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14  Broei Muscari latifolium 

 

14.1 Inleiding 
De afgelopen jaren nam de vraag naar bollen op pot toe. Naast de 'gewone' blauwe druif (Muscari 
armeniacum) is er ook vraag naar andere soorten Muscari. Een van de soorten die men aantrekkelijk vindt 
is M. latifolium. Dit soort heeft een tweekleurige bloemtros. Men broeit het gewas op dezelfde manier als M. 
armeniacum, droog koelen bij 9 °C en kort voor het inhalen oppotten en laten bewortelen.  De broeierij 
verloopt echter niet zo gemakkelijk. Het grootste probleem is de ongelijkheid. Deze kan worden veroorzaakt 
door de heterogeniteit in het gewas. Het gewas wordt namelijk via zaad vermeerderd. Als dit de oorzaak is 
voor de heterogeniteit dan zijn er geen andere mogelijkheden dan te selecteren tijdens de teelt. Een andere 
mogelijkheid is de verkeerde preparatie. Zo worden de bollen veelal pas 4 weken voor het inhalen opgepot. 
Dit is gebruikelijk bij M. armeniacum maar dat gewas vormt daarin een uitzondering. Daarnaast is niets 
bekend over effecten van koeltemperaturen en koelduren. 
In dit onderzoek is vastgesteld hoe deze Muscari reageert op verschillende koeltemperaturen en koelduren. 
Daarnaast hebben de bollen de koeling in opgeplante toestand gehad of zijn pas vier weken voor inhalen 
opgepot.  
In het eerste jaar zijn er ook bollen op het veld geplant om de uniformiteit onder niet geforceerde 
omstandigheden te bepalen. 

14.2 Materiaal en methoden 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van Muscari latifolium, maat 6/+. De bollen zijn vanaf ontvangst bij 
20 °C bewaard (voor inhalen eind december) of bij 20 °C + 4 weken 17 °C. De bollen zijn het eerste jaar 
gekoeld bij continu 5 of 9 °C, in het tweede jaar ook bij continu 2 °C of aflopende temperaturen. De 
koelduur is gevarieerd van 13 tot 19 weken. De bollen zijn geplant bij aanvang van de koeling of 4 weken 
voor inhalen. Indien de bollen vier weken voor inhalen zijn geplant hebben ze daarna 4 weken bij 9 °C 
kunnen bewortelen. De inhaaldatum varieerde van eind december tot eind februari. De bollen zijn bij 12 of 
18 °C in bloei getrokken. 
Verdere details over de proefopzet zijn per proef weergegeven. 
 
Over het algemeen is waargenomen: het stadium van de bloem tijdens de bewaring, de spruitlengte bij 
inhalen, datum aanvang bloei (3 gekleurde knoppen per pot), volle bloei (5 gekleurde knoppen per pot), 
blad- en bloemlengte bij volle bloei, standcijfer bij volle bloei en datum einde bloei. Tijdens de 'volle bloei' 
bloei van het gewas is een standcijfer gegeven. Een 1 was een hele slechte pot en een 5 een hele goede 
pot. In het standcijfer is meegewogen de uniformiteit, gewas hoogte, bloemen die in blad blijven steken, 
bloeirijkheid, zwaarte van de bloemen. Een ‘3’ is voor de consument wellicht nog acceptabel. Alle proeven 
zijn uitgevoerd bij PPO Bloembollen te Lisse. 
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14.3 Muscari latifolium: Invloed van de koeltemperatuur, koelduur 
en het opplanttijdstip op de kwaliteit 

14.3.1 Inleiding 
In deze eerste proef is vooral onderzocht of dit soort geschikt is voor de broei op pot. Er zijn twee 
koeltemperaturen aangehouden en vier koelduren. De bollen zijn op twee verschillende tijdstippen opgepot. 
Door het gewas op drie tijdstippen in te halen wordt een goede indruk verkregen met betrekking tot de 
mogelijkheden van dit soort. 
Door een beperkt aantal bollen op het land te telen en hun groei te volgen wordt bepaald of een te 
verwachten heterogeniteit alleen tijdens de broei optreed of ook al onder veldomstandigheden. 

14.3.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Muscari latifolium, maat 6/+ 
Ontvangst PPO : 26 juli 1996 
Bewaartemperatuur : - 20°C (inhalen eind december) 
  - 20°C + 4w17°C (inhalen januari en februari) 
Koeltemperatuur : - 9°C 
  - 5°C 
Koelduur : - 13 weken 
  - 15 weken 
  - 17 weken 
  - 19 weken 
Opplanttijdstip : - bij aanvang koeling 
  - vier weken vóór inhalen 
Inhaaldatum : - 30 december 1996 
  - 27 januari 1997 
  - 24 februari 1997 
Kastemperatuur : 18°C 

14.3.3 Proefresultaten 

14.3.3.1 Stadiumonderzoek 
Een aantal bollen zijn vanaf ontvangst op het PPO (26 juli) continu bij 20°C bewaard.  
Op 29 juli is voor het eerst stadiumonderzoek verricht. De 5 bollen hadden allen een bloemknop van 2 tot 3 
mm groot waarbij de meest ontwikkelde bloem (onderste) varieerde van P2 tot A2. De bovenkant van de 
bloem bevatte nog vele ongedifferentieerde bloemen. 
Op 5 augustus was bij één van de vijf bollen de meest ontwikkelde bloem in stadium G (knop van 2 tot 3 
mm). 
Vanaf 19 augustus was de meest ontwikkelde bloem bij alle bollen in stadium G (knop van 4 tot 5 mm). 
In september was reeds 7 tot 8 mm maar er bleven nog steeds ongedifferentieerde bloemen aan de top 
van de bloeiwijze aanwezig. 

14.3.3.2 Situatie op het veld 
In het voorjaar op het veld bleek het gewas heterogeen te zijn. Er was een groot verschil in datum van 
opkomst, datum van aanvang bloei en lengte van het gewas. Sommige planten kwamen al in bloei terwijl de 
laatste planten nog maar net waren opgekomen. 

14.3.3.3 Spruitlengte bij inhalen 
Een koelduur van 13 en 15 weken gaf bij inhalen de kortste spruit. De spruitlengte nam vooral toe naarmate 
de koelduur langer was (17 en 19 weken). Gemiddeld gaf vier weken voor inhalen oppotten een kortere 
spruit dan de andere behandelingen maar bij een koelduur van 13 en 15 weken was er geen verschil. 
Tabel 221. Spruitlengte (cm) bij inhalen gemiddeld over de koeltemperaturen. 
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Koelduur (weken) Inhaaldatum 

 30 december 27 januari 24 februari 

13 
15 
17 
19 

1,1 
1,1 
2,1 
3,6 

0,1 
1,3 
4,4 
8,0 

0,3 
3,7 
10,7 
15,7 

 
De uniformiteit bij het inhalen is ook beoordeeld. De uniformiteit was groter naarmate de spruitlengte bij 
inhalen kleiner was. De algemeen voorkomende heterogeniteit van het gewas werd bij die behandelingen 
pas later tijdens het broeien zichtbaar. 

14.3.3.4 Aantal goede bloemen 
Het aantal goede bloemen per pot met 5 bollen varieerde van gemiddeld 3,3 per pot bij inhalen in 
december tot 4,5 bij inhalen in januari en februari. Bij inhalen eind december en eind januari waren de 
koelbehandelingen niet van invloed op het aantal goede bloemen. Bij inhalen eind februari gaf 4 weken 
koeling in opgeplante toestand een kleiner aantal goede bloemen dan volledige koeling in opgeplante 
toestand. Indien de dwalingen die in het partij aanwezig waren niet worden meegeteld zou het aantal 
bloemen per pot bij deze laatste inhaaldatum dicht tegen de 5 (=100%) aankomen. 

14.3.3.5 Standcijfer 
Bij inhalen in december gaf een koelduur van 15 weken ongeacht de koeltemperatuur het hoogste 
standcijfer. In januari gaf 15, 17 en 19 weken 9°C, 13 weken 5°C en 19 weken 9°C waarvan 4 weken 
opgepot het hoogste standcijfer.  
Bij inhalen in februari was slechts de tendens zichtbaar dat een koelduur van 15 en 17 weken een hoger 
standcijfer tot gevolg had dan de andere koelduren, ongeacht de koeltemperatuur. 
 
Tabel 222. Standcijfer bij volle bloei gemiddeld over de koeltemperaturen. 1=slecht, 5=erg goed. 

Koelduur (weken) Inhaaldatum 

 30 december 27 januari 24 februari 

13 
15 
17 
19 

2,3 
3,6 
1,9 
2,3 

3,3 
3,5 
3,4 
3,7 

3,1 
3,6 
3,7 
3,1 

14.3.3.6 Kasdagen 
Het gewas begon eerder te bloeien naarmate de koelduur langer was. Alleen bij inhalen in februari gaf 19 
weken koeling niet méér vervroeging dan 17 weken koeling. De koeltemperatuur was niet van invloed op het 
aantal kasdagen. Het aantal kasdagen werd kleiner naarmate later in het seizoen werd ingehaald. 
 
Tabel 223. Aantal kasdagen gemiddeld over de koeltemperaturen vanaf inhalen tot aanvang bloei. 

Koelduur (weken) Inhaaldatum 

 30 december 27 januari 24 februari 

13 
15 
17 
19 

37 
28 
22 
16 

26 
20 
15 
12 

22 
14 
11 
9 
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14.3.3.7 Bloemlengte 
Bij inhalen eind december was alleen de opplantduur van invloed op de bloemsteellengte. Slechts vier 
weken voor inhalen oppotten gaf een kortere bloemstengel, 25 cm ten opzichte van 30 cm bij de andere 
behandelingen. Bij inhalen eind januari was er geen verschil in bloemsteellengte tussen de verschillende 
behandelingen. Bij inhalen eind februari gaf een koelduur van 13 weken langere bloemstelen dan een 
koelduur van 17 en 19 weken. 
De bloemlengte varieerde gemiddeld over alle inhaaldata en behandelingen heen tussen de 25 en 30 cm, 
wat vrij lang is gezien het weinige en smalle blad. 

14.3.3.8 Bladlengte 
Over het algemeen is het kortste blad bereikt door de bollen pas vier weken voor inhalen op te potten. Het 
langste blad is verkregen bij de twee langste koelduren namelijk 17 en 19 weken. De bladlengte was 
gemiddeld 21 cm en varieerde van 17 tot 25 cm. 

14.3.3.9 Bloemen boven blad 
Bij deze Muscari kwamen de bloemen altijd boven het blad uit, gemiddeld 6 cm. Op het moment van 
openkomen is de bloem vaak even lang als het blad maar strekt dan nog enkele cm. Na een koelduur van 
17 en 19 weken ontstond het langste blad en daardoor kwamen de bloemen bij deze behandelingen maar 
net boven het blad uit. 

14.3.3.10 Bloeiduur 
Gekeken is naar de bloeiduur van een pot in de kas bij 18°C ingestelde temperatuur. De bloeiduur is 
bepaald vanaf het moment dat er 3 bloemen in bloei waren tot het moment dat er nog maar één bloem 
goed was. Door de ongelijkheid van het gewas was de bloeiduur over het algemeen vrij lang. 
Bij inhalen eind december duurde het gemiddeld ruim 13 dagen vanaf aanvang bloei tot uitbloei. Er was 
slechts een tendens zichtbaar dat  vier weken voor inhalen oppotten een kortere bloeiperiode gaf. Bij 
inhalen eind januari en februari was de gemiddelde bloeiduur ruim 15 dagen.  
Bij deze twee inhaaldata gaf veelal een koelduur van 13 weken een wat kortere bloeiduur (13 dagen). 

14.3.4 Samenvatting resultaten 
- Muscari latifolium liet zich vrij goed gedurende januari t/m maart in bloei trekken. Het gewas is in de kas, 

net als op het veld, ongelijk van lengte en bloeitijdstip. Ook is het gewas vrij lang (bloemlengte 25 tot 30 
cm) en heeft het weinig en vrij smal blad en oogt daardoor lang en iel. 

- Door de ongelijkheid en vrij grote lengte van het gewas lijkt dit gewas niet geschikt voor het gebruik op 
pot. 

- Een koelduur van 17 en 19 weken gaf bij inhalen in januari en februari erg lange spruiten bij inhalen. 
- De behandeling 15 weken 9°C met koeling in opgeplante toestand behoorde bij alle drie de inhaaldata 

tot de beste potten (hoogste standcijfer). De behandeling 17 weken 9°C behoorde bij inhalen eind januari 
en eind februari ook tot de beste potten. 

- Slechts vier weken voor inhalen oppotten gaf wel korte (of nog niet zichtbare) spruiten bij inhalen maar 
de kwaliteit van deze potten liet regelmatig te wensen over. 

- Eind juli waren de bollen bezig met bloemaanleg. Vanaf 19 augustus was de meest ontwikkelde bloem 
altijd in stadium G. Er was ongelijkheid in stadium van bloemaanleg. 

- Het aantal kasdagen bij 18°C varieerde van 4 weken bij inhalen eind december tot 2 weken bij inhalen 
eind februari (na 15 weken koeling). 
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14.4 Muscari latifolium: Invloed van de koeltemperatuur, koelduur 
en kastemperatuur op de kwaliteit bij de broei op pot 

14.4.1 Inleiding 
In de eerste proef bleek dit soort misschien wat minder geschikt te zijn voor de broei op pot. Het gewas 
was ongelijk, wat ook op het veld te zien was en een soort eigenschap blijkt te zijn. Daarnaast was het 
gewas vrij lang en smal waardoor het er op een pot niet echt goed uitziet. Daarom zijn in deze proef meer 
bollen op een grotere pot gezet om het product een ander uiterlijk te geven. 
Daarnaast is onderzocht met andere koeltemperaturen wat de optimale behandeling is van deze Muscari. 

14.4.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Muscari latifolium, maat 6/+ 
Ontvangst PPO : 22 augustus 1997 
Bewaartemperatuur : 20°C (inhalen januari) 
  20°C + 4 weken 17°C (inhalen februari en maart) 
Koeltemperatuur : - 9°C 
  - 5°C 
  - 2°C 
  - 4w9°C+4w5°C+4w2°C+ xw0°C 
Koelduur : - 13 weken 
  - 15 weken 
  - 17 weken 
Inhaaldatum : - 7 januari 1998 
  - 4 februari 1998 
  - 4 maart 1998 
Kastemperatuur : 12°C 
  18°C 
Om beter met de heterogeniteit van het gewas om te kunnen gaan zijn dit jaar 10 bollen op een grotere pot 
geplant t.o.v. 5 bollen per pot vorig jaar. 

