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Inleiding

Eucomis is een geslacht met 10 species afkomstig uit Zuidelijk Afrika, vooral Zuid Afrika.
Van dit gewas worden drie species (E. autumnalis, E. bicolor en E. comosa) al jaren in Nederland geteeld.
Sinds een aantal jaren vindt er veredeling plaats in dit gewas. Dit resulteert in andere kleuren van bloemen,
zaaddozen en blad. De belangstelling voor dit gewas neemt toe, er lijken goede afzetmogelijkheden te
ontstaan. Tot op heden zijn de bollen hoofdzakelijk via de droogverkoop verkocht. Er zijn in een recent
verleden proeven gedaan waaruit blijkt dat de bollen zich goed in bloei laten trekken op pot. Daardoor kan
een nieuw afzetgebied met bollen op pot voor op balkon of patio worden bediend.
Sommige soorten vormen dermate lange bloemstelen dat deze soorten ook als snijbloem kunnen worden
verkocht.
Na de bloei blijken bij een aantal soorten ook de gevormde zaaddozen veel sierwaarde te hebben. Het is
zelfs mogelijk dat een bloemsteel wordt verkocht vanwege de gekleurde zaaddozen.
Hoewel het gewas in bloei te trekken is, is niet bekend onder welke omstandigheden bloeminductie en
bloemontwikkeling plaats hebben. Deze informatie is nodig om de bollen geprogrammeerd op het gewenste
moment in bloei te kunnen trekken.
In dit verslag zijn alle op dit ogenblik beschikbare gegevens met betrekking tot bloei, bloemaanleg enz.
weergegeven die op basis van een literatuurstudie zijn verkregen.
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Internationale wetenschappelijke literatuur

Zoeken in de internationale wetenschappelijke literatuur leverde een zeer beperkt aantal publicaties op.
Veruit de meeste artikelen hebben betrekking op Eucomis als een giftige bol die stoffen bevat die o.a.
kunnen werken als ontstekingsremmer. De lijst van een van de zoekopdrachten is weergegeven in bijlage 1.
Twee artikelen behandelen de verschillende species en de plaats waar en omstandigheden waaronder ze
groeien.

Lesser known Eucomis door Graham Duncan, Ptantsman June 2007.
Er worden op dit ogenblik 10 species van Eucomis erkend.
1. E. autumnalis
2. E. bicolor
3. E. comosa
4. E. humilis. Noord Oost Lesotho en Westelijk Kwazulu-Natal. Bloei van midden tot einde van de zomer.
5. E. montana. Swaziland, Noord Oost Oranje Vrijstaat en Oostelijk Mpumalanga in Zuid Afrika. Groeit hoog
in de bergen en bloeit in het midden van de zomer.
6. E. pallidiflora, omvat ook E. pallidiflora ssp pole-evansii.
7. E. regia. Enige soort dat in winterregenvalgebied groeit, Noord en West Kaapprovincie. Bloeit aan het
einde van de winter en vroege voorjaar. Enige soort dat maar half winterhard is.
8. E. schijffii. Groeit in de Drakensbergen in de Oostelijke Kaapprovincie, Kwazulu-Natal en Lesotho. Groeit
tot op grote hoogte (tot 3200 m), het hoogste van alle soorten. Bloei van begin tot einde van de zomer.
9. E. vandermerwei. Mpumalanga in Noord Oost Zuid Afrika. Bloeit van begin tot halverwege de zomer.
10. E. zambesiaca. In het noorden van de provincie Limpopo, de hoogvlaktes van Malawi en Zimbabwe.
Bloei van midden tot het einde van de zomer.
Omdat over species 1, 2, 3 en 6 al vaker is geschreven worden ze in deze publicatie overgeslagen.
Enkele algemene opmerkingen:
Drie species hebben stinkende bloemen: E. bicolor, E. humilis en e. schijffii.
E. autumnalis ssp autumnalis heeft ook bloemen met roze en rode tinten. Volgens de auteur zijn de cultivars
'Sparkling Burgundy' en 'Zeal Bronze' selecties uit deze species.
E. bicolor groeit soms op grotere hoogte in de bergen.
E. pallidiflora (en dus ook E. pallidiflora ssp pole-evansii) is mogelijk de minst winterharde van alle
zomerbloeiende soorten. De bollen moeten droog de winter door om niet weg te rotten.
E. schijffii en E. vandermerwei zijn zeer winterhard maar kunnen slecht tegen vocht in de winter, dit in
tegenstelling tot E. bicolor, E. autumnalis en E. comosa.

