleven de bloemen bij alle behandelingen in het blad
haken.
- Een belichting gedurende 20 uur 18 /xmol.m 2.sec 1 gaf een grotere
pootlengte, totale lengte en lengte van het eerste loofblad dan 10 uur 35
/xmol.m-2.sec"1.
- Belichten gedurende 20 uur 18 of 35 /xmol.m"2. sec"1 gaf een vergelijkbare
plantlengte. Bij 'Yokohama' was de lengte in de kas vergelijkbaar met
deze behandelingen en bij de andere cultivars waren de planten in de kas
korter dan onder kunstlicht.
- Bij 'Dreaming Maid', 'Kees Nelis' en 'Prinses Irene' waren de bloemen in
de kas kleiner dan onder kunstlicht, maar bij 'Yokohama' juist groter.
- Het gewicht per cm plantlengte was bij 'Dreaming Maid' en 'Yokohama' in
de kas groter dan onder kunstlicht. Bij 'Kees Nelis' en 'Prinses Irene'
was het gewicht per cm plantlengte in de kas alleen groter dan 20 uur 35
/xmol .m~ 2 . s e c 1 .

180
- Afbroeien in de kas of bij een hoge lichtintensiteit (20 uur 35 /xmol.m"2
.sec"1) had een kortere kasperiode tot gevolg dan 10 uur 35 /<mol. m"2. sec"1
of 20 uur 18 /imol. m":. sec 1.
3e trek
- Hoe hoger de lichtintensiteit des te eerder het eerste blad ging sprei
den. In de kas was dit het eerst en bij 20 uur 7 /tmol. nr:. sec"1 het
laatst.
- Hoe groter de lichtsom per etmaal, des te donkerder de bladkleur. Bij
'Kees Nelis' en 'Prinses Irene' was het blad onder 70 /imol. m"2. sec"1 ook
nog donkerder van kleur dan onder 35 /nmol.m"2. sec"1. De bladkleur van de
planten in de kas was vergelijkbaar met die onder de hoogste lichtsom per
etmaal (10 uur 70 /mol.m"2. sec"1 en 20 uur 35 /t mol. m"2.sec 1).
- De bloemkleur van 'Prinses Irene' en 'Dreaming Maid' was onder 10 uur 70
/xmol. m"2. sec"1 het beste en onder 10 uur 7 /tmol. m"2. sec"1 het slechtste.
- Het eerste loofblad was in de kas slapper dan onder kunstlicht, behalve
bij 'Kees Nelis'.
- Bij 'Yokohama' bleven de bloemen onder kunstlicht allemaal haken in het
blad. In de kas leek dit probleem iets minder.
- De pootlengte en totale lengte waren in de kas en bij de hoogste
lichtintensiteit (70 /unol.m"2.sec"1) kleiner dan bij 7 of 35 /imol. m"2. sec 1.
- De lengte van het eerste loofblad was bij de hoogste lichtintensiteit het
kleinst.
- Het gewicht per cm plantlengte was in de kas groter dan onder kunstlicht
en de kasperiode was in het algemeen langer.
- Bij 'Kees Nelis' en 'Prinses Irene' kwamen bij de laagste lichtsom (10
uur 7 /imol.m"2.sec 1) meer kiepers en waterstelen op de vaas voor dan bij
de planten uit de kas of onder 10 uur 70 /tmol.m"2.sec"1 vandaan.
4e trek
- Het eerste loofblad spreidde zich in de kas sneller dan onder kunstlicht.
- De bladkleur van de planten die het minste licht hadden gehad (10 uur 18
/imol ,m~2.sec-1) was het bleekst.
- Het eerste loofblad van 'Dreaming Maid', 'Yokohama' en 'Kees Nelis' was
in de kas slapper dan onder kunstlicht.
- In de kas bleven de bloemen van 'Yokohama' niet in het blad haken en bij
20 uur 35 /xmol .m"2. sec 1 iets minder dan bij de andere behandelingen.
- In het algemeen was de totale lengte en de lengte van het eerste loofblad
van de planten in de kas kleiner dan onder 10 of 20 uur 18 /imol.m"2.sec 1.
- Het gewicht per cm plantlengte was in de kas hoger dan onder kunstlicht.
- Aan het einde van het vaasleven was de bladkleur van de planten afkomstig
uit de kas groener dan onder kunstlicht gebroeid.
Conclusie algemeen:
- Hoe hoger de lichtsom per etmaal, des te eerder het eerste loofblad zich
spreidde en des te groener de bladkleur. Bij afbroei in december en
januari waren de planten in kas vaak bleker dan onder kunstlicht.
- Bij een hoge lichtintensiteit (>70 /xmol. m"2.sec"1) bleven de planten
korter en was het eerste loofblad ook korter dan bij een lagere
lichtintensiteit.
- Het eerste loofblad was in de kas vaak slapper dan onder kunstlicht.
- In de kas was het gewicht per cm plantlengte in het algemeen groter dan
onder kunstlicht, maar de kasperiode was soms ook langer.
- Het effect van de hoeveelheid licht op de bloemkleur, bloemgrootte en
neklengte was gering of varieerde per cultivar.
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