14.4.3 Proefresultaten 

14.4.3.1 Spruitlengte 
In tabel 224 is duidelijk te zien dat de spruitlengte bij inhalen langer was naarmate de koelduur langer was 
én naarmate de koeltemperatuur hoger was. Verder was de spruitlengte langer naarmate later in de tijd 
werd ingehaald. Daardoor gaf een koeltemperatuur van 5 of 9°C gedurende 17 weken bij inhalen in februari 
erg lange spruiten. Nog erger was het bij een koeltemperatuur van 5 en 9°C en een koelduur van 15 en 17 
weken bij inhalen in maart. De spruitlengtes liepen bij deze voorbeelden uiteen van 3 tot 12 cm. 
 
Tabel 224. Spruitlengte bij inhalen (cm) gemiddeld over de inhaaldata. 
 koeltemperatuur 
koelduur 9°C 5°C 2°C aflopend 
13 weken 1,1 0,3 0,2 0,2 
15 weken 1,8 1,3 0,7 0,6 
17 weken 6,0 3,1 1,8 1,1 

14.4.3.2 Datum aanvang bloei 
De potten kwamen sneller in bloei naarmate de koelduur langer, en het inhaaltijdstip later in de tijd was. 
Verder gaf koeling bij 5°C de snelste bloei en koeling bij de aflopende temperaturen het traagste. Forceren 
bij 18°C gaf uiteraard sneller bloei dan forceren bij 12°C. 
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Tabel 225. Aantal kasdagen vanaf inhalen tot begin bloei gemiddeld per kastemperatuur en inhaaldata. 
 inhaaldatum 
kastemperatuur 7 januari 4 februari 4 maart 
12°C 37 25 22 
18°C 26 19 15 

14.4.3.3 Aantal goede bloemen 
In tabel 226 is te zien dat koeling bij continu 2°C leidde tot aanmerkelijk minder goede bloemen per pot. Er 
was geen verschil tussen de andere koeltemperaturen. 
Verder is in tabel 227 te zien dat de meeste goede bloemen zijn verkregen bij inhalen in februari na 17 
weken koeling en bij inhalen in maart na 15 en 17 weken koeling. Deze drie groepen van behandelingen zijn 
(toevallig) ook de behandelingen die veruit de langste spruiten hadden bij inhalen (indien gekoeld bij 5 of 
9°C) en daardoor eigenlijk niet goed bruikbaar voor de praktijk. 
Tenslotte kwamen bij de potten die in februari en maart bij 12°C in bloei werden getrokken meer goede 
bloemen tot ontwikkeling dan bij 18°C. 
 
Tabel 226. Aantal goede bloemen per pot (maximaal 10) gemiddeld per koeltemperatuur. 
Koeltemperatuur 
9°C 5°C 2°C aflopend 
7,9 7,8 6,0 7,9 
 
Tabel 227. Aantal goede bloemen gemiddeld per koelduur en inhaaldatum. 
 koelduur (weken) 
inhalen 13 15 17 
7 januari 7,7 7,0 6,6 
4 februari 6,7 6,4 8,0 
4 maart 7,3 8,5 8,6 
 
Tabel 228. Aantal goede bloemen gemiddeld per kastemperatuur en inhaaldatum. 
 kastemperatuur 
inhalen 12°C 18°C 
7 januari 7,5 7,3 
4 februari 9,3 6,4 
4 maart 9,6 8,5 

14.4.3.4 Standcijfer 
Ook dit jaar bleek evenals vorig jaar dat de heterogeniteit groot is. Binnen één behandeling kwamen vaak 
goede en veel minder goede potten voor. 
Er waren twee grote lijnen zichtbaar. Ten eerste is bij de koeltemperatuur te zien dat koeling bij 2°C een 
lager standcijfer tot gevolg had dan de andere temperaturen. Er is een tendens dat aflopend koelen de 
beste resultaten gaf. 
Ten tweede gaf een koelduur van 13 weken over het algemeen een lager standcijfer dan een langere 
koelduur. 
De kastemperatuur was alleen bij inhalen in februari van invloed op het standcijfer. Bij deze inhaaldatum was 
het standcijfer bij 12°C duidelijk hoger dan bij 18°C. Wellicht is dit mede veroorzaakt doordat het aantal 
bloemen bij 18°C én inhalen in februari lager was dan elders (zie tabel 228). 
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Tabel 229. Standcijfer gemiddeld per koeltemperatuur. (1 = slecht, 5 = uitstekend) 
koeltemperatuur 
9°C 5°C 2°C aflopend 
3,1 3,1 2,8 3,3 
 
Tabel 230. Standcijfer gemiddeld per koelduur. (1 = slecht, 5 = uitstekend) 
koelduur (weken) 
13 15 17 
2,8 3,1 3,3 

14.4.3.5 Lengte bloemen, blad en lengte bloemen boven blad 
De bloemlengte bij volle bloei was gemiddeld 26,0 cm, de bladlengte was gemiddeld 22,2 cm waardoor de 
bloemen gemiddeld 3,8 cm boven het blad uit kwamen. 
Hoewel er betrouwbare verschillen zijn gevonden in bloem- en bladlengte waren de verschillen dermate klein 
dat het niet zinvol lijkt om deze te bespreken. De bloemlengte varieerde van 21 tot 30 cm maar lag meestal 
tussen de 25 en 28 cm. Gemiddeld over de koeltemperaturen gaf aflopend koelen de kortste bloemstelen 
én het kortste blad (dus de kleinste plant). 
Hoewel de kastemperatuur nauwelijks van invloed was op de bloem- en bladlengte kwamen de bloemen 
gemiddeld over de hele proef bij 12°C 0,8  cm meer boven het blad uit dan bij 18°C. 

14.4.4 Samenvatting resultaten 
- Belangrijkste conclusie is evenals in voorgaande proefjaar dat dit gewas heterogeen is en door zijn 

lengte (circa 25 cm) en smalle kokerige blad een ‘kale’ en ‘iele’ indruk maakt. Het lijkt daarom niet 
geschikt om op grote schaal te worden geforceerd voor op pot. Echter, voor diegene die het gewas 
willen forceren zijn wel een aantal behandelingen naar voren gekomen waardoor het product wel zo 
optimaal mogelijk te broeien is. 

-  Een koeltemperatuur van continu 9 of 5°C gaf veelal te lange spruiten bij inhalen. De voorkeur moet 
worden gegeven aan koeling bij aflopende temperaturen omdat deze de spruiten kort houdt. 

- Koeling bij continu 2°C gaf een kleiner aantal goede bloemen dan koeling bij de andere 
koeltemperaturen en valt om deze reden af. Ook het standcijfer was na koeling bij 2 °C lager dan bij de 
andere koeltemperaturen. 

- In bloei laten komen bij 12°C kastemperatuur had bij inhalen in februari en maart meer bloemen en 
(daardoor) een hoger standcijfer tot gevolg dan forceren bij 18°C. Bij inhalen in januari waren er geen 
verschillen zichtbaar. 

- Een koelduur van 13 weken gaf over het algemeen een lager standcijfer dan een langere koelduur. Er 
was een tendens dat aflopend koelen een hoger standcijfer tot gevolg had dan de andere 
koeltemperaturen. 

14.5 Conclusie en discussie 
Muscari latifolium lijkt niet geschikt om op grote schaal gebroeid te gaan worden op pot. Het gewas in 
heterogeen in opkomst, bloei en lengte. Bovendien is het gewas vrij lang (25 cm) en smal waardoor het een 
magere indruk maakt. 
Indien men het product toch (op beperkte schaal) wil gaan forceren is koeling bij aflopende temperaturen 
het beste. De beste resultaten zijn verkregen na koeling gedurende 4 weken bij 9 °C + 4 weken bij 5 °C + 4 
weken bij 2 °C + 3 of 5 weken bij 0 °C. Als koelduur voldeed 15 tot 17 weken het beste. Een kortere 
koelduur leidde tot minder bloemen, een langere koelduur leidde tot te lange spruiten bij inhalen. 
Rustig in bloei laten komen bij 12 °C had meer bloemen tot gevolg dan forceren bij 18 °C. 
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15 Broei van Ornithogalum balansae op pot 

15.1 Inleiding 
Er is behoefte aan meer bijzondere bolgewassen op pot. Een van de artikelen die mogelijk geschikt is maar 
nog nooit is onderzocht is Ornithogalum balansae. Dit gewas is een genetisch kort soort dat buiten vrij 
vroeg in het voorjaar bloeit. 
Vanuit de praktijk wordt dit product bovendien geschikt geacht omdat het goed te telen én bewaren is. 

15.2 Materiaal en methoden 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van Ornithogalum balansae, maat 5/+. Vanaf ontvangst van de 
bollen bij PPO Bloembollen in de eerste helft van juli zijn de ze bij 23 °C bewaard tot 1 september en daarna 
bij 17 °C tot aanvang van de koeling. 
De bollen zijn gekoeld bij 9 °C of aflopende temperaturen gedurende 11 tot 17 weken. De bollen zijn in 
januari, februari en april ingehaald. De kastemperatuur varieerde van 5 tot 18 °C. 
Verdere details over de proefopzet zijn per proef weergegeven. 
 
De volgende waarnemingen zijn verricht: het stadium van de bloem tijdens de bewaring, de spruitlengte bij 
inhalen, datum aanvang bloei (3 gekleurde knoppen per pot), datum volle bloei (5 gekleurde knoppen per 
pot), blad- en bloemlengte bij volle bloei, standcijfer bij volle bloei en datum einde bloei. Tijdens de 'volle 
bloei' bloei van het gewas is een standcijfer gegeven. Een 1 was een hele slechte pot en een 5 een hele 
goede pot. In het standcijfer is meegewogen de uniformiteit, gewas hoogte, bloemen die in blad blijven 
steken, bloeirijkheid, zwaarte van de bloemen. Een ‘3’ is voor de consument wellicht nog acceptabel. Alle 
proeven zijn uitgevoerd bij PPO Bloembollen te Lisse. 

15.3 Ornithogalum balansae: Invloed van de koeltemperatuur, 
koelduur en kastemperatuur op de bloei op pot 

15.3.1 Inleiding 
In dit eerste jaar is de invloed van de koeltemperatuur en koelduur op de bloei onderzocht. 

15.3.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Ornithogalum balansae, maat 5/+ 
Ontvangst bollen : 8 juli 1999 
Bewaartemperatuur : 23°C tot 1 september, daarna 17°C 
Koeltemperatuur : - 9°C 
  - 6w9°C+4w5°C+3 of 5 of 7w2°C 
Koelduur : 13, 15, 17 weken 
Inhaaldata : - 12 januari 2000  
  - 9 februari 2000  
Kastemperatuur : - 12°C 
  - 18°C 
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15.3.3 Proefresultaten 

15.3.3.1 Stadiumonderzoek 
Op 1 en 15 oktober 1999 is stadiumonderzoek verricht. In beide gevallen hadden de bollen één bloemsteel 
per bol met meestal 4 of meer bloemknoppen per steel. Elke bloem was al in stadium G. Op 15 oktober 
waren een aantal bloemen in het ‘tetrade’-stadium, dwz de meeldraden waren oranje aan het kleuren en 
sterk opgezwollen. 

15.3.3.2 Spruitlengte 
Bij inhalen van de potten was in een enkel geval de spruitlengte onacceptabel lang. Dit was vooral het geval 
bij inhalen op februari (laat) en 17 weken koelen bij 9°C. Koelen bij aflopende temperaturen gaf altijd korte 
spruiten bij inhalen. 
 
Tabel 231. Spruitlengte (cm) bij inhalen gemiddeld per behandeling. 
inhaaldatum 12 januari  9 februari 
koeltemperatuur 9°C aflopend 9°C aflopend 
koelduur (weken) 
13 2.4 0.9 2.8 2.2 
15 3.6 0.5 6.7 0.8 
17 6.0 1.1 14.3 1.7 
LSD=2.02 

15.3.3.3 Bloei 
De bloei/bloeirijkheid was over het algemeen goed. 
Er zijn gemiddeld over de hele proef 21,7 bloemen per pot met 5 bollen geteld. De koeltemperatuur was 
daarop van invloed. Koelen bij aflopende temperaturen gaf gemiddeld meer bloemen per pot (22,7) dan 
koelen bij continu 9°C (20,8 bloemen). 
Gemiddeld over de hele proef zijn 4,8 bloemstelen per pot met 5 bollen geteld. Ook hier was de 
koeltemperatuur van invloed. Koelen bij aflopende temperaturen zorgde voor meer stelen per pot (4,9) dan 
koelen bij continu 9°C (4,7 stelen). Daarnaast was de koelduur in combinatie met de inhaaldatum van 
invloed op het aantal stelen/pot. Vooral laat inhalen in combinatie met een korte koelduur (13 weken) 
zorgde voor minder bloemstelen. Dit zijn de bollen die het langste zijn bewaard. Dit kan er op duiden dat 
langdurige bewaring van deze bollen slecht kan zijn voor de bloei. 
 
Tabel 232. Aantal stelen per pot (5 bollen/pot) gemiddeld per koelduur en inhaaldatum. 
Koelduur (weken) 13 15 17 
Inhaaldatum 
12 januari 5.00 4.92 4.75 
9 februari 4.50 4.75 4.92 
LSD=0.32 
 
Bij het aantal bloemen per bloemsteel is te zien dat vooral inhalen in februari bij een kastemperatuur van 
18°C leidde tot minder bloemen per bloemsteel (hoewel inhalen in januari bij 12°C niet betrouwbaar 
verschilde). 
 
Tabel 233. Aantal bloemen per bloemsteel gemiddeld per kastemperatuur en inhaaldatum. 
 kastemperatuur 
inhaaldatum 12°C 18°C 
12 januari 4.44 4.60 
9 februari 4.89 4.10 
LSD=0.488 

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 278



15.3.3.4 Standcijfer 
De gemiddelde beoordeling over de hele proef was 3,2, het product viel niet helemaal mee. Vooral de 
koelduur was van invloed op het standcijfer. Een koelduur van 17 weken (2,88) gaf een lager standcijfer dan 
een koelduur van 13 (3,46) of 15 weken (3,31). De oorzaak hiervan is vooral de blad- en bloemlengte. 