Eucomis / 'Héritier door J. Compton, The Ptantsman vol. 12, 1990, no 3, btz 128-139.
E. bicolor. Groeit in Natal in de Drakensbergen tot 2500 m hoogte. Bloeit in augustus.
E. comosa. Groeit in de Oostelijke Kaap provincie en Natal op ongeveer 1600 m hoogte. Deze species
bloeit als een van de eerste eind juli, begin augustus.
E. autumnalis. Groeit in Malawi, Zimbabwe, Transvaal en de Oostelijke Kaap provincie.
E. pallidiflora. Groeit in Oranje Vrijstaat, Transvaal en Natal. Bloeit in augustus.
Verder geeft dit artikel geen aanvulling op de andere artikelen en publicaties ten aanzien van invloeden op
de bloei.
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Boeken en brochures

Brochure: teelt en gebruiksmogelijkheden van bijgoedgewassen, IKC bloembollen, Lisse, december 1989.
Deze brochure bevat teeltinformatie van 40 bijzondere bolgewassen inclusief Eucomis. De informatie in
deze brochure is verkregen uit onderzoek (die vaak ontbrak) en aangevuld met kennis vanuit de
voorlichtingsdienst en kwekers van de betreffende gewassen. Over de bewaring van Eucomis is het
volgende geschreven:
Na het rooien de bollen snel drogen bij circa 20 °C. Een kritische bewaartemperatuur is niet bekend, men
bewaart het plantgoed en leverbaar bij circa 17-20 °C. Bewaren en vervoeren onder vorstvrije
omstandigheden.

Informatie van het IBC uit: Richtlijnen voor de bewaring van bloembollen
Deze informatie over het bewaren van bolgewassen is gericht op de export en verkoop aan particulieren. De
informatie komt vanuit onderzoek, voorlichting, kwekerij en handel.
Eucomis: droog en luchtig bewaren bij 13-9 °C.

International Checklist for Hyacinths and Miscellaneous Bulbs, KA VB, 1991
In dit boekwerk worden de species beschreven zoals die beschouwd werden in 1991. De hiervoor
(hoofdstuk 2) beschreven lijst van 'Lesser known Eucomis' kan worden gezien als een meer recente uitgave.
De beschrijving waar de soorten groeien is hetzelfde. De bloeitijd verschilt soms wat. In deze classified list
wordt de bloei van de meeste species 'laat in de zomer' genoemd.

Bulbous Plants of Southern Africa, Niels du Plessis & Graham Duncan, 1989, Tafelberg publishers LTD
Enkele aanvullende opmerkingen t.o.v. eerdere bronnen:
De bollen uit het zomerregengebied groeien en bloeien gedurende de vochtige zomer en zijn in rust
gedurende de koele droge winter. Eucomis verlangt volle zon of half schaduw en een rijke grond. Vast laten
zitten is goed voor Eucomis. De bollen worden bij voorkeur geplant met de neus van de bol net boven of net
onder de grond. De zomergroeiende bollen zijn winterhard in Zuid Afrika en winterhard in de milde gebieden
op het noordelijk halfrond.

The Physiology of flower bulbs, August de Hertogh and Marce Le Nard, 1993, Elsevier
Eucomis kan in de VS vast blijven staan in zone 7-11. Zone 7-11 heeft een gemiddelde
minimumtemperatuur in de winter van -18 tot -12 °C en warmer. Na planten in maart/april zal het gewas
bloeien in de zomer vanaf augustus. Tot op het moment van publiceren van het boek (1993) is er geen
informatie over bloemaanleg, bloeibeïnvloeding en de factoren die daarop van invloed zijn gepubliceerd.
Beperkt bloeionderzoek op North Carolina State University gaf aan dat voor het forceren van planten
uniforme partijen bollen nodig zijn, klonen, niet geteeld uit zaad.
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Informatie via internet

De informatie die via internet te verkrijgen is ten aanzien van de bloei valt zwaar tegen.
Het grootste gedeelte van de web sites valt in de groep: verkoop van bloembollen of
consumenteninformatie over bloembollen/Eucomis.
Soms waren er verwijzingen naar publicaties die via de literatuurstudie al waren gevonden.
Een web site met veel informatie over Eucomis is: www.theafricangarden.com.
Daarin wordt aangegeven dat de bollen niet met de neus boven de grond geplant hoeven worden. Alle
bollen 10-12 cm diep planten behalve E. vandermerwei die slechts 5 cm diep hoeft te worden geplant.
De bollen kunnen -5 °C verdragen, zelfs als ze in potten staan. De auteur vindt daarom de vrij algemeen
gemaakte opmerking 'niet winterhard' zwaar overdreven.
Hij vindt ook dat de opmerking dat het gewas in de volle zon moet staan niet geheel juist. De planten gaan
in de volle zon vaak slap zelfs als ze genoeg water hebben. Half schaduw is veelal een betere standplaats.
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Onderzoek PPO Bloembollen, Lisse

Er zijn in Lisse twee stukken onderzoek uitgevoerd die van belang zijn voor deze studie.
Het eerste deel betreft de invloed van de bewaartemperatuur op de groei en bloei. Dit onderzoek is
beschreven in paragraaf 5.1, 5.2 en 5.3.
Daarna is onderzocht wat de invloed is van de bewaartemperatuur en plantdatum op de bloei van Eucomis
bij het gebruik op pot. Dit onderzoek is beschreven in paragraaf 5.4, 5.5 en 5.6.