15.3.3.5 Bloem- en bladlengte 
De gemiddelde bloemlengte over de hele proef was 12,1 cm, wat zoals verwacht, vrij kort is. Vooral de 
koelduur was van invloed op de stengellengte. De bloemstengel werd langer naarmate er meer koude werd 
gegeven, vooral na 17 weken koeling. Een koelduur van 13, 15, 17 weken gaf een steellengte van 
respectievelijk 10,3, 11,8 en 14,2 cm. Daarnaast gaf koelen bij aflopende temperaturen én inhalen in 
januari langere bloemstelen (14,7 cm) dan koelen bij 9°C of later inhalen (10,8 tot 11,5 cm). 
Het blad was gemiddeld 13,2 cm lang. Er waren alleen hoofdeffecten bij de bladlengte. Inhalen in januari 
leidde tot langer (15,3 cm) blad dan inhalen in februari (11,1 cm). Aflopend koelen leidde tot langer blad 
(15,6 cm) dan koelen bij 9°C (10,8 cm). Tenslotte werd het blad langer naarmate de koelduur langer was 
Een koelduur van 13, 15, 17 weken gaf een bladlengte van respectievelijk 10,9, 12,9 en 15,8 cm. 
Wanneer de bloem- en bladlengte van elkaar worden afgetrokken ontstaat een maat waarin de bloemen 
boven het blad uitkwamen. Gemiddeld over de hele proef bleven de bloemen 1,1 cm in het blad steken. 
Alleen na koelen bij 9°C en inhalen in februari bij 12°C kwamen de bloemen altijd boven het blad uit. Over 
het algemeen bleven de bloemen na aflopend koelen meer in het blad steken dan na koeling bij 9°C. 

15.3.3.6 Kasdagen 
Het aantal kasdagen was kleiner bij 18°C kastemperatuur dan bij 12°C. Verder gaf inhalen in februari een 
kortere kasperiode dan inhalen in januari. 
Daarnaast gaf koelen bij 9°C een kleiner aantal kasdagen dan aflopend koelen. Indien bij aflopende 
temperatuur werd gekoeld had de koelduur geen invloed op het aantal kasdagen. De koelduur was wel van 
invloed op het aantal kasdagen bij koeling bij 9°C; langer koelen gaf een kortere kasperiode. De kortste 
kasperiode was dan ook na 17 weken 9°C en inhalen in februari (1,2 dagen) maar deze behandeling had 
dan ook een spruit van 14,3 cm lengte bij inhalen. 
 
Tabel 234. Aantal kasdagen vanaf inhalen tot begin bloei gemiddeld per kastemperatuur en inhaaldatum. 
 Kastemperatuur 
Inhaaldatum 12°C 18°C 
12 januari 16.6 8.7 
9 februari 8.8 5.8 
LSD=1.655 
 
De bloeiduur in de kas was gemiddeld over de hele proef 14,6 dagen. Vooral de kastemperatuur was 
daarop van invloed. Bij 12°C werd een bloeiduur bereikt van 17,8 dagen en bij 18°C van 10,1 tot 12,4 
dagen. 

15.3.4 Samenvatting resultaten 
- Het product viel nog niet helemaal mee. Het standcijfer (algehele indruk van het bloeiende product) 

werd vooral beïnvloed door de koelduur. Een koelduur van 17 weken gaf een lager standcijfer dan een 
kortere koelduur. Wanneer naar alle factoren wordt gekeken is te zien dat dit overeenkomt met de 
bloem- en bladlengte. De bloem- en bladlengte nam toe naarmate de koelduur langer was, vooral na 17 
weken koude. Dit leidde vooral tot een visueel minder mooi product. 

- Koelen bij aflopende temperaturen leidde altijd tot korte spruiten bij inhalen en iets meer bloemstelen en 
aantal bloemen per pot dan koelen bij 9°C. Het verschil in aantal bloemen was blijkbaar te klein om tot 
uitdrukking te komen in het standcijfer. 

- Het aantal kasdagen vanaf inhalen tot begin bloei varieerde over het algemeen van 5 tot 17 dagen 
waarbij vooral de kastemperatuur en inhaaldatum een rol speelde. 

- De gemiddelde bloeiduur was circa 14 dagen. 
- Op 1 oktober waren alle bollen al in stadium G. 
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15.4 Ornithogalum balansae: Invloed van de koeltemperatuur, 
koelduur, kastemperatuur en inhaaldatum op de bloei op pot 

15.4.1 Inleiding 
In dit tweede jaar is de invloed van de koeltemperatuur en koelduur van Ornithogalum balansae onderzocht 
ten behoeve van de bloei op pot. 

15.4.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Ornithogalum balansae, maat 5/+ 
Ontvangst bollen : 10 juli 2000 
Bewaartemperatuur : 23°C tot 30 augustus, daarna 17°C  
Koeltemperatuur : 9°C continu 
  aflopend = 6w9°C + 4w5°C + xw2°C 
Koelduur : 13, 15, 17 weken 
Inhaaldata : 10 januari en 7 februari 2001  
Kastemperatuur : 12 en 18°C  

15.4.3 Proefresultaten 

15.4.3.1 Stadiumonderzoek 
In tabel 235 zijn de resultaten van het stadiumonderzoek weergegeven. Uit het stadiumonderzoek blijkt dat 
de bollen half juli al volop bezig zijn met de bloemaanleg, dat is aanmerkelijk vroeger dan menig ander 
bolgewas. Het leek erop dat er vanaf half juli nauwelijks of geen bloemen meer bij kwamen. Opvallend was 
enerzijds dat bij de bollen eind augustus een aantal bollen meerdere bloemstelen hadden, tot vier aan toe. 
Bij het stadiumonderzoek in september is steeds maar één bloemsteel aangetroffen. 
 
Tabel 235. Bloemaanleg bij Ornithogalum balansae van juli t/m september. 
13 juli 2000 Op deze datum zijn 5 bollen onderzocht. Deze bollen hadden allen een bloem met 6 tot 

10 knoppen. Twee tot 7 van deze knoppen waren al in stadium G. De overigen waren 
minder ver, tot in Pr. Bij de drie grootste en meest ontwikkelde knoppen zaten de 
schutblaadjes al over de individuele bloemen. De twee kleinere knoppen waren minder 
ver. De bloemaanleg en uitgroei was heterogeen, er waren groter verschillen tussen de 
bollen. 

30 augustus Er waren twee bollen met één bloemsteel, één bol met 2 bloemstelen, één bol met 3 
bloemstelen en één bol met wel 4 bloemstelen. Bij de twee bollen met één bloemsteel 
waren bijna alle individuele bloemen in stadium G of A2. bij de bollen met twee of meer 
bloemstelen waren de meest ontwikkelde bloemen wel in G, maar net aan. Ze waren niet 
zo ver ontwikkeld als bij de bollen met één bloemsteel. De bollen met meerdere 
bloemstelen hadden vaak maar 3 bloemen per bloemsteel, de overigen 5 bloemen per 
bloemsteel. 

15 september Alle bollen hadden één bloemsteel met 8 tot 11 knoppen die hoofdzakelijk in G waren. 
27 september Alle bollen hadden één bloemsteel met 6 tot 13 knoppen die bijna allemaal in G waren. 

15.4.3.2 Spruitlengte bij inhalen 
Vooral de koeltemperatuur en koelduur waren van invloed op de spruitlengte bij het inhalen van de potten 
aan het einde van de koeling. Koeling bij 9°C gaf bijna altijd onacceptabel lange spruiten. De spruiten waren 
langer naarmate de koelduur langer was. Koelen bij aflopende temperaturen gaf altijd korte spruiten. 
Daarnaast was bij 9°C de spruit langer naarmate later in het seizoen werd ingehaald. 
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Tabel 236. Spruitlengte (cm) bij inhalen gemiddeld per koeltemperatuur en duur. 
 koelduur 
koeltemperatuur 13 15 17 
9°C 5.5 12.4 17.8 
aflopend 1.4 1.3 1.9 
LSD = 2.29 

15.4.3.3 Stand 
Er zijn alleen hoofdeffecten gevonden bij het standcijfer. Forceren bij 18°C gaf een hoger standcijfer (2.9) 
dan 12°C (2.5) kastemperatuur. Aflopend koelen gaf een hoger standcijfer (2.9) dan koelen bij 9°C (2.6). 
Tenslotte gaf een koelduur van 13 weken (3.4) een hoger standcijfer dan een koelduur van 15 of 17 weken 
(2.4). Dit samengevoegd gaf als beste behandeling 13 weken koelen bij aflopende temperaturen en 
forceren bij 18°C, wat een standcijfer van circa ‘4’ opleverde. 

15.4.3.4 Datum aanvang bloei 
Inhalen in januari gaf eerder bloei dan inhalen in februari. Forceren bij 18°C gaf eerder bloei dan forceren bij 
12°C. Koelen bij 9°C gaf eerder bloei dan koelen bij aflopende temperaturen. De koelduur was bij aflopend 
koelen niet van invloed op de snelheid van bloeien maar wel bij 9°C. De bollen kwamen na 13 weken 9°C 
trager in bloei dan na 15 of 17 weken. 
De behandelingen met goede standcijfers (13 weken aflopend koelen en forceren bij 18°C) kwamen op 24 
januari en 12 februari in bloei. 
 
Tabel 237. Datum aanvang bloei gemiddeld per inhaaldatum, koeltemperatuur en kastemperatuur. 
  koeltemperatuur 
inhaaldatum kastemperatuur 9°C aflopend 
10 januari 12°C 16 jan 29 jan 
10 januari 18°C 15 jan 24 jan 
7 februari 12°C  9 feb 18 feb 
7 februari 18°C  8 feb 15 feb 

15.4.3.5 Kasdagen 
Het aantal kasdagen vanaf inhalen tot begin bloei was gemiddeld over de hele proef 8,4 dagen. De 
verschillen waren hetzelfde als hiervoor genoemd bij datum aanvang bloei. Koelen bij 9°C gaf een kleiner 
aantal kasdagen dan koelen bij aflopende temperaturen. Forceren bij 18°C gaf een kleiner aantal kasdagen 
dan forceren bij 12°C. Inhalen in februari gaf een kleiner aantal kasdagen dan inhalen in januari. De koelduur 
was niet van invloed op het aantal kasdagen bij aflopend koelen. Een koelduur van 13 weken bij 9°C gaf een 
groter aantal kasdagen dan een langere koelduur bij 9°C. De behandelingen met goede standcijfers (13 
weken aflopend koelen en forceren bij 18°C) hadden 14 (inhalen januari) en 5 (inhalen februari) kasdagen. 
Het duurde gemiddeld over de hele proef 3 dagen van aanvang bloei (3 bloemen/pot) tot volle bloei (5 
bloemen/pot). 
 
Tabel 238. Aantal kasdagen vanaf inhalen tot begin bloei gemiddeld per inhaaldatum, koeltemperatuur en 
kastemperatuur. 
  Koeltemperatuur 
inhaaldatum kastemperatuur 9°C aflopend 
10 januari 12°C  6.4 19.0 
10 januari 18°C  5.2 13.9 
7 februari 12°C  2.4 11.3 
7 februari 18°C  1.0 7.6 

15.4.3.6 Bloemlengte 
De bloemlengte bij volle bloei was gemiddeld over de hele proef 15.2 cm. Voor de koelduur bij 9°C was van 
invloed op de bloemsteellengte.  De bloemsteel was langer naarmate de koelduur bij 9°C langer was. De 
bloemen kwamen altijd boven het blad uit. 

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 281



Tabel 239. Bloemsteellengte (cm) gemiddeld per koeltemperatuur en duur. 
 Koelduur (weken) 
koeltemperatuur 13 15 17 
9°C 10.9 16.1 19.0 
aflopend 14.0 15.3 16.2 
LSD = 2.39 

15.4.3.7 Bladlengte 
De bladlengte bij volle bloei was gemiddeld over de hele proef 13.1 cm. In februari (11.8 cm) was het blad 
korter dan na inhalen in januari (14.4 cm). Verder gaf aflopend koelen (15.7 cm) langer blad dan koelen bij 
9°C (10.5 cm). Tenslotte gaf een koelduur van 13 weken (10.9 cm) korter blad dan koelen gedurende 15 
(13.3 cm) of 17 (15.1 cm) weken. 

15.4.3.8 Bloeiduur 
Gemiddeld over de hele proef bloeiden de potten vanaf aanvang bloei tot einde bloei (<2 bloemen/pot) 15.3 
dagen. In de kas bij 12°C bloeiden de potten langer (18.7 dagen) dan bij 18°C (11.8 cm). Een aantal maal 
gaf een koelduur van 17 weken een kortere bloeiduur dan een koelduur van 15 of 13 weken. 
De behandelingen met goede standcijfers (13 weken aflopend koelen en forceren bij 18°C) stonden in de 
kas bij 18°C 12 tot 14 dagen te bloeien. 

15.4.3.9 Aantal bloemen 
Het bloeipercentage over de hele proef was meer dan 99%. De bloeirijkheid was evenals vorig jaar over het 
algemeen goed. Het totaal aantal bloemen per pot (met 5 bollen) was gemiddeld 40.3 wat tweemaal zoveel 
is als vorig jaar. Er is eigenlijk maar één behandeling die méér bloemen gaf dan de andere behandelingen: 
15 weken koelen en inhalen in februari. De behandeling gaf gemiddeld 46.8 bloemen per pot terwijl de 
overigen rond de 38-40 bloemen per pot zaten. 
De behandelingen met goede standcijfers (13 weken aflopend koelen en forceren bij 18°C) hadden in januari 
41 en in februari 31 bloemen per pot. Hoewel met name het aantal bloemen per pot in februari tegen viel 
was het gewas wel goed beoordeeld vanwege de uniformiteit, lengte enz. 

15.4.4 Samenvatting resultaten 
- De broei op pot viel niet helemaal mee. Hoewel de bloei (vrij) goed was had het product een heterogeen 

uiterlijk (lengte en bloeitijdstip) en gingen bloemstelen soms tijdens de bloei ‘hangen’. 
- De bloemaanleg was op 13 juli 2000 al volop bezig. Veelal is één bloemsteel per bol aangelegd, soms 

echter ook 3 tot 4 bloemstelen die dan wel minder bloemen per steel bevatte. Half september was de 
bloemaanleg helemaal klaar. Dit komt goed overeen met de resultaten van vorig jaar. 

- Koelen bij 9°C gaf over het algemeen te lange spruiten bij inhalen. De spruit bleef kort na koelen bij 
aflopende temperaturen. 

- De hoogste standcijfers (4 op een schaal van 1 t/m 5) zijn verkregen na 13 weken koelen bij aflopende 
temperaturen (6w9°C + 4w5°C + 3w2°C) en forceren bij 18°C. 
Deze behandelingen gaven een kasperiode van inhalen tot begin bloei van 14 dagen bij inhalen op 10 
januari en 5 dagen bij inhalen op 5 februari. 
Het product stond in de kas bij 18°C gedurende 12 tot 14 dagen in bloei. 

15.5 Ornithogalum balansae: Invloed van de koeltemperatuur, 
koelduur, droge koeling en inhaaldatum op de bloei op pot 

15.5.1 Inleiding 
In dit derde jaar is de invloed van de koelduur en de opplantduur van Ornithogalum balansae onderzocht ten 
behoeve van de bloei op pot. 
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15.5.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Ornithogalum balansae, maat 5/+ 
Ontvangst bollen : 13 juli 2001 
Bewaartemperatuur : 23°C tot 5 september, daarna 17°C  
Koeltemperatuur : aflopend = 6w9°C + 4w5°C + xw2°C 
Koelduur : 11, 13, 15, 17 weken 
Droge koeling :  niet, gehele koeling in opgeplante toestand 
  wel, alleen laatste 4 weken opgeplant (bij 5 en 2°C) 
Inhaaldata : 16 januari 2002 
  27 februari 2002  
  10 april 2002 
Kastemperatuur : 18°C  

15.5.3 Proefresultaten 

15.5.3.1 Stadiumonderzoek 
Tijdens het stadiumonderzoek leek het erop alsof er meerdere bloemstelen in één bol zitten. Dit is in vorige 
proefverslagen ook zo genoteerd. Tijdens de bloei komt er echter maximaal één bloemsteel uit een bol. 
Deze bloemsteel bevat soms zijstelen (samengestelde bloeiwijze). Tijdens het stadiumonderzoek is in de 
twee voorgaande jaren ten onrechte gedacht dat het om meerdere bloemstelen gaat. 
15 augustus Er zijn 5 bollen gesneden. Er waren tussen de 7 en 10 bloemen per bol (bloemsteel)  
 gevormd. Meest ontwikkelde bloemen waren in G maar vaak ook in A2 en éénmaal  
 maximaal in P2. 
29 augustus Alle bollen hadden een knop van 3 tot 5 mm lengte. Alle bollen hadden vele knoppen in  
 G maar daarnaast ook enkele knoppen die minder ver waren. 

15.5.3.2 Spruitlengte bij inhalen 
De gemiddelde spruitlengte bij inhalen was 2.1 cm. Aflopend koelen zorgde voor mooie korte spruiten bij 
inhalen. Er was daarbij één duidelijk effect: inhalen in april waarbij de koeling in opgeplante toestand was 
gegeven gaf een langere spruit (4.1 cm) dan de overige behandelingen (1.3 tot 2.3 cm). Door slechts 4 
weken voor in halen te bewortelen was de spruit nooit langer dan 1.7 cm. 

15.5.3.3 Stand 
De kwaliteit was gemiddeld over de hele proef beter (3.4) dan de afgelopen twee jaren (2.7). Opvallend was 
dat er geen grote verschillen waren, er waren niet echt uitgesproken hele mooie behandelingen. 
Het standcijfer van de laatste inhaaldatum (april) was lager (3.0) dan van de inhaaldata januari (3.7) en 
februari (3.4). 

15.5.3.4 Datum aanvang bloei 
Hoewel er betrouwbare interacties waren lijkt er toch vooral alleen een hoofdeffect voor het inhalen te zijn. 
Later inhalen gaf later bloei. In 2 van de 6 gevallen af een koelduur van 11 weken een drie dagen langere 
kasperiode, in 1 van de 6 gevallen bloeiden de potten na 11 weken koelen sneller dan na 13 weken. Hier 
lijkt geen duidelijke lijn in te zitten. 

15.5.3.5 Kasdagen 
Het aantal dagen vanaf inhalen tot aanvang bloei (= één bloem per pot in bloei) is kasdagen genoemd. Het 
gewas kwam bij een kastemperatuur van 18°C snel in bloei. Inhalen in januari gaf meer kasdagen dan 
inhalen in februari of april. Droog koelen gaf alleen bij inhalen in april een groter aantal kasdagen dan 
opgeplant koelen. Tenslotte gaf een koelduur van 11 weken (9.3 dagen) een groter aantal kasdagen dan 
een langere koelduur (7.9 tot 7.0 dagen). 
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Tabel 240. Datum aanvang bloei en aantal kasdagen vanaf inhalen tot aanvang bloei gemiddeld per 
inhaaldatum. 
inhaaldatum aanvang bloei kasdagen 
16 januari 27 januari 11.3 
27 februari 5 maart 5.6 
10 april 16 april 6.7 

15.5.3.6 Datum volle bloei 
Van aanvang bloei (= één bol per pot in bloei) naar volle bloei (= 3 bollen per pot in bloei) duurde gemiddeld 
3.4 dagen wat aangeeft dat het product niet in een keer in volle bloei staat. Omdat bij de datum voor volle 
bloei de uitbijters die extreem vroeg in bloei komen wegvallen is dit wellicht een beter moment om de 
invloed van de behandelingen op de bloei te zien dan de datum van aanvang bloei. 
Bij volle bloei was te zien dat het product sneller in bloei kwam naarmate er meer koeling werd gegeven 
waarbij er geen betrouwbaar verschil was tussen 15 en 17 weken. Daarnaast gaf droog koelen in 
combinatie met inhalen in februari en april meer kasdagen tot volle bloei. 

15.5.3.7 Bloeiduur 
De periode vanaf aanvang bloei tot einde bloei (in de kas bij 18°C) wordt de bloeiduur genoemd. Gemiddeld 
over de hele proef was de bloeiduur 11,5 dagen. Eigenlijk was er maar één echt slechte behandeling: 11 
weken koeling waarvan 4 weken opgeplant en dan inhalen in april. Deze behandeling bloeide niet en gaf 
daardoor een bloeiduur van 0 dagen. De overige behandelingen bloeiden van 11 tot 13 dagen. 

15.5.3.8 Percentage bloeiden bollen 
Droge koeling gaf een lager bloeipercentage (82%) dan koeling in opgeplante toestand (90%). 
Daarnaast gaf 11 weken koeling bij inhalen in februari minder bloei (82%) dan langer koelen (90 tot 100%). 
Bij inhalen in april gaf vooral 11 weken koeling (20%) maar ook 13 weken koeling (65%) minder bloei dan 
langer koelen (80 tot 90%). 

15.5.3.9 Totaal aantal bloemen 
Inhalen in april had een kleiner aantal bloemen tot gevolg dan eerder inhalen. Droog koelen en vervolgens in 
april inhalen gaf een nog kleiner aantal bloemen. Ook een koelduur van 11 weken met inhalen in april gaf 
heel erg weinig bloemen. 

15.5.3.10 Aantal bloemen per bloemsteel 
Inhalen in april met een koelduur van 11, 13 en 15 weken gaf een kleiner aantal  bloemen per steel dan 17 
weken koeling of eerder inhalen. Een koeling van 15 weken in opgeplante toestand met inhalen in april gaf 
nog een groot aantal bloemen. 

15.5.3.11 Lengte bloem 
De gemiddelde bloemsteel bij volle bloei (3 bollen per pot in bloei) was 11,0 cm. Er waren drie 
hoofdeffecten. De bloemsteel was korter naarmate later werd ingehaald. De bloemsteel was na inhalen in 
januari, februari en april respectievelijk 12,3, 11,1 en 9,6 cm. In opgeplante toestand koelen gaf een iets 
langere bloemsteel (11.5 cm) dan droog koelen (10.6 cm). 
Tenslotte gaf een koelduur van 11 weken een kortere bloemsteel dan langer koelen. 

15.5.3.12 Lengte blad 
De gemiddelde bladlengte bij volle bloei was 10.6 cm. Evenals bij de bloemsteellengte was hier te zien dat 
het blad korter was naarmate later werd ingehaald. Daarnaast werd het blad langer naarmate de koelduur 
langer was. Droge koeling was niet van invloed op de bladlengte, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Muscari. 
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Tabel 241. Bloemsteel- en bladlengte (cm) en aantal cm dat de bloem boven het blad uitkomt gemiddeld 
per koelduur. 
koelduur bloemsteel blad bloem boven blad 
11 weken 9.5 7.9 1.6 
13 weken 11.5 10.5 1.0 
15 weken 11.0 11.1 -0.1 
17 weken 12.0 12.8 -0.8 

15.5.3.13 Lengte bloem boven blad 
Door de blad- en bloemsteellengte van elkaar af te trekken wordt zichtbaar of de bloemen boven het blad 
uitkomen of niet. De bloemen komen vooral na een koelduur van 11 en 13 weken goed boven het blad uit. 
Bij een langere koelduur blijven ze er soms tussen zitten. Omdat de bladeren smal zijn hoeft dit niet erg 
hinderlijk te zijn. 

15.5.4 Samenvatting resultaten 
• De bloei was over het algemeen vrij rijk en beter dan de afgelopen twee jaren. 
• Door aflopend te koelen zijn de spruiten altijd kort bij inhalen. Droge koeling met slechts 4 weken 

koeling in opgeplante toestand had niet erg veel kortere spruiten bij inhalen tot gevolg. 
• Droge koeling gaf een lager bloeipercentage  (82%) dan koeling in opgeplante toestand (90%). 

Een koelduur van 11 weken gaf bij inhalen in februari en april een laag bloeipercentage, evenals een 
koelduur van 13 weken bij  inhalen in april. 
Om in april nog rijke bloei te krijgen was een koelduur van 15 of 17 weken in opgeplante toestand 
nodig. 

• In deze proef is de beste kwaliteit (hoogste standcijfer, meeste bloemen, bloemen het meeste boven 
het blad) verkregen door te koelen in opgeplante toestand met een koelduur van 13 en 15 weken bij 
inhalen in januari en februari en een koelduur van 15 weken bij inhalen in april.  
Een koelduur van 11 weken was te kort omdat dit een lager bloeipercentage en een kleiner aantal 
bloemen per steel tot gevolg had. 
Een koelduur van 17 weken gaf het langste blad en is daarom ongewenst. 

15.6 Ornithogalum balansae: Invloed van de koelduur, 
kastemperatur en inhaaldatum op de bloei op pot 

15.6.1 Inleiding 
In dit vierde en laatste jaar is de invloed van de koelduur en de kastemperatuur op de bloei onderzocht. In 
dit laatste jaar is ook onderzocht tot hoelang de bollen te bewaren zijn voor de broei of dat een goede 
kwaliteit pot later in het seizoen beter verkregen kan worden door de bollen eerder in het seizoen te planten 
en na de koeling in het ijs, bij – 1 °C te zetten. 

15.6.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Ornithogalum balansae, maat 5/+ 
Ontvangst bollen : 15 juli 2002 
Koelduur en kastemperatuur: 
Bewaartemperatuur : 23°C tot 5 september, daarna 17°C  
Koeltemperatuur : aflopend = 6w9°C + 4w5°C + xw2°C 
Koelduur : 11, 13, 15, 17 weken 
Inhaaldata : 15 januari 2003 
  26 februari 2003 
  9 april 2003 
Kastemperatuur : 5°C en 18°C  
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Uiterste plantdatum: 
Bewaartemperatuur : - 23°C tot 8 weken vóór planten, daarna 20°C  
   tot 4 weken vóór planten en 4 weken 17°C  
   tot planten 
  - 23°C tot 4 september, 20°C tot 2 oktober, 17°C  
   tot planten (30 oktober) 
Koeltemperatuur : - 15 weken: 6w9°C + 4w5°C + 4w2°C+1w0°C  
  - 15 tot 25 weken: 6w9°C + 4w5°C +  
   4w2°C+1w0°C+ 0 tot 10 weken –1°C  
Inhaaldata: : 12, 26 februari 2003  
  12, 26 maart 2003  
  9, 23 april 2003 

15.6.3 Proefresultaten 

15.6.3.1 Stadiumonderzoek 
Op 23 augustus bleken per bol al diverse knoppen in stadium G te zijn. Er waren ook nog minder ver 
ontwikkelde knoppen. 
Op 4 september waren bijna alle knoppen in G. 
Op 4 oktober waren veelal 11 tot 13 bloemenknoppen per steel in G. 

15.6.3.2 Kastemperatuur 
Omdat er soms verschillen zijn waargenomen die waarschijnlijk toe te schrijven zijn aan de kastemperatuur 
zijn de gegevens over de gerealiseerde kastemperatuur in tabel 242 weergegeven. 
In maart waren er twee dagen dat de maximumtemperatuur boven de 25°C kwam, in april waren er in beide 
afdelingen 12 dagen waarin de maximum kastemperatuur gedurende geruime tijd ruim boven de 25°C uit 
kwam. 
 
Tabel 242. Kastemperatuur gemiddeld per maand. 5°C = stoken tot 4°C en luchten vanaf 5°C. 18°C= 
stoken tot 17°C en luchten vanaf 18°C. 
ingesteld: 5°C  18°C  
maand gemiddeld minimum maximum gemiddeld minimum Maximum 
januari 8.5 3.7 15.0 17.5 16.1 19.2 
februari 6.9 3.7 22.1 17.5 16.0 20.5 
maart 10.5 3.9 28.9 18.0 16.6 26.5 
april 13.9 3.8 32.9 19.5 16.1 34.2 

15.6.3.3 Koelduur en kastemperatuur 

15.6.3.3.1 Spruitlengte bij inhalen 
Alleen de inhaaldatum was van invloed op de spruitlengte. De spruit was langer naarmate later werd 
ingehaald. De spruitlengte was in januari, februari en april respectievelijk 2,0, 2,5 en 3,0 cm. De spruiten 
waren nooit echt lang. De koelduur was niet van invloed op de spruitlengte. 

15.6.3.3.2 Stand 
Gemiddeld over de proef was het standcijfer 3,6.  Hoewel er goede standcijfers zijn behaald had het 
product zelden een perfecte kwaliteit. In tabel 243 is te zien dat het standcijfer in januari goed was met 
uitzondering van de koelduur van 17 weken. Bij inhalen in februari was een koelduur van 11 weken net niet 
slechter dan de andere koelduren. Bij inhalen in april was het standcijfer lager naarmate de koelduur korter 
was. Het standcijfer als gevolg van 15 en 17 weken koeling was goed te noemen. De slechte 
behandelingen bij inhalen in april waren tot 8 en 22 januari droog bewaard en pas daarna geplant. 
De kastemperatuur was niet van invloed op het standcijfer. 
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Tabel 243. Standcijfer gemiddeld per inhaaldatum en koelduur. 
 Koelduur (weken) 
Inhaaldatum 11 13 15 17 
15 januari 4.0 4.0 4.0 3.38 
26 februari 3.5 4.5 4.0 4.0 
9 april 1.75 2.25 3.75 4.63 
LSD = 0.67 

15.6.3.3.3 Datum aanvang bloei (één bloem per pot in bloei)  
De bloei viel later naarmate de inhaaldatum later was. Forceren bij 18°C gaf sneller bloei dan in bloei laten 
komen bij 5°C, behalve bij inhalen in april. Waarschijnlijk doordat het verschil in kastemperatuur tussen 18°C 
en 5°C in april niet meer zo groot is als in de periode van januari t/m maart. 
De koelduur was niet van invloed op de snelheid van in bloei komen. 
De datum volle bloei (drie bloemstelen met één of meer bloemen open) viel gemiddeld 3 dagen na begin 
bloei. 
 