5.1
5.1.1

Invloed bewaartemperatuur op de groei en bloei (1990)
Proefopzet

De proef is uitgevoerd met E. bicolor maat 16/18 en 18/20. De bollen zijn vanaf rooien tot 30 november
1989 bij 17 °C en vanaf 30 november tot planten (3 mei 1990) bij verschillende temperaturen bewaard.
Bewaartemperatuur: 5, 9, 13, 17, 20, 23, 25, 30 °C.

5.1.2

Resultaten

Het grootste oogstgewicht is verkregen na bewaring bij 5, 9 en 13 °C. Hoe hoger de bewaartemperatuur
des te groter was de uitdroging van de bollen tijdens de bewaring en des te lager was het oogstgewicht van
de bollen aan het eind van het seizoen. Half september is er een standcijfer gegeven. De bollen bewaard bij
5, 9 en 13 °C hadden het mooiste gewas.
Op 22 februari, 5 april en 10 mei is stadiumonderzoek verricht om de bloemontwikkeling te bepalen.
In de periode tot half januari was het groeipunt kleiner dan 1 mm en in de bladvormende fase. Bewaring bij
20 °C gaf de snelste bloem- en spruitontwikkeling. Bij het planten hadden de bollen bewaard bij 20 °C een
spruit van 4,5 cm. Bewaring bij hogere of lagere temperatuur resulteerde in een kortere spruit. Bij planten
hadden de bollen bewaard bij 5, 9, 13 en 30 °C nog geen zichtbare spruit.
De bloemontwikkeling was zeer grillig. Bij het planten waren er bollen bewaard bij 13 t/m 25 °C die een
bloem hadden die al in stadium G was. Van dezelfde behandelingen waren er echter ook bollen die nog
geen bloemaanleg lieten zien.
Alle behandelingen met uitzondering van de bollen bewaard bij 30 °C hebben gebloeid. De bloei was eerder
naarmate de spruitontwikkeling bij planten verder was (20 °C bloeide als eerste).

5.1.3

Nateelt

De bollen zijn na de proef allemaal bij 20 °C bewaard en in 1991 nogmaals geplant. De bollen die het jaar
ervoor bij 5 t/m 25 °C waren bewaard bloeiden in de nateelt (na bewaring bij 20 °C) voor 11 tot 29%. Er
was geen verschil tussen de behandelingen. Bollen die het eerste jaar bij 30 °C en het tweede jaar bij 20 °C
waren bewaard bloeiden voor 2%.

5.2
5.2.1

Invloed bewaartemperatuur op de groei en bloei (1991)
Proefopzet

De proefzet is op de data na identiek aan de proef van 5.1.
De proef is uitgevoerd met E. bicolor maat 16/18 en 18/20. De bollen zijn vanaf rooien tot 21 december
1990 bij 17 °C en vanaf 21 december tot planten (6 mei 1991) bij verschillende temperaturen bewaard.
Bewaartemperatuur: 5, 9, 13, 17, 20, 23, 25, 30 °C.
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5.2.2

Resultaten

Alleen bewaring bij 30 °C gaf een betrouwbaar lager oogstgewicht dan de andere bewaartemperaturen. Het
optimum leek rond 13-17 °C te liggen. De uitdroging van de bollen was groter naarmate ze warmer waren
bewaard. Bewaring bij 5 en 9 °C gaf het hoogste bloeipercentage 89 en 82%. Bewaring bij 13 en 17°C gaf
een lager bloeipercentage en warmere bewaring een nog lager percentage. Bewaring bij 30 °C gaf evenals
in 1990 geen bloei. De snelste bloei werd evenals in 1990 verkregen na bewaring bij 20 °C. Warmer of
koeler bewaren leidde tot tragere bloei.

5.2.3

Nateelt

De bollen zijn na de proef allemaal bij 20 °C bewaard en in 1992 nogmaals geplant. De bloeipercentages
varieerden van 15 (30 °C) tot 48%. De bollen die het eerste jaar warm waren bewaard (17 t/m 25 °C) en
minder goed bloeiden, bloeiden in de nateelt na bewaring bij 20 °C beter dan de bollen die het eerste jaar
koeler waren bewaard.