Tabel 244. Datum aanvang bloei en aantal kasdagen gemiddeld per inhaaldatum en kastemperatuur. 
 datum aanvang bloei kasdagen 
Inhaaldatum 5°C  18°C  5°C 18°C  
15 januari 17-2 26-1 32.7 10.8 
26 februari 10-3 4-3 12.1 5.9 
9 april 14-4 13-4 4.8 3.9 
LSD =  1.69  1.69  

15.6.3.3.4 Kasdagen 
Het aantal kasdagen nam af naarmate later in het seizoen werd ingehaald. Het aantal kasdagen bij 18°C 
was kleiner dan bij 5°C kastemperatuur wanneer in januari of februari  werd ingehaald. In april waren er 
geen verschillen als gevolg van de kastemperaturen. De koelduur was niet van invloed op het aantal 
kasdagen. 

15.6.3.3.5 Lengte bloem en blad (bij volle bloei)  
Gemiddeld over de proef was de bloemsteel maximaal 10,2 cm hoog. Er waren 3 hoofdeffecten. De 
bloemsteel was korter naarmate later werd ingehaald. De bloemsteel was in januari, februari en april 
respectievelijk 11,8, 10,6 en 8,2 cm. Forceren bij 5°C gaf een kortere bloemsteel (8.8 cm) dan forceren bij 
18°C (11.6 cm). Een koelduur van 11 en 13 weken gaf een kortere bloemsteel (8.4, 9.2 cm) dan een 
koelduur van 15 en 17 weken (11.3, 12.0 cm). 
De bladlengte was gemiddeld 10.2 cm. Ook hier drie hoofdeffecten, bijna hetzelfde als bij de bloemlengte. 
Later inhalen gaf een korter blad. De bladlengte was in januari, februari en april respectievelijk 12,0, 10,5 
en 8,1 cm. Forceren bij 5°C gaf korter blad (9.1 cm) dan forceren bij 18°C (11.3 cm). 
Een koelduur van 11 en 13 weken gaf het kortste blad (8.1, 8.8 cm), 15 weken gaf langer blad (11.4 cm) 
en een koelduur van 17 weken had het langste blad (12,6 cm). 

15.6.3.3.6 Houdbaarheid (= bloeiduur in de kas) 
De bloeiduur was gemiddeld 12.8 dagen. Vooral de inhaaldatum en kastemperatuur waren van invloed op 
de bloeiduur. Inhalen in april gaf een korte bloeiduur vanwege de hoog oplopende kastemperatuur. Bij 
inhalen in januari en februari was de bloeiduur bij 5°C langer dan bij 18°C. 
 
Tabel 245. Bloeiduur in de kas gemiddeld per kastemperatuur en inhaaldatum. 
 kastemperatuur 
inhaaldatum 5°C  18°C  
15 januari 12.7 21.7 
26 februari 12.4 18.1 
9 april 5.9 6.0 
LSD =  1.94 

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 287



15.6.3.3.7 Aantal bloemstelen per pot (met 5 bollen), percentage bloei 
Gemiddeld over de proef kwamen 4.3 bloemstelen per pot in bloei (= 86%). 
De kastemperatuur was niet van invloed op het aantal bollen dat in bloei kwam. 
Bij inhalen in januari gaven alle koelduren een maximaal aantal bloemstelen (4,9). Bij inhalen in februari 
kwamen minder bollen in bloei na 11 weken koeling t.o.v. langer koelen (4 t.o.v. 5 stelen/pot). Bij inhalen in 
april gaf een koelduur van 17 weken het maximum aantal bloemstelen. Een koelduur van 15 weken gaf ook 
veel bloemstelen (3.9), maar het aantal bloemstelen nam sterk af naarmate de koelduur korter was. 
 
Tabel 246. Percentage bloei gemiddeld per inhaaldatum en koelduur. 
 Koelduur (weken) 
inhaaldatum 11 13 15 17 
15 januari 100 98 98 100 
26 februari 80 100 100 100 
9 april 20 45 78 100 
LSD = 16.1 

15.6.3.3.8 Totaal aantal bloemen per pot 
Gemiddeld kwamen er pot met 5 bollen 40,9 bloemen in bloei. De kastemperatuur was daarop niet van 
invloed. De koelduur had bij inhalen in januari geen effect op het aantal bloemen. Bij inhalen in februari gaf 
een koelduur van 17 weken meer bloemen dan een koelduur van 11 weken. De overige koelduren zaten 
daar tussenin. Bij inhalen in april gaf een koelduur van 17 weken het grootste aantal bloemen, 15 weken 
een kleiner aantal en een koelduur van 11 en 13 weken het kleinste aantal bloemen. 

15.6.3.4 Uiterste plantdatum: 

15.6.3.4.1 Spruitlengte bij inhalen 
Gemiddeld over deze proef was de spruitlengte 2.3 cm, dus mooi kort. Alleen de behandeling die het langst 
in het ijs heeft gezeten (25 weken koude, inhalen 23 april) hadden bij inhalen een langere spruit namelijk 5.3 
cm. De oorzaak hiervan is mogelijk dat door de lange koelduur de spruit toch begint te strekken, wat ook 
bekend is van gewassen zoals Crocus en Galanthus. 

15.6.3.4.2 Stand 
De behandelingen (inhaaldatum en langer bewaren tegenover in ijs bewaren) waren niet van invloed op het 
standcijfer. Gemiddeld was dat 3.8 wat redelijk goed te noemen is. 

15.6.3.4.3 Datum aanvang bloei 
Het gewas begon later te bloeien naarmate de bollen later werden ingehaald. Eenmaal waren de bollen die 
in ijs bewaard waren sneller dan de normaal gekoelde bollen, éénmaal trager. Er was geen duidelijk effect 
van de wijze van koelen. De datum volle bloei (drie bloemstelen met één of meer bloemen open) viel 
gemiddeld 2 dagen na begin bloei. 
 
Tabel 247. Datum aanvang bloei en aantal kasdagen gemiddeld per inhaaldatum. 
  kasdagen, koeling in ijs 
Inhaaldatum aanvang bloei nee ja 
12 februari 22 februari 10.5 9.0 
26 februari 6 maart 6.3 8.3 
12 maart 20 maart 8.3 7.5 
26 maart 31 maart 4.5 6.3 
9 april 15 april 5.5 5.8 
23 april 28 april 7.0 3.0 
LSD  1.81 

15.6.3.4.4  
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15.6.3.4.5 Kasdagen 
Het aantal kasdagen werd bij de in ijs bewaarde bollen beïnvloed door de inhaaldatum (duur van in het ijs 
zitten). Hoe langer de bollen in het ijs zaten (des te meer koeling) des te sneller kwamen ze in bloei. De 
bollen die steeds langer zijn bewaard en altijd een koelduur van 15 weken hebben gehad, hadden ongeveer 
evenveel kasdagen nodig ongeacht de inhaaldatum. Alleen de bollen van de eerste inhaaldatum hadden 
meer kasdagen dan de later ingehaalde bollen.  

15.6.3.4.6 Lengte bloem en blad  
De bloemsteellengte was gemiddeld 13.0 cm. Bij de langer bewaarde bollen werden de bloemstelen korter 
bij de laatste 3 inhaaldata, d.w.z. lang bewaren zorgde voor kortere bloemstelen. Bij de in het ijs bewaarde 
bollen was de inhaaldatum niet van invloed op de lengte. De lengte bij de in ijs bewaarde bollen varieerde 
van 12.5 cm tot 14.5 cm. Bij de droog bewaarde bollen varieerde de lengte van 15.1 cm bij de kort 
bewaarde bollen tot 9.4-10.6 cm bij de lang bewaarde bollen. 
De gemiddelde  bladlengte was 13.0 cm, even lang als de bloemsteel. Alleen de bewaring droog of in ijs 
was van invloed op de bladlengte. De bollen die droog zijn bewaard hadden korter blad (11.9 cm) dan de in 
het ijs bewaarde bollen (14.0 cm). Bovenstaande betekend dat bij de droog bewaarde bollen de 
bloemstelen iets meer boven het blad uitkwamen. Omdat deze Ornithogalum een zeer open gewas heeft 
levert dit visueel geen groot verschil op ten voordele van de droog bewaarde bollen. 

15.6.3.4.7 Houdbaarheid = bloeiduur in de kas 
Deze proef heeft bij 18°C kastemperatuur gestaan. De gemiddelde houdbaarheid over de hele proef was 
9.8 dagen. Op 4 van de 6 data gaf bewaring in ijs een kortere bloeiduur (meer dan 2 dagen verschil). 
Daarnaast was de houdbaarheid van de in april ingehaalde potten korter dan van de eerder ingehaalde 
potten vanwege de hoger oplopende kastemperatuur. De korter bloeiduur van de in ijs bewaarde bollen 
werd veroorzaakt doordat de bloemen sneller en uniformer in bloei kwamen. Ze bloeiden kort en hevig. 

15.6.3.4.8 Aantal bloemstelen per pot (met 5 bollen) = percentage bloei 
Gemiddeld over deze proef kwam 100% van de bollen in bloei. Er waren dus geen verschillen als gevolg van 
de behandelingen. Deze uitkomst is beter dan in het andere proefonderdeel. 

15.6.3.4.9 Totaal aantal bloemen per pot 
Gemiddeld kwamen er pot met 5 bollen 49,7 bloemen in bloei. Dit is aanmerkelijk meer dan het andere 
proefonderdeel. Er was slechts één betrouwbaar effect. De bollen die het langste droog zijn bewaard (en 
pas het laatste zijn ingehaald op 23 april) hadden minder bloemen (32.8) dan de andere behandelingen. 

15.6.4 Samenvatting resultaten 
• De bloemaanleg begon ruim voor half augustus. De tweede helft van augustus waren al diverse 

knoppen in stadium G en in de loop van september en oktober volgen er nog meer. 
• De bloei was goed (percentages veelal rond de 100%) en redelijk uniform.  

Het product is niet helemaal uniform waardoor het nét niet af is. 
Koelduur en kastemperatuur 
• Koelen bij aflopende temperaturen zorgde altijd voor korte spruiten bij inhalen. 
• Een koelduur van 17 weken én inhalen half januari gaf een minder goed product waarschijnlijk omdat de 

koeling half september al was begonnen. 
Een koelduur van 11 weken en inhalen in februari was niet optimaal maar bij inhalen in april echt slecht. 
Ook 13 weken koude en inhalen in april gaf een slecht product met minder bloei. Deze laatste twee 
behandelingen zijn het laatste geplant (8 en 22 januari) waardoor het erop lijkt dat de bollen voor 1 
januari geplant moeten zijn. 

• De kastemperatuur was niet van invloed op het standcijfer en aantal bloemen. Wel zorgde een lage 
kastemperatuur  voor meer kasdagen vanaf inhalen tot aanvang bloei en een iets korter gewas wat 
echter niet tot uiting kwam in het standcijfer. 

• Optimaal in deze proef was het koelen bij aflopende temperaturen met een duur van 13 tot 17 weken. 
De koeling moest daarbij beginnen ná half september en vóór 1 januari. Forceren bij 5°C gaf een wat 
korter product met meer kasdagen maar zonder een hoger standcijfer. 
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Uiterste plantdatum 
• Er was geen verschil in standcijfer tussen bollen die steeds langer waren bewaard of bollen die tijdig 

waren geplant en aan het einde van de koeling tot maximaal 10 weken in het ijs bij –1°C zijn 
bewaard/gekoeld. 
Het standcijfer was altijd goed. De laatste plantdatum was 25 december, dus voor 1 januari zoals 
hiervoor is geconcludeerd als uiterste plantdatum. Deze laatste datum had wél een goed standcijfer 
maar betrouwbaar minder bloemen zodat wellicht half december als uiterste plantdatum moet worden 
aangehouden. 

• Bollen die na de 15 weken koeling nog langer in het ijs werden gehouden kregen wat langer blad 
(enkele cm) zonder dat dit hinderlijk werd. 
 

• In april was de houdbaarheid van het product aanmerkelijk korter dan in januari en februari. Als oorzaak 
wordt de kastemperatuur gezien. Vanaf half april kwam de temperatuur overdag 12 maal boven de 
25°C uit wat de levensduur van de bloemen verkortte. 

15.7 Conclusie en discussie 
Ornithogalum balansae liet zich goed forceren op pot maar leverde doorgaans geen perfect uniform 
product op. 
De beste resultaten zijn verkregen door de bollen, maat 5/+, te bewaren bij 23 °C tot september en daarna 
bij 17 °C tot aanvang van de koeling. Koelen bij aflopende temperaturen in opgeplante toestand gaf altijd 
korte spruiten bij inhalen in de kas met een goede bloei. Als schema voor aflopend koelen is 6 weken bij 
9°C + 4 weken bij 5 °C + 4 weken bij 2 °C + resterende weken bij 0 °C aangehouden. Een koelduur van 13 
tot 15 weken gaf de beste resultaten. Korter koelen gaf een lager bloeipercentage en minder goede stand 
van het gewas. Een langere koeling gaf een langere plant die slap kon gaan hangen. Als kastemperatuur 
voldeed zowel 5 °C als 18 °C. Bij 5 °C bleef het gewas wat korter wat in het standcijfer niet tot een hogere 
beoordeling leidde. Bij 18 °C zag het product er ook goed uit terwijl het aantal kasdagen bij die temperatuur 
erg klein was. Langdurig droog koelen (pas vier weken voor inhalen planten) ging ten koste van de 
bloeirijkheid. Wanneer de koeling begon voor 1 oktober ging dit ten koste van de bloeirijkheid. Het lijkt erop 
dat half december als uiterste plantdatum gezien moet worden. Later planten (en beginnen met koelen) 
leidde veelal tot een aanmerkelijke verlaging van het bloeipercentage. 
Bij forceren later in het seizoen is het mogelijk om de bollen na 15 weken koeling bij -1 °C te zetten. In het 
onderzoek is dit tot eind april gedaan. Indien de (kas) temperatuur niet te hoog oploopt werd zo een goed 
product verkregen. Het lijkt erop dat het gewas temperaturen van 25 °C en hoger niet goed verdraagt. 
Het aantal kasdagen bij 18 °C varieerde van 12 bij inhalen in januari tot 5 dagen bij inhalen in april. Bij 5 °C 
kastemperatuur varieerde het aantal kasdagen van 33 bij inhalen in januari tot 5 dagen bij inhalen in april. 
In de kas bij 18 °C bloeide het product circa 12 tot 14 dagen. 
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16 Broei Oxalis adenophylla op pot: verbeteren kwaliteit 
door jonge bol uit oude bol te breken 

16.1 Inleiding 
Uit onderzoek van PPO uit midden jaren ’80 en begin jaren ’90 bleek dat Oxalis adenophylla niet alleen 
gebruikt kan worden voor tuinbeplanting maar ook geforceerd kan worden op pot. Dit wordt nu op beperkte 
schaal uitgevoerd. Soms zijn er klachten over de uniformiteit/kwaliteit van het product. Heterogene potten 
die bij DiagnostiekService van PPO worden aangeboden laten ongelijkmatige beworteling zien. 
Een grote bol bestaat uit zeer veel schubjes die het hart van de bol omsluiten. De wortels komen vanuit het 
hart van de bol en moeten door die laag van vele schubben heen naar buiten. Dit werkt mogelijk 
belemmerend. 
In dit onderzoek wordt bepaald of het mogelijk is om de nieuwe bol uit de oude bol te breken waardoor de 
beworteling gemakkelijker zou worden. Naast aandacht voor de kwaliteit op de pot is er ook aandacht voor 
beschimmeling van de bollen (Penicillium) omdat verwacht mag worden dat de bollen doorvoor gevoeliger 
worden na het uitbreken van de jonge bol. 
Het uitbreken vond plaats kort na het rooien of vlak voor het planten. De bollen werden na het breken wel of 
niet beschermd tegen uitdrogen. 

16.2 Materiaal en methoden 
Het onderzoek is uitgevoerd met Oxalis adenophylla, maat  6/+. De bollen zijn vanaf ontvangst half 
augustus bij 17 °C bewaard tot half september. Na half september zijn de bollen bij 9 °C bewaard tot 
aanvang van de koeling. De bollen hebben steeds 15 weken bij 2 °C koeling gehad in opgeplante toestand. 
De bollen zijn vlak voor planten (1e jaar) of na rooien en vlak voor planten uitgebroken (2e en 3e jaar). 
Doordat op verschillende momenten met de koeling begonnen is zijn de bollen op diverse momenten gepelt. 
Het uitbreken van de jonge bol uit de oude schubben is met een draaiende beweging gedaan zoals vroeger 
krokussen werden gedraaid. Er ontstaat daardoor een jonge, zeer plakkerige bol en een hoop oude 
schubben met daartussen nog klisters.  De bollen zijn na het breken wel of niet ontsmet om aantasting door 
schimmels te voorkomen. Na het uitbreken zijn de jonge bollen wel of niet ingepakt om uitdroging te 
voorkomen. De bollen zijn bij 12 °C in bloei getrokken. 
Verdere details zijn bij de materiaal en methode per proef weergegeven. 
 
Aan het einde van de koeling is bij een gedeelte van de bollen het aantal wortels en de lengte van de wortels 
bepaald. Het andere gedeelte van de potten is in de kas in bloei getrokken waar de datum van de opkomst 
en begin bloei is waargenomen en waar een standcijfer is gegeven. Voor het standcijfer is gekeken naar de 
uniformiteit, bloeirijkheid en de mate waarin de bloemen boven het blad uitkwamen. Het eerste jaar is 
daarbij de volgende verdeling aangehouden: 1= een slechte niet bloeiende pot, 5= een uniforme rijk 
bloeiden pot met bloemen die boven het blad uit komen. Het standcijfer is gegeven op het moment dat de 
potten in volle bloei stonden. Bij de 2e en 3e proef is het gewas bij aanvang van de bloei beoordeeld. De 
betekenis van de cijfers was als volgt: ‘1’ = geen opkomst, ‘2’ = klein niet bloeiende plantje, ‘3’ = groter 
plantje met enkele bloemen, ‘4’ = kleine plant met vrij veel bloemen of grote plant met weinig bloemen, ‘5’ = 
grote rijk bloeiende plant. 
Alle proeven zijn uitgevoerd bij PPO Bloembollen te Lisse. 
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16.3 Oxalis adenophylla: Invloed van het hart uit de oude bol 
breken op de kwaliteit op pot 

16.3.1 Inleiding 
In deze proef werd voor het eerst onderzocht of de beworteling van de jonge bol beter gaat indien die uit de 
oude bol is gebroken. Dit zou de uniformiteit moeten vergroten. De bollen werden op verschillende 
momenten uit de oude bol gebroken en wel en niet ontsmet om aantasting door schimmels te voorkomen. 

16.3.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Oxalis adenophylla, maat 6/+ 
Datum ontvangst : 5 augustus 1999 
Bewaring : 17°C vanaf ontvangst tot half september 
  9°C vanaf half september tot aanvang koeling 
Koeling : 15 weken 2°C in opgeplante toestand 
Aanvang koeling = datum hart uit : 29 september 1999 
oude bol breken  27 oktober 1999 
  24 november 1999 
Ontsmetten direct na breken : 15 minuten in 1% captan + 0,4% carbendazim 
Inhaaldata : 12 januari 2000  
  9 februari 2000  
  8 maart 2000  
Kastemperatuur : 12°C 
Voor de proeven zijn de grootste bollen gebruikt omdat die de meeste schubben hebben (het verschil 
tussen wel en niet uitbreken is dan het grootste). Per behandeling zijn 8 potten met 3 bollen per pot 
gebruikt. Bij inhalen zijn 5 potten in de kas gezet en zijn 3 potten beoordeeld op het aantal wortels en de 
lengte van de wortels. 

16.3.3 Proefresultaten 
Het hart uit de bol breken moet met een draaiende beweging gebeuren, vergelijkbaar met het pellen van 
Crocus = krokussen draaien. Hoewel deze handeling tijd kost zal het naar onze inschatting niet veel meer 
tijd kosten dan krokussen draaien. Het uit de oude bol gebroken ‘hart’ is meestal zeer uniform van grootte. 
De oude bol bevat vaak kleine klisters/dochterbollen tussen de schubben. 

16.3.3.1 Aantal wortels en lengte wortels 
Er was een grote invloed van het uitbreken van het hart uit de oude bol op het aantal wortels en de 
wortellengte. Bij inhalen in januari en maart hadden de uitgebroken bollen veel meer wortels dan de niet 
uitgebroken bollen. In februari was er geen verschil, hiervoor is geen verklaring. Gemiddeld over de hele 
proef gaf uitbreken 40% meer wortels dan niet uitbreken. De bolontsmetting was niet van invloed op het 
aantal wortels. Er heeft geen uitval van bollen plaatsgevonden. 
De invloed van uitbreken op de wortellengte was mogelijk nog groter. Bij alle drie de inhaaldata waren de 
wortels van de uitgebroken bollen langer dan van de niet uitgebroken bollen. Gemiddeld over de hele proef 
waren de wortels van de uitgebroken bollen 2,75 maal langer dan van de niet uitgebroken bollen. 
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Tabel 248. Aantal wortels en lengte wortels (cm) gemiddeld over de bolontsmetting. 
 aantal wortels lengte wortels  
 uitbreken uitbreken 
inhaaldatum ja nee ja nee 
januari 9.6 5.6 8.0 2.6 
februari 8.4 8.7 8.6 3.4 
maart 10.1 6.0 7.5 2.7 
LSD= 2.78 1.13 

16.3.3.2 Opkomst 
De nieuwe bol uit de oude breken gaf altijd een veel snellere opkomst (tabel 249). Gemiddeld kwamen de 
bollen 3 dagen eerder op. Dit is vooral veroorzaakt door de uniforme opkomst. De uitgebroken bollen 
kwamen vrij snel tegelijk op. Bij de niet uitgebroken bollen kwamen de eerste bollen even snel op als bij de 
andere behandelingen maar kwamen andere bollen veel later op waardoor de opkomst gemiddeld veel 
trager was. Er was geen duidelijke invloed van de bolontsmetting. 

16.3.3.3 Aanvang bloei 
De nieuwe bol uit de oude breken gaf altijd eerder bloei (tabel 249). Gemiddeld bloeiden de uitgebroken 
bollen 4 dagen eerder dan de niet uitgebroken bollen. Net als bij de opkomst komt dit door de uniformiteit. 
Het duurde bij de niet  uitgebroken bollen langer voordat alle bollen bloeiden. Ook bij de bloei was er geen 
duidelijke invloed van de bolontsmetting. 
 
Tabel 249. Aantal dagen vanaf inhalen tot opkomst en aantal dagen vanaf inhalen tot begin bloei gemiddeld 
over de bolontsmetting. 
 dagen tot opkomst dagen tot begin bloei 
 uitbreken  uitbreken  
inhaaldatum ja nee ja nee 
januari 8.0 11.4 34.8 38.7 
februari 7.6 11.4 37.7 42.0 
maart 7.4 9.7 32.0 35.4 
LSD= 0.98 2.11 

16.3.3.4 Bloei 
Tenslotte is er nog een standcijfer gegeven voor de bloei. Het standcijfer is gegeven op het moment dat de 
potten in volle bloei stonden. De potten met uitgebroken bollen zijn eerder beoordeeld dan de niet 
uitgebroken bollen. 
Gemiddeld waren alle potten acceptabel (standcijfer 3 of meer); de gemiddeld beoordeling over de hele 
proef was 4,1. Er waren enkele betrouwbare verschillen maar deze waren niet eenduidig. 
Bij in januari inhalen van niet ontsmette bollen gaf uitbreken een lager standcijfer dan niet uitbreken. 
Bij in maart inhalen van niet ontsmette bollen gaf uitbreken een hoger standcijfer dan niet uitbreken. 
Bij in februari inhalen van wel ontsmette bollen gaf uitbreken een lager standcijfer dan niet uitbreken. 
 
Tabel 250. Standcijfer gemiddeld over wel/niet ontsmetten. 1= slecht niet bloeiende pot, 5= uniforme rijk 
bloeiden pot. Een 3= voor consument wellicht nog acceptabel. 
uitbreken wel  niet 
inhalen 
januari 4.2 4.5 
februari 3.6 4.6 
maart 4.3 3.1 
LSD= 0.91 
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16.3.4 Samenvatting resultaten 
- Het hart uit de oude bol breken had een aantal voordelen. Aan het einde van de koeling (bij het inhalen) 

hadden deze bollen meestal meer en altijd langere wortels dan niet uitgebroken bollen. Waarschijnlijk 
vanwege deze betere beworteling kwamen de bollen uniformer op en in bloei. Daardoor kwamen ze 
gemiddeld ook sneller op en sneller in bloei. Dit scheelde 3 tot 4 dagen ten opzicht van niet uitgebroken 
bollen. Op het moment van volle bloei waren er geen duidelijke verschillen tussen wel en niet uitbreken. 
Dit is gedeeltelijk veroorzaakt doordat beide behandelingen zijn beoordeeld toen ze op hun mooist 
waren. Op het moment dat de uitgebroken bollen op zijn mooist waren, waren de niet uitgebroken 
bollen nog niet optimaal. 

- Hoewel het jonge hart uit de oude bol breken extra tijd kost levert het tijdens de broei winst in kasdagen 
op en verbeterd het de uniformiteit. Daarnaast bevat de ‘oude’ bol tussen de schubben vaak nog veel 
kleine klisters. Dit kan door de kweker heel goed als plantgoed worden gebruikt. 

- Er heeft tijdens de proef geen uitval plaatsgevonden, de ontsmetting had geen duidelijke invloed. 

16.4 Oxalis adenophylla: Invloed van hart uit de oude bol breken 
en het tijdstip daarvan op de kwaliteit op pot 

16.4.1 Inleiding 
In de vorige proef is voor het eerst onderzocht of de beworteling van de jonge bol beter gaat indien die uit 
de oude bol is gebroken. De beworteling bleek inderdaad sneller en rijker te zijn. Dit kwam de uniformiteit 
en snelheid ten goede. De proef is dit jaar herhaald waarbij ook bollen kort na het rooien zijn gebroken. 

16.4.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Oxalis adenophylla, maat 6/+ 
Datum ontvangst materiaal : 7 augustus 2000 
Bewaring : 17°C tot half september 
  9°C vanaf half september tot aanvang koeling 
Breken (pellen) bollen : - niet 
  - 7 augustus 2000 
  - vlak voor planten: 4 oktober, 1 en 29 november 
Bolontsmetting : - niet 
  - 15 min in 1% captan + 0,4% carbendazim 
Tijdstip bolontsmetting : - 7 augustus (direct na breken) 
  - 4 oktober, 1 en 29 november (bij aanvang koeling) 
Koeling : 15 weken 2°C in opgeplante toestand 
Inhaaldata : 17 januari 2001  
  14 februari 2001  
  14 maart 2001  
Kastemperatuur : 12°C  
De nieuwe bol wordt uit de oude bol gedraaid vergelijkbaar met het pellen van Crocus: krokussen draaien. 
Er ontstaat daarbij een ‘nieuwe’ bol die lichtbruin en zeer ‘vettig’ is en oude donkerbruine schubben met 
vaak nog kleine en grote klisters ertussen.  
Dit jaar is er één bol op een pot gezet om beter de uniformiteit te kunnen bepalen. 
 

16.4.3 Proefresultaten 
Het ‘pellen’ op 7 augustus verliep niet gemakkelijk. De jonge bollen waren vrij moeilijk uit de oude bol te 
draaien. Vlak voor planten ging dit veel gemakkelijker (en daardoor sneller). Vorig jaar is alleen vlak voor 
planten uitgebroken. 
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16.4.3.1 Aantal wortels en lengte wortels 
Bij het inhalen van de potten (= aan het einde van de koeling) is per behandeling een aantal potten 
beoordeeld op de beworteling. 
De bollen die vlak voor het planten/koelen zijn uitgebroken hadden meer én langere wortels dan de niet 
gepelde bollen. Pellen in augustus gaf weinig én korte wortels bij inhalen in januari en februari maar wel veel 
én lange wortels bij inhalen in maart. De slechte resultaten van het pellen in augustus zijn wellicht te 
verklaren door uitdroging van de gepelde bollen; ze missen een dikke beschermende ‘jas’. De goede 
resultaten bij inhalen in maart zijn niet te verklaren. 
 
Tabel 251. Aantal wortels per bol en lengte langste wortels (cm)  gemiddeld over de bolontsmetting. 
 aantal wortels  lengte wortels 
uitbreken nee aug voor planten nee aug voor planten 
inhalen 
januari 0.5 0.8 4.1 2.3 1.2 6.2 
februari 1.5 2.0 6.8 0.9 0.9 3.8 
maart 0.7 7.3 6.0 0.8 3.7 3.3 
LSD = 3.36   2.29 

16.4.3.2 Stand 
Over het algemeen was de kwaliteit vrij tot zeer goed. Het gemiddelde standcijfer over de hele proef was 
4,0. Er waren alleen betrouwbare hoofdeffecten. Het standcijfer in januari en februari was hoger (4.1) dan in 
maart (3.7). Pellen vlak voor planten gaf een hoger standcijfer (4.6) dan niet pellen of pellen in augustus 
(3.7). Tenslotte gaf ontsmetten van de bollen een hoger standcijfer (4.2) dan niet ontsmetten (3.8). 

16.4.3.3 Datum opkomst 
Het pellen was duidelijk van invloed op de opkomst. Pellen vlak voor planten gaf een snellere opkomst dan 
niet pellen of pellen kort na rooien (augustus). Daarnaast was de opkomst natuurlijk eerder naarmate eerder 
werd ingehaald. 
 