5.3

5.3.1

Invloed bewaartemperatuur en luchtvochtigheid op de groei
en bloei (1993)
Proefopzet

De proef is uitgevoerd met E. bicolor (maat 14/16) en E. autumnalis (maat 12/14). Vanaf 3 november 1992
(E. bicolor) of 22 december (E. autumnalis) zijn de bollen tot aan planten (15 april 1993) bewaard bij 2, 5,
9, 13,17, 20, 23, 25, 30 °C. De bollen zijn los in een gaasbak of in een geperforeerde plastic zak
bewaard. Er is gekozen voor een geperforeerde plastic zak om de rv rond de bollen wat hoger te houden.

5.3.2

Proefresultaten

Voor beide soorten geldt dat de bloemaanleg sneller op gang kwam naarmate de bewaartemperatuur hoger
was. Bij E. bicolor was de bloemaanleg half februari beneden 13 °C nog niet begonnen, bij E. autumnalis
nog niet beneden de 17 °C. Half april waren bij elke bewaartemperatuur bij E. bicolor bollen zichtbaar waar
de bloemaanleg was begonnen. Echter bij alle temperaturen waren ook bollen zonder bloemaanleg
aanwezig. E. autumnalis bewaard bij 2 en 5 °C hadden nog geen bloemaanleg half april. Vanaf 13 °C en
warmer had 100% van de bollen bloemaanleg.
Half april gingen bloemen in bollen bij 30 °C verdrogen.
Beide soorten gaven de meeste bloei na bewaring bij 2, 5 of 9 °C. Bij E. bicolor was dat 40 tot 50%, bij E.
autumnalis was dat 106-110% bloei (soms meer dan een steel per bol).
Bollen bewaard bij 20-23 °C bloeiden het eerste. Warmer of kouder bewaren zorgde voor trager in bloei
komen.
Bij E. bicolor kwamen soms minder bollen in bloei dan op basis van stadiumonderzoek werd verwacht. Na
het planten zijn er knoppen verdroogd. Bij E. autumnalis was het omgekeerde het geval. Vooral bij de koel
bewaarde bollen was er nog geen bloemaanleg bij planten zichtbaar maar deze bollen bloeiden uiteindelijk
het beste en allemaal.
Bollen droogden tijdens de bewaring meer uit naarmate de bewaartemperatuur hoger was. Bollen van E.
bicolor droogden meer uit dan bollen van E. autumnalis. Er was bij E. autumnalis geen en bij E. bicolor wel
een verschil in uitdroging tussen bewaring los in een gaasbak of in geperforeerd plastic. Bij E. bicolor
zorgde bewaring in plastic voor een minimale verminderde uitdroging.
Bewaring bij 13-17 °C gaf bij E. bicolor het grootste oogstgewicht. Bij E. autumnalis was er geen verschil in
oogstgewicht tussen de bollen bewaard bij 2 t/m 23 °C hoewel het optimum rond 5-9 °C leek te liggen.
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5.3.3

Nateelt

Na het rooien zijn alle bollen bij 9 °C bewaard tot planten (25 oktober 1993 tot half april 1994).
Het bloeipercentage van E. bicolor varieerde van 77 tot 98%. De bollen die het eerste jaar bij 30 °C waren
bewaard bloeiden het tweede jaar, na bewaring bij 9 °C voor slechts 16%. Mogelijk oorzaak is de kleine
bolmaat omdat deze bollen het eerste jaar na de bewaring bij 30 °C slecht waren gegroeid. De meeste
bloei tijdens de nateelt is verkregen bij de behandelingen die het eerste jaar bij 13 t/m 23 °C zijn bewaard.
Deze bollen bloeiden voor 87 tot 98%. De overige temperaturen (2, 5, 9, 25 °C) bloeiden voor 77 tot 83%.
E. autumnalis bloeide tijdens de nateelt zeer goed. Het bloeipercentage varieerde van 142 tot 185%. Geen
van de behandelingen bloeide echt duidelijk beter dan de andere.

5.4

Invloed bewaartemperatuur en plantdatum op de bloei op pot

(2001)
5.4.1

Proefopzet

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van E. bicolor (maat 18/20) en E. autumnalis (maat 18/20).
De bollen zijn na ontvangst op 11 december 2000 bewaard bij 13, 17, 20 en 9 °C + 4 weken 20 °C. De
bollen zijn op 21 februari of 20 maart 2001 geplant. Voor het inhalen in de kas zijn ze wel of niet
voorgetrokken in een cel bij 20 °C. De kastemperatuur is ingesteld op stoken tot 20 °C en luchten bij 21°C.
Zodra een van de behandelingen tijdens het voortrekken voor meer dan 50% was opgekomen zijn alle
voortrekbehandelingen in de kas gezet.

5.4.2

Resultaten

De bloei was redelijk goed. Er was geen effect van de bewaartemperatuur of het voortrekken op het
bloeipercentage (tabel 1). E. bicolor bloeide van 80 tot 100%. 50% van de behandelingen bloeide voor
100%, 30% van de behandelingen voor 90% en 20% van de behandelingen voor 80%. Bij E. autumnalis
bloeide 63% van de behandelingen voor 100% en 37% van de behandelingen voor 90%.
Het voortrekken bij 20% duurde bij beide inhaaldata 14 dagen. Na 14 dagen was 50% van de bollen
bewaard bij 20 °C opgekomen. Indien te lang wordt gewacht met inhalen bij voortrekken zal de spruit die in
het donker is opgekomen een gekokerde stand blijven houden.
Het gewas kwam sneller op en bloeide eerder naarmate de bewaartemperatuur hoger was.
Tabel 1. Percentage bloei per behandeling.
plantdatum

voortrekken

21 februari
21 februari

bewaring
13°C
13°C

21 februari

17°C

nee

21 februari
21 februari
21 februari

17°C
20°C
20°C

ia
nee

21 februari
21 februari
20 maart
20 maart

9+20°C

ia
nee

9+20°C
13°C
13°C

ia
nee
ja

20 maart
20 maart
20 maart
20 maart
20 maart
20 maart

17°C
17°C
20°C
20°C

nee
ja

9+20°C
9+20°C

nee
ja

nee
ja

nee
ja
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soort
bicolor
90

soort
autumnalis
100

100
90

100
100
90

100
100
80

90
100
90
90
90
100

100
100
100
90
80

100
90
100
100
100
100

80
90
90
100
100
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5.5

Invloed bewaartemperatuur en plantdatum op de bloei op pot

(2002)
5.5.1

Proefopzet

De proef is bijna identiek opgezet aan die van de proef in paragraaf 5.4.
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van E. bicolor (maat 18/20) en E. autumnalis (maat 18/20).
De bollen zijn na ontvangst op 13 december 2001 bewaard bij 13, 17, 20, 23 en 9°C + 4 weken 20 °C en
17 °C + remmen met Bonzi. De bollen zijn op 23 januari (alleen 20 °C bewaring), 20 februari of 20 maart
2002 geplant. Op 17 april zijn ook bollen bewaard bij 20 °C of 9°C + 4 weken 20 °C geplant. Voor het
inhalen in de kas zijn alle potten voorgetrokken in een cel bij 20 °C. De kastemperatuur was ingesteld op
stoken tot 20 °C en luchten bij 21 °C. Zodra een van de behandelingen tijdens het voortrekken voor meer
dan 50% was opgekomen zijn alle voortrekbehandelingen in de kas gezet. Direct na inhalen zijn de potten
aangegoten met Bonzi, 1 ml product in 50 ml water per pot.

5.5.2

Resultaten

Half december was E. bicolor nog niet begonnen met bloemaanleg, 20% van de E. autumnalis wel.
Op 23 januari was bij geen van de E. autumnalis bloemaanleg waar te nemen. Bij E. bicolor was een
gedeelte van de bollen begonnen met bloemaanleg, bij 20 °C (60%) meer bollen dan bij 13 °C (20%).
Op 21 februari was 40% van de E. bicolor bij 13 °C begonnen met bloemaanleg en 100% van de bollen bij
20°C. E. autumnalis bij 13 °C was nog niet begonnen met bloemaanleg, bij 20 °C was 80% van de bollen
bezig met bloemaanleg.
Op 20 maart én op 18 april waren alle bollen van E. bicolor bezig met bloemaanleg, zowel bij 13 als bij
20°C. Bij E. autumnalis was bij 13 °C 20% van de bollen begonnen met bloemaanleg en 100% van de bollen
bij 20°C. In april was de ontwikkeling van de bollen met bloemaanleg verder ten opzichte van april.
De bloei was goed, gemiddeld over beide soorten 90% en daarmee iets minder dan vorig jaar. E. bicolor
bloeide gemiddeld voor 85% en E. autumnalis voor 95% (tabel 2). Er was ook dit jaar geen duidelijke invloed
van de bewaartemperatuur of plantdatum op het bloeipercentage.
Tabel 2. Bloeipercentage per behandeling.
bewaring
E. bicolor
plantdatum
13°C
20 februari
80
17°C
20 februari
100
20°C
20 februari
80
20 februari

23°C

90

20 februari

9+6w20°C

20 februari
20 maart

17°C+Bonzi
13°C

70
100
100

20
20
20
20

17°C
20°C
23°C

maart
maart
maart
maart

20 maart
23
20
20
17
17

9+6w20°C
17°C+Bonzi

20°C
januari
20°C
februari
20°C
maart
20°C
april
april 9+4w20°C

80
80
90
90
80

E. autumnalis
90
100
100
100
90
100
100
80
100
90
90
100

90
80
80
70

100
100
100
100

90

100
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De planten kwamen sneller in bloei naarmate de bewaartemperatuur hoger was geweest. De bollen die
warm waren bewaard (20 °C) kwamen uniformer in bloei dan de bollen bewaard bij 13 °C. Het toepassen
van de remstof Bonzi gaf in het verkoopstadium (bloemknop zichtbaar in blad) een klein verschil in lengte
maar een duidelijk verschil bij aanvang van de bloei en tijdens de uitbloei.