Tabel 252. Datum opkomst gemiddeld over uitbreken en inhaaldatum. 
uitbreken niet augustus voor planten 
Inhaaldatum 
17 januari 5 februari 8 februari 28 januari 
14 februari 6 maart 4 maart 24 februari 
14 maart 1 april 29 maart 22 maart 

16.4.3.4 Datum begin bloei 
Voor de datum aanvang bloei geldt bijna hetzelfde. De snelste bloei werd verkregen door vlak voor planten 
de bollen te pellen. Uitbreken in augustus gaf veel tragere bloei maar nog net wel betrouwbaar sneller dan 
niet uitbreken. De bloei was eerder naarmate eerder werd ingehaald. 
 
Tabel 253. Datum aanvang bloei gemiddeld over uitbreken en inhaaldatum. 
uitbreken niet augustus voor planten 
Inhaaldatum 
17 januari 24 maart 23 maart 15 maart 
14 februari 11 april 8 april 2 april 
14 maart 30 april 26 april 19 april 

16.4.3.5 Kasdagen 
Het pellen van de bollen vlak voor planten gaf het kleinste aantal kasdagen, uitbreken in augustus gaf een 
net betrouwbaar kleiner aantal kasdagen dan niet uitbreken. Het aantal kasdagen was kleiner naarmate later 
in de tijd werd ingehaald. 
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Tabel 254. Aantal kasdagen vanaf inhalen tot aanvang bloei gemiddeld over uitbreken en inhaaldatum. 
Uitbreken niet augustus voor planten 
Inhaaldatum 
17 januari 66 65 57 
14 februari 56 53 47 
14 maart 47 43 36 

16.4.3.6 Uniformiteit in bloeidatum 
Bij het aantal kasdagen is gerekend met de gemiddeld datum waarop de planten in bloei kwamen. Er was 
echter een groot verschil in uniformiteit. In tabel 255 is het aantal dagen vanaf het in bloei komen van de 
eerste pot van een behandeling tot de één na laatste pot weergegeven. Daarbij is te zien dat  de bollen die 
uitgebroken zijn vlak voor planten veel gelijkmatiger in bloei kwamen dan die in augustus of niet uitgebroken 
waren. 
 
Tabel 255. Aantal dagen vanaf in bloei komen van de eerste tot de één na laatste pot gemiddeld per tijdstip 
van uitbreken en inhaaldatum. 
uitbreken niet augustus voor planten 
inhaaldatum 
17 januari 10 24 5 
14 februari 17 17 6 
14 maart 15 13 4 

16.4.4 Samenvatting resultaten 
- Het uitbreken/pellen vlak voor planten/koelen had dezelfde voordelen als vorig jaar in de eerste proef. 

Aan het einde van de koeling hadden deze bollen meer en langere wortels dan niet uitgebroken bollen. 
Waarschijnlijk daardoor kwamen de planten sneller op en in bloei dan niet uitgebroken bollen. Het 
product was uniformer (grootte en bloeirijkheid) maar ook uniformer in tijd om in bloei te komen (sneller 
de kas leegrapen). Het aantal kasdagen was bij uitbreken vlak voor planten 9 tot 11 dagen korter dan 
niet uitbreken. Vorig jaar was dat verschil kleiner; 3 tot 4 dagen. 

- In augustus (vrij kort na rooien) uitbreken van de nieuwe bol uit de oude gaf géén gunstig effect. Om te 
beginnen ging het uitbreken/pellen veel moeilijker dan wanneer in oktober of later (vlak voor planten) 
werd uitgebroken. De beworteling was bij 2 van de 3 inhaaldata even slecht als niet uitbreken, slechts 
op één datum was de beworteling beter dan niet uitbreken. In augustus uitbreken gaf hetzelfde 
standcijfer en snelheid van opkomst als niet uitbreken. De aanvang bloei was betrouwbaar iets sneller 
dan niet uitbreken (2,5 dagen eerder) en gaf daardoor ook iets minder kasdagen dan niet uitbreken. 

- Alleen bij het standcijfer is een effect van de bolontsmetting gezien. Ontsmetten gaf een betere stand 
dan niet ontsmetten. 

- Uitbreken in augustus was dus niet zo goed als uitbreken vlak voor planten. Wellicht is uitbreken in 
augustus te vroeg na het rooien (uitbreken ging erg lastig t.o.v. later uitbreken). Anderzijds drogen in 
augustus gepelde bollen wellicht te veel uit waardoor ze later minder goed presteren. 

16.5 Oxalis adenophylla: Invloed van het hart uit de oude bol 
breken, het tijdstip daarvan en de bolontsmetting op de 
kwaliteit op pot 

16.5.1 Inleiding 
De afgelopen twee jaren bleek dat de het pellen of uitbreken van de jonge bol uit de oude bol gunstig was 
voor de snelheid van de beworteling, snelheid van opkomst en bloei en uniformiteit. Echter, pellen kort na 
rooien gaf geen noemenswaardig beter resultaat dan niet pellen. Dit proefjaar is onderzocht of uitdroging 
van de jonge bol daarvoor verantwoordelijk is. 
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16.5.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Oxalis adenophylla, maat 6/+ 
Datum ontvangst materiaal : 22 augustus 2001 
Bewaring : 17°C tot half september 
  9°C vanaf half september tot aanvang koeling 
Breken (pellen) bollen : - niet 
  - 23 augustus 2001 
  - vlak voor planten: 3, 31 oktober en 28 november 
Bolontsmetting : - niet 
  - 15 min in 1% captan + 0,4% carbendazim 
Tijdstip bolontsmetting : - 23 augustus (direct na breken) 
  - 3, 31 oktober, 28 november (bij aanvang koeling) 
Inpakken na breken : - niet 
  - in geperforeerde zak 
Koeling : 15 weken 2°C in opgeplante toestand 
Inhaaldata : 16 januari 2002 
  13 februari 2002  
  13 maart 2002  
Kastemperatuur : 12°C  
De nieuwe bol wordt uit de oude bol gedraaid vergelijkbaar met het pellen van Crocus: krokussen draaien. 
Je krijgt daarbij een ‘nieuwe’ bol die lichtbruin en zeer ‘vettig’ is en oude donkerbruine schubben met vaak 
nog kleine en grote klisters ertussen. 
Evenals vorig jaar is dit jaar één bol op een pot gezet om beter de uniformiteit te kunnen bepalen. 

16.5.3 Proefresultaten 
Het ‘pellen’ op 23 augustus verliep niet gemakkelijk. De jonge bollen waren vrij moeilijk uit de oude bol te 
draaien. Vlak voor planten ging dit veel gemakkelijker (en daardoor sneller). Dit komt overeen met vorig 
jaar. 

16.5.3.1 Aantal wortels en lengte wortels 
Bij het inhalen van de potten (= aan het einde van de koeling) is per behandeling een aantal potten 
beoordeeld op de beworteling. 
Dit jaar waren de resultaten ten aanzien van het aantal wortels en de lengte daarvan veel minder 
uitgesproken dan de afgelopen twee jaren. Twee behandelingen (van de 24) staken er in positieve zin uit: 
breken vlak voor planten en inhalen in januari en breken in augustus, inpakken en inhalen in februari. Beide 
behandelingen waren wel ontsmet. Gemiddeld over alle inhaaltijdstippen en wel/niet ontsmetten gaven deze 
twee behandelingen de meeste wortels (5-7 ten opzichte van 2,7-2,9 voor de andere behandelingen) en de 
langste wortels (2,7-4,0 cm ten opzichte van 1,5 cm voor de overige behandelingen)  
Bij slechts één behandeling gaf ontsmetten méér wortels dan niet ontsmetten. 
Bij één behandeling gaf ontsmetten langere wortels dan niet ontsmetten en bij één behandeling net 
andersom. 

16.5.3.2 Stand 
Over het algemeen was de kwaliteit vrij tot zeer goed. Het gemiddelde standcijfer over de hele proef was 
3.8 (vorig jaar 4.0). Gemiddeld gaf pellen vlak voor planten het hoogste standcijfer.  Gemiddeld het laagste 
standcijfer werd bereikt door in augustus de pellen en de bollen daarna niet in te pakken tegen uitdrogen. 
De bollen ontsmetten was alleen bij pellen in augustus positief. Bij niet breken of breken vlak voor planten 
had ontsmetten geen invloed op de stand. 
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Tabel 256. Standcijfer bij begin bloei gemiddeld per behandeling. 
 
behandeling nee ontsmetten ja ontsmetten 
niet pellen 3.9 3.8 
augustus pellen, niet inpakken 2.1 3.5 
augustus pellen, wel inpakken 3.3 4.3 
pellen vlak voor planten 4.5 5.0 
LSD = 0.67 

16.5.3.3 Datum opkomst 
Het pellen was duidelijk van invloed op de opkomst. Pellen vlak voor planten gaf een snellere opkomst dan 
de overige behandelingen. Pellen kort na rooien (augustus) en inpakken tegen uitdrogen was iets trager, de 
overige behandelingen het traagste. Daarnaast was de opkomst natuurlijk eerder naarmate eerder werd 
ingehaald. Er was geen effect van de ontsmetting op de opkomst. Na inhalen in maart duurde het 
gemiddeld 12, 7dagen voordat de planten opkwamen, bij inhalen in januari en februari duurde het 
gemiddeld 16,5 dagen. 
 
Tabel 257. Datum opkomst en aantal dagen vanaf inhalen tot opkomst gemiddeld over ontsmetten en 
inhaaldatum. 
Behandeling datum opkomst dagen tot opkomst 
niet pellen 4 maart 18.7 
augustus pellen, niet inpakken 2 maart 17.1 
augustus pellen, wel inpakken 27 februari 14.7 
pellen vlak voor planten 23 februari 10.7 
LSD =  2.2 dagen 2.2 

16.5.3.4 Datum begin bloei 
Voor de datum aanvang bloei geldt bijna hetzelfde als voor de opkomst. De snelste bloei werd verkregen 
door vlak voor planten de bollen te pellen. Uitbreken in augustus gaf een tragere bloei maar nog wel 
betrouwbaar sneller dan niet uitbreken. De bloei was eerder naarmate eerder werd ingehaald. 
Bolontsmetting had een tragere bloei tot gevolg (2 dagen). 
 
Tabel 258. Datum aanvang bloei gemiddeld over uitbreken en inhaaldatum. 
 
uitbreken niet aug niet inpakken aug wel inpakken voor planten 
Inhaaldatum 
17 januari 13 maart 8 maart 9 maart 4 maart 
14 februari 8 april 3 april 27 maart 25 maart 
14 maart 27 april 19 april 18 april 14 april 

16.5.3.5 Kasdagen 
Het pellen vlak voor planten gaf het kleinste aantal kasdagen, uitbreken in augustus gaf een betrouwbaar 
kleiner aantal kasdagen dan niet uitbreken. Het aantal kasdagen was kleiner naarmate later in de tijd werd 
ingehaald. Het aantal kasdagen nam gemiddeld met 12 af door vlak voor planten uit te breken t.o.v. niet 
uitbreken. Uitbreken in augustus gaf gemiddeld 8 dagen eerder bloei dan niet uitbreken. 
 
Tabel 259. Aantal kasdagen vanaf inhalen tot aanvang bloei gemiddeld over uitbreken en inhaaldatum. 
uitbreken niet aug niet inpakken aug wel inpakken voor planten 
inhaaldatum 
17 januari 56 51 51 47 
14 februari 54 49 42 40 
14 maart 45 37 37 32 
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16.5.3.6 Uniformiteit in bloeidatum 
Bij het aantal kasdagen is gerekend met de gemiddeld datum waarop de planten in bloei kwamen. Er was 
echter een groot verschil in uniformiteit. In tabel 260 is het aantal dagen vanaf het in bloei komen van de 
eerste pot van een behandeling tot de één na laatste pot weergegeven. Dit jaar zijn er in tegenstelling tot 
vorig jaar geen betrouwbare verschillen gevonden. Dit kan worden verklaard doordat er enerzijds een 
grotere spreiding was en anderzijds doordat de verschillen minder groot waren. Vorig jaar was er een 
verschil bij uitbreken vlak voor planten van 4 tot 6 dagen tussen de eerste en de een-na-laatste, nu 5 tot 10 
dagen. Bij niet uitbreken zat er vorig jaar 10-17 dagen tussen de uitersten, nu 12 tot 21 dagen. Tenslotte 
bij uitbreken in augustus zonder inpakken; daar zat vorig jaar 13-24 dagen tussen de eerste en de een-na-
laatste, nu 11 tot 22 dagen. Desondanks bestaat ook nu de indruk dat uitbreken vlak voor planten een veel 
uniformer in bloei komend product opleverde. 
 
Tabel 260. Aantal dagen vanaf in bloei komen van de eerste tot de één na laatste pot gemiddeld over 
uitbreken en inhaaldatum. 
uitbreken niet aug niet inpakken aug wel inpakken voor planten 
inhaaldatum 
17 januari 14 21 15 9 
14 februari 21 11 23 10 
14 maart 12 22 9 5 

16.5.3.7 Bloeipercentage 
Er zijn twee betrouwbare hoofdeffecten gevonden. Pellen in augustus en daarna de bollen niet beschermen 
tegen uitdrogen gaf een lager bloeipercentage dan alle andere behandelingen (tabel 261). Daarnaast gaf 
bollen wél ontsmetten een lager bloeipercentage (80%) dan de bollen niet ontsmetten (93%). 
 
Tabel 261. Percentage bloei gemiddeld per behandeling. 
Behandeling % bloei 
niet pellen 93.3 
augustus pellen, niet inpakken 68.3 
augustus pellen, wel inpakken 90.0 
pellen vlak voor planten 95.0 
LSD =  13.5 

16.5.4 Conclusie 
- Het uitbreken/pellen vlak voor planten/koelen was evenals in de twee voorgaande proeven gunstig. 
- Evenals vorig proefjaar viel op dat pellen in augustus veel moeilijker/lastiger gaat dan pellen vlak voor 

planten. 
- Het pellen van de bollen leidde in deze proef slechts bij 2 behandelingen tot meer en langere wortels. 

Afgelopen twee jaren waren de verschillen groter, altijd ten gunste van pellen. 
- Het hoogste standcijfer (beste kwaliteit bij aanvang bloei) is bereikt door de bollen vlak voor planten te 

pellen. Deze potten bloeide het meeste en rijkste. Het laagste standcijfer is bereikt door de bollen in 
augustus te pellen en daarna niet te beschermen tegen uitdrogen. 
Bolontsmetting was alleen positief (op het standcijfer) bij pellen in augustus omdat het standcijfer na 
niet ontsmetten lager was. Bij niet pellen of pellen vlak voor planten was bolontsmetting niet van invloed 
op de kwaliteit. 

- De snelste opkomst na inhalen werd verkregen door de bollen vlak voor planten te pellen. Pellen in 
augustus en daarna inpakken tegen uitdrogen was trager, de overige behandelingen nog trager. 