5.6

5.6.1

Invloed bewaartemperatuur en plantdatum op de bloei op pot
(2003)
Proefopzet

De proef is bijna identiek opgezet aan die van de proef in paragraaf 5.4 en 5.5.
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van E. bicolor (maat 18/20) en E. autumnalis (maat 16/18). Voor E.
autumnalis is dus een kleinere maat gebruikt.
De bollen zijn na ontvangst op 18 december 2002 bewaard bij 13, 17, 20, 23 en 9°C + 6 weken 20 °C en
17°C + remmen met 1 of 2 ml Bonzi. De bollen zijn op, 19 februari (alleen 20 °C bewaring), 19 maart of 16
april 2003 geplant. Voor het inhalen in de kas zijn alleen in februari potten voorgetrokken in een cel bij
20°C. De kastemperatuur is ingesteld op stoken tot 20 °C en luchten bij 21 °C. Zodra een van de
behandelingen tijdens het voortrekken voor meer dan 50% was opgekomen zijn alle voortrekbehandelingen
in de kas gezet. Direct na inhalen zijn de potten aangegoten met Bonzi, 1 of 2 ml product in 50 ml water
per pot.

5.6.2

Resultaten

Bij ontvangst van de bollen op 18 december was 20% van de E. bicolor begonnen met bloemaanleg, E.
autumnalis was nog niet begonnen met bloemaanleg. Op 22 januari was bij E. bicolor 60% (13 °C) of 40%
(20 °C) van de bollen begonnen met bloemaanleg. E. autumnalis vertoonde nog geen bloemaanleg.
Op 19 februari waren alle bollen van E. bicolor begonnen met bloemaanleg zowel bij 13 als bij 20 °C. Bij E.
autumnalis waren de bollen bij 13 °C nog niet begonnen met bloemaanleg maar 80% van de bollen bij 20 °C
wel. Op 19 maart was 80% van de bollen E. bicolor bezig met bloemaanleg. Bij E. autumnalis was 60% van
de bollen bij 13 °C bezig met bloemaanleg en 100% van de bollen bij 20 °C.
Op 18 april was bloemaanleg zichtbaar bij E. bicolor voor 80% bij 13 °C en voor 100% bij 20 °C. Bij E.
autumnalis was bij beide temperaturen bij 80% van de bollen bloemaanleg zichtbaar.
Gemiddeld over de hele proef bloeide 90% van de bollen, E. autumnalis voor 99% en E. bicolor voor 81%
(tabel 3).
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Tabel 3. Bloeipercentage per behandeling.
bewaring
plantdatum
E. bicolor

E.
autumnalis

19 februari

20°C

100

100

19 maart
19 maart
19 maart

13°C

60

17°C
20°C
23°C

80
90

100
100
100

9+6w20°C

90
60

100
100

19 maart
19 maart

17°C+lml Bon
17°C+2ml Bon

70
100

100
100

16 apr
16 apr

13°C
17°C
20°C

70
60

100
100
100

23°C

19 maart
19 maart

16 apr
16 apr
16 apr

80

9+6w20°C

80
80

16 apr
16 apr

17°C+lml Bon
17°C+2ml Bon

100
90

90
100
100
100

Er zijn geen behandelingen die er duidelijk positief of negatief uitspringen. De bloei van E. autumnalis was
ondanks de kleinere bolmaat dan de twee voorafgaande jaren altijd goed.
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Ervaringen vanuit de praktijk

Vanuit de meeste kwekers/veredelaars van Eucomis wordt aangegeven dat de bloei soms wel tegenvalt. De
bloeibare maten bloeien niet altijd voor 100%. Deze geluiden worden soms ook wel via de handel vernomen.
Slechts één kweker geeft aan geen problemen te hebben met de bloei. Hij bewaard de bollen zo snel
mogelijk na rooien bij 9 °C. De andere kwekers bewaren veelal bij 13 °C na de bollen eerst bijvoorbeeld
twee weken bij 20 °C gedroogd te hebben.
Daarnaast is er een kweker die Eucomis op beperkte schaal op pot broeit. Hij heeft de afgelopen jaren zelf
de nodige proefjes uitgevoerd en is van mening dat hij de bloei aardig kan sturen. Deze informatie wil hij
voorlopig niet delen.
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Ervaringen in buitenland

Van 20 t/m 24 april 2008 is het 10e internationale bloembollen en vaste planten symposium gehouden. Dit
symposium, dat eenmaal per vier jaren wordt georganiseerd, werd deze keer in Nederland gehouden.
Tijdens het symposium is gesproken met onderzoekers uit vele landen, o.a. uit Israel.
In Israel blijkt men vrij recent enig onderzoek te hebben uitgevoerd naar de broei van Eucomis op pot. Het
betrof gekleurde selecties uit E. autumnalis. Het onderzoek had als doel om bloeispreiding te krijgen.
In Israel wordt Eucomis in de zomer geteeld. Door irrigatie heeft het gewas geen moeite met de hete zomer
aldaar. In oktober stopt men de irrigatie waarna het gewas langzaam afsterft. Als het gewas begin
november wordt gerooid is de bodemtemperatuur nog rond 19-20 °C. Daarna bewaart men de bollen bij
25°C voordat ze worden opgepot. Deze bollen bloeien vervolgens voor 100%. De bollen hebben dan geen
enkele koude gehad. Ook onder die omstandigheden ziet men bloemaanleg tijdens de bewaring bij 25 °C,
enigszins vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Eenmaal zijn de bollen gedurende een maand bij 4 °C
bewaard voor het planten maar dat veroorzaakte weinig bloei.
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Conclusies

In 1993 concludeerden De Hertog en Le Nard in hun boek Physiology of Flower Bulbs dat er geen
onderzoek is gepubliceerd met betrekking tot bloemaanleg en bloeibeïnvloeding van Eucomis. Internationaal
gezien geldt dit anno 2008 nog steeds. Alleen onderzoek dat bij PPO Bloembollen in Lisse is gedaan levert
op dit ogenblik bruikbare informatie op met betrekking tot bewaring, bloemaanleg en bloei. Vrij recent is in
Israel onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor broei van Eucomis op pot. De eerste publicatie
daarover moet in 2008 verschijnen. Er is vooral getracht de bloei te spreiden, tot op heden bloeit alles in
het Israëlische onderzoek voor 100%.
Het onderzoek naar de invloed van de bewaartemperatuur op de groei en bloei van Eucomis heeft een
aantal duidelijke resultaten opgeleverd.
De bloemaanleg van in het najaar in Nederland gerooide bollen van de soorten E. bicolor en E. autumnalis
begon afhankelijk van de bewaartemperatuur vanaf half januari. Bewaring bij 20 °C was voor beide soorten
optimaal voor een snelle ontwikkeling. Bij deze temperatuur kwam de bloemaanleg het eerst op gang,
ontwikkelden de bloemen zich het snelst en was ook de spruitontwikkeling het snelst. Bij planten hadden de
bollen bewaard bij 20 °C veelal de langste spruit. Deze bewaartemperatuur resulteerde ook in de vlotste
opkomst op het veld en de eerste bloei. De ontwikkeling van zowel bloemaanleg als uitgroei was trager
naarmate de bewaartemperatuur hoger of lager was dan 20°C. Bewaring bij 2 en 5 °C leidde bij E.
autumnalis bij planten in april tot bollen die nog geen bloemen hadden aangelegd. Bij E. bicolor had bij elke
bewaartemperatuur meestal een gedeelte van de bollen geen bloem aangelegd terwijl een ander gedeelte
van de bollen wel een bloem had aangelegd.
Bewaring van de bollen van beide soorten bij 2 (1 jaar), 5 of 9 °C (3 jaren) gaf het hoogste bloeipercentage.
Wanneer na de bewaartemperatuurproef alle bollen van E. bicolor het jaar erop bij 20 °C werden bewaard
was de bloei daarna slecht. Werden alle bollen bij 9 °C bewaard voor de nateelt dan lag het bloeipercentage
rond de 100%. Daarbij lag het bloeipercentage van E. bicolor veelal net onder de 100% en van E.
autumnalis net boven de 100% (meerdere stelen per bol).
Op basis van het stadiumonderzoek werd bij E. bicolor veelal een hoger bloeipercentage verwacht dan wat
er uiteindelijk werd verkregen. Blijkbaar zijn na het planten bloemknoppen verdroogd. Bij E. autumnalis
hadden de bollen bewaard bij 2 en 5 °C bij planten nog een bloem aangelegd. Bollen van beide
behandelingen bloeiden echter voor 110%. De bloemaanleg heeft blijkbaar na het planten plaatsgevonden.
Ook het onderzoek naar de invloed van de bewaartemperatuur en de plantdatum op de bloei van Eucomis
op pot heeft een aantal duidelijke resultaten opgeleverd. De bewaartemperatuur was in dit onderzoek niet
duidelijk van invloed op het bloeipercentage. De bewaartemperatuur varieerde van 13,17, 20 tot 23 °C en
ook 9 °C + 4 of 6 weken 20 °C. De bloeipercentages van E. bicolor lagen veelal tussen de 80 en 100% en
van E. autumnalis tussen de 90 en 100%. De voor dit onderzoek gekozen bewaartemperaturen zijn hoger
dan de temperaturen optimaal voor de bloei op het veld zoals uit het voorgaande onderzoek bleek. Er is
voor de iets hogere temperaturen gekozen omdat de bollen minder lang zijn bewaard voordat ze zijn
geplant en in de kas gezet. Bovendien is een behandeling opgenomen waarbij de bollen eerst bij 9 °C zijn
bewaard en daarna de laatste weken voor het planten bij 20 °C. Hoe warmer de bollen waren bewaard des
te vlotter kwamen ze in bloei, met minder kasdagen. Bovendien kwamen de bollen bewaard bij 20 °C
uniformer in bloei dan de bollen bewaard bij 13 °C.
Ook in dit broeierijonderzoek bleek dat de bloemaanleg bij het planten niet af hoeft te zijn om een bloeiende
plant te geven.
Verder bleek dat er geen groot verschil in bloeitijdstip was als gevolg van de plantdatum. De in januari en
februari geplante bollen deden er veel langer over om in bloei te komen dan de in maart en april geplante
bollen.
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Bij het langdurig bewaren van Eucomis (eind november/december tot eind april/begin mei) was een
bewaartemperatuur van 2, 5 of 9 °C optimaal voor maximale bloeipercentages. Bij het broeierij-onderzoek
was er geen duidelijk effect van de bewaartemperaturen 13, 17, 20 °C en 9 + 4 of 6 weken 20 °C op de
bloei. In de broeiproeven waren de gekozen temperaturen veelal wat hoger dan de optimale temperaturen
uit het bewaartemperaturenonderzoek. Het is niet geheel duidelijk waarom de bloeipercentages in de
broeiproeven zo hoog waren. Er zijn twee voor de hand liggende verklaringen. Ten eerste zijn in de
broeiproeven iets grotere bollen gebruikt dan in het bewaartemperatuuronderzoek. Mogelijk speelt
daarnaast de kortere bewaarduur (november/december tot januari/februari/maart/april) in de
broeionderzoek ten opzichte van het bewaartemperaturenonderzoek een rol.
Het is niet duidelijk wat de rol van de lagere bewaartemperaturen op de bloemaanleg is. Voor de
bloemaanleg is een lage temperatuur niet nodig want bollen bewaard bij 20 °C legden wel bloemen aan die
soms ook grotendeels tot bloei kwamen. Mogelijk hebben de bollen slechts een korte koude bewaring nodig
voor bloei-inductie en hebben de bollen die al gehad aan het einde van de teelt waarbij de
bodemtemperatuur al zakt naar 9 °C. Echter, informatie uit Israel geeft aan dat bollen voor 100% bloeiden
zonder dat de temperatuur tijdens de teelt of bewaring onder de 20 °C was gezakt.
Tenslotte is ook niet duidelijk of Eucomis gevoelig is voor licht, de daglengte of de hoeveelheid licht. In het
broeierijonderzoek verliep de ontwikkeling van de bollen uit de eerste plantdata erg traag. Dit kan zijn
veroorzaakt door de kortere bewaarduur maar ook door de kortere daglengte. Hoewel veel bolgewassen
ongevoelig zijn voor daglengte ten aanzien van de bloei kan het effect van de daglengte op de snelheid van
in bloei komen van Eucomis niet geheel uitgesloten worden.
Gezien de reacties van kwekers over hun ervaringen met bewaartemperaturen ontstaat de vraag hoe
belangrijk de invloed van de bewaartemperatuur in de periode kort na rooien is op de bloemaanleg en bloei.
Voor het onderzoek in Lisse is steeds gebruik gemaakt van bollen die na het rooien eerst (warm) zijn
gedroogd en enkele weken bewaard voordat de bewaartemperatuurproeven zijn ingezet. Dit kan ook
verstorend werken op het effect van de bewaartemperatuur.
Om duidelijk inzicht te krijgen in de relatie tussen de bewaartemperatuur en bloemaanleg moeten de bollen
direct vanaf rooien bij verschillende temperaturen worden bewaard. Daarnaast is het belangrijk om
tegelijkertijd bollen met een verschillende maat bij de temperaturen te bewaren zodat het effect van de
temperatuur en de bolmaat goed uit elkaar gehouden kan worden.
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