- De snelste bloei werd ook verkregen door de bollen te pellen vlak voor planten. Pellen in augustus gaf 
enige vertraging (4 dagen), niet pellen ging als laatste bloeien (12 dagen na pellen vlak voor planten). 

- Dit jaar waren er geen betrouwbare verschillen in de uniformiteit in snelheid van in bloei  komen. Het lijkt 
er echter wel op dat net als vorig jaar pellen vlak voor planten het meest uniform in bloei kwamen (5 tot 
10 dagen tussen de eerste en de één na laatste pot) ten opzichte van niet pellen (12 tot 21 dagen). 

- In augustus pellen en daarna niet beschermen tegen uitdrogen gaf een lager bloeipercentage (68%) dan 
de andere behandelingen (90-95%). 
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16.6 Conclusie en discussie 
Het ‘pellen’ van Oxalis adenophylla verhoogde de bewortelingssnelheid, had meer wortels tot gevolg, zorgde 
voor een snellere opkomst en aanvang bloei én zorgde er voor dat de ontwikkelingen uniformer verliepen.  
Met ‘pellen’ wordt bedoeld dat de nieuw jonge bol uit de oude bol wordt gebroken op een wijze zoals 
vroeger krokussen werden gepeld, gedraaid. De verklaring voor dit gunstige effect is dat de wortels van de 
jonge bol niet door de dikke laag oude schubben heen hoeft te breken. 
De beste resultaten zijn verkregen door de bollen te pellen vlak voordat ze geplant werden en de koeling in 
gingen. Wanneer het pellen al in augustus plaatsvond waren de resultaten even slecht als wanneer niet werd 
gepeld. Door de in augustus gepelde bollen in geperforeerde plasticzakken te bewaren waren de resultaten 
beter dan wanneer niet werd gepeld. Er is tweemaal een positief effect van een bolontsmetting gevonden. 
Bolontsmetting was positief indien de bollen in augustus werden gepeld en niet ingepakt tegen uitdroging. 
Daarnaast had bolontsmetting in een jaar een positief effect op het standcijfer. 
Het pellen was in augustus bij een vers gerooid product veel lastiger dan later in het seizoen. 
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17 Driebladers bij de broei van Oxalis deppei 

17.1 Inleiding 
Oxalis deppei wordt veel gebruikt als geluksklaver (klavertje vier) op pot. Elk jaar zijn er klachten over O. 
deppei die drie bladeren geven en daardoor waardeloos zijn voor de handel. Het gebruik van de remstof 
Bonzi (paclobutrazol) werd vanuit de praktijk als oorzaak gesuggereerd. Onderzocht is of het gebruik van 
deze remstof, eventueel in combinatie met droog telen (= zeer beperkte watergift) de oorzaak is. 
Daarnaast worden de bollen vaak bijna één jaar bewaard voordat ze op pot worden geplant. In sommige 
jaren zijn er mogelijk ook bollen twee jaar bewaard, zogenaamde overjarige partijen. Onderzocht is of er 
een effect is van lang bewaarde bollen op het ontstaan van driebladers. 

17.2 Materiaal en methoden 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van Oxalis deppei en O. deppei ‘Iron Cross’, maat 4/5. 
Bij het gebruik van Bonzi (paclobutrazol) is een dosering van 0,5 tot 4,0 ml product per pot gegeven. 
Bij het ‘nat’ telen heeft het gewas regelmatig water naar behoefte gehad. Bij het droog telen heeft het 
gewas alleen water gehad indien de bladeren slap gingen hangen. Als kastemperatuur is 10-12 °C 
aangehouden. 
Voor de proef met overjarige partijen zijn 2 partijen aangeschaft die al bijna één jaar in bewaring waren en 
daarnaast nog drie partijen die net geoogst waren. Deze bollen zijn bij 5 °C nog een jaar bewaard waardoor 
er partijen ontstonden die 1 of 2 jaren waren bewaard. 
Verdere details over de proefopzet zijn weergegeven bij de materiaal en methode per proef. 
 
Voor de beoordeling is het aantal driebladers bepaald en ook het totaal aantal bladeren en de gewaslengte. 
Alle proeven zijn uitgevoerd bij PPO Bloembollen te Lisse. 

17.3 Oxalis deppei: Invloed van een remstof op driebladers bij de 
teelt op pot 

17.3.1 Inleiding 
Onderzocht is of het gebruik van de remstof Bonzi in combinatie met erg droog telen de oorzaak is van het 
ontstaan van driebladers bij Oxalis deppei (klavertje vier). 

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 301



17.3.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Oxalis deppei, maat 4/5, oogst 1995 
Concentratie remstof : - geen 
  - 0,5 ml Bonzi (4 g/l) per pot 
  - 1,0 ml Bonzi (4 g/l) per pot 
  - 2,0 ml Bonzi (4 g/l) per pot 
  - 4,0 ml Bonzi (4 g/l) per pot 
  middel opgelost in 50 ml water 
Potmaat : 12 cm 
Teeltomstandigheden : 'vochtig' 
  'droog' 
Toepassing : de aangegeven hoeveelheid remstof is, opgelost in 50 

ml water, per pot gegeven 
Plantdatum : 29 oktober 1996 
  26 november 1996 
Kastemperatuur : 10-12°C 
Nadere verklaring nat en droog telen.  
Nat telen: bij aanvang zijn potten aangegoten met 50 ml water + middel en daarna nog een keer met 50 ml 
water. Tijdens de teelt hebben de potten regelmatig water gehad naar behoefte. De watergift zou bij andere 
gewassen normaal genoemd kunnen worden. 
Droog telen: bij aanvang zijn potten aangegoten met 50 ml water + middel. Tijdens de teelt is alleen water 
gegeven als het gewas helemaal slap begon te hangen. De potten waren erg droog. 

17.3.3 Proefresultaten 
Het gebruik van de remstof Bonzi was niet van invloed op het aantal/percentage driebladers. Alleen de 
teeltwijze was betrouwbaar van invloed op het percentage driebladers. Droog telen gaf gemiddeld een 
hoger percentage driebladers dan nat telen.  
 
Tabel 262. Percentage driebladers van totaal aantal blaadjes onder invloed van Bonzi gemiddeld over de 
twee plantdata bij nat en droog telen. 

Concentratie Bonzi Nat Droog 
0 ml/pot (controle) 
0,5 ml/pot 
1,0 ml/pot 
2,0 ml/pot 
4,0 ml/pot 

15 
10 
11 
8 
8 

12 
17 
12 
14 
17 

 
In dit onderzoek is naast de driebladers ook de bladlengte beoordeeld. Deze werd zowel door het gebruik 
van de remstof als door de teeltwijze beïnvloed. Bij de 'nat' geteelde Oxalis nam de bladlengte af tot en met 
het gebruik van 2 ml Bonzi per pot. Het gebruik van 4 ml/pot gaf geen verdere verkorting van de 
bladlengte. 
Bij de 'droog' geteelde Oxalis gaf 0,5 ml Bonzi per pot geen kortere bladstengels. De bladlengte werd 
verkort door 1 ml/pot te gebruiken. Het kortste blad werd verkregen door 2 ml/pot toe te passen. Ook bij 
de droge teeltwijze gaf 4 ml/pot geen extra kort blad. 
Daarnaast was ook de teeltwijze van invloed op de bladlengte. Door droog te telen werd het blad 
aanmerkelijk kortere gehouden dan door nat te telen.  
 

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 302



Tabel 263. Bladlengte (cm) gemiddeld per behandeling over de twee plantdata. 

Concentratie Bonzi Nat Droog 
0 ml/pot (controle) 
0,5 ml/pot 
1,0 ml/pot 
2,0 ml/pot 
4,0 ml/pot 

26,7 
17,3 
10,3 
5,6 
3,4 

15,6 
15,7 
12,4 
8,1 
7,5 

 
Verder was er een duidelijk effect van de teeltwijze op het totaal aantal blaadjes. 'Nat' telen had een veel 
groter aantal blaadjes per pot tot gevolg dan 'droog' telen, respectievelijk 27,3 en 18,7 blaadjes per pot 
met 5 bollen. Het gebruik van Bonzi was niet betrouwbaar van invloed op het aantal blaadjes. Er was slechts 
een tendens zichtbaar dat het gebruik van Bonzi tot minder blaadjes leidde. 
Tenslotte zijn ook misvormde blaadjes waargenomen. Het betrof blaadjes waarvan één van de vier blaadjes 
kleiner bleef dan de anderen. Het aantal misvormde blaadjes werd niet beïnvloed door het gebruik van Bonzi 
of de teeltwijze. 

17.3.4 Samenvatting resultaten 
- Het gebruik van de remstof Bonzi (paclobutrazol) was niet van invloed op het percentage driebladers. 

'Droog' telen had meer driebladers tot gevolg dan 'nat' telen. Tijdens het onderzoek zijn potten met 
maximaal 20% driebladers aangetroffen. Het is de vraag of deze percentages driebladers nadelig zijn 
voor de afzet. 

-   Het gebruik van Bonzi kon de planten aanmerkelijk korter houden dan de controle. Een hoeveelheid      
    van 2 ml Bonzi per pot gaf bij beide teeltsystemen de kortste planten, 4 ml Bonzi per pot gaf geen   
    extra verkorting. Door Oxalis deppei droog te telen kon het gewas ook al aanmerkelijk korter  
    worden gehouden ten opzichte van 'nat' telen. 
- Droog telen gaf minder blaadjes per pot. Er was een tendens aanwezig dat Bonzi in combinatie met 

droog telen minder blaadjes per pot tot gevolg had dan wanneer meer water werd gegeven. 

17.4 Oxalis deppei: Invloed van overjarige partijen op driebladers 
bij teelt op pot 

17.4.1 Inleiding 
Oxalis deppei wordt naast de droogverkoop voor de tuintjes ook veel gebruikt voor op potjes om als 
geluksklaver te worden verhandeld. Vooral rond Kerstmis en oud- en nieuwjaar wordt dit product veel 
verhandeld om elkaar geluk te wensen. Er komen echter ook driebladers voor en dat hoort niet bij een 
klavertje vier. 
Uit het onderzoek van voorgaand jaar bleek dat de remstof Bonzi niet verantwoordelijk was voor het 
ontstaan van driebladers. Uit dat onderzoek bleek wel dat droog telen meer driebladers tot gevolg had. Het 
lijkt erop dat stress in de bol één van de vier blaadjes laat vervormen of verdrogen. Dit jaar is onderzocht of 
overjarige partijen (2 jaar bewaard) van invloed zijn op het percentage driebladers. 
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17.4.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Oxalis deppei en Oxalis deppei ‘Iron Cross’, maat 4/5 
5 Partijen (oogstjaar + soort) : 1996, O. deppei 
  1996, O. deppei ‘Iron Cross’ 
  1997, O. deppei 
  1997, O. deppei ‘Iron Cross’, twee partijen 
Aanvang bewaring PPO : juni 1997 (partijen oogst 1996) 
  februari 1998 (partijen oogst 1997) 
Bewaartemperatuur : 5°C 
Plantdatum : 3 november 1998 
  1 december 1998 
Watergift : normaal 
  zeer spaarzaam 
Kastemperatuur : 12°C 
Nadere verklaring watergift: 
‘Normaal’ watergeven wil zeggen regelmatig een beetje,  potkluit is regelmatig vochtig. 
‘Zeer spaarzaam’ watergeven wil zeggen dat de planten slechts water kregen indien het blad slap ging 
hangen. De planten met de normale watergift hebben circa driemaal zoveel water gehad als de planten die 
zeer spaarzaam water hebben gehad.  
De planten zijn in een vrij vroeg stadium beoordeeld, namelijk op het moment dat er circa drie blaadjes per 
bol waren (met 5 bollen per pot waren dat 15 blaadjes per pot). Dit is gedaan omdat uit eerdere ervaringen 
met dit gewas en het verschijnsel driebladers bekend is dat naarmate er meer bladeren uit de bol komen 
deze goed blijken te zijn. Bovendien is dit vrij vroege stadium een normaal stadium om de plantjes af te 
leveren. 
Bij het beoordelen is zeer kritisch gekeken naar de afwijkingen in het blad, waarschijnlijk kritischer dan men 
in de praktijk is. Er is een onderscheid gemaakt tussen; goede bladeren, driebladers, 3½-bladeren (d.w.z. 
het vierde blaadje is kleiner dan normaal) en andere afwijkingen (bijvoorbeeld bladvorm). 

17.4.3 Proefresultaten 

17.4.3.1 % opkomst 
De opkomst van de overjarige partijen was slechter dan van de één jaar bewaarde partijen. Bij de overjarige 
partijen kiemde 20 tot 30% van de bollen niet hoewel ze er bij planten goed uitzagen. 
De bollen oogst 1997 liepen bijna allemaal uit. Het water geven was niet duidelijk van invloed op de kieming. 
 
Tabel 264. Percentage opkomst, aantal beoordeelde blaadjes, percentage goede bladeren, percentage 
driebladers,  percentage 3½-bladers en percentage bladeren met afwijkingen. 
jaar soort %  

opkomst 
Aantal 
bladeren 

%  
goed 

%  
3-bladers 

%  
3½-bladers 

%  
afwijkingen 

1996 O. deppei 73 20,1 16,2 63,0 3,7 16,9 
1996 Iron Cross 82 19,1 17,9 61,6 4,5 15,1 
1997 Iron Cross 94 15,8 62,3 25,9 10,2 1,6 
1997 Iron Cross 97 16,1 53,3 33,4 9,3 4,7 
1997 O. deppei 98 16,6 50,0 34,5 12,4 3,1 
LSD  8,5 2,4 8,1 7,0 5,1 5,7 

17.4.3.2 Aantal bladeren 
De overjarige partijen hadden op het moment van beoordelen gemiddeld iets meer bladeren dan de andere 
partijen. Hoewel de datum van uitlopen van de bollen niet is genoteerd bestond de indruk dat de overjarige 
bollen iets sneller uitliepen dan de andere bollen en daardoor wellicht meer blad hadden op het moment van 
beoordelen. 
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17.4.3.3 % goede blaadjes 
De overjarige partijen hadden aanmerkelijk minder goed bladeren dan de andere partijen. Extra lang 
bewaren verminderd het aantal goede blaadjes. Opvallend is wel dat het aantal écht goed bladeren bij de 
één jaar oude partijen ook niet hoger kwam dan 63%. 

17.4.3.4 % driebladers 
Het percentage driebladers was bij de overjarige partijen aanmerkelijk hoger dan bij de andere partijen. 

17.4.3.5 % 3½-bladers 
Het lijkt erop dat de overjarige partijen minder 3½-bladers hadden dan de andere partijen. Waarschijnlijk zijn 
bij de overjarige partijen een groot aantal van de 3½-bladers uiteindelijk driebladers geworden. 

17.4.3.6 % afwijkingen 
De overjarige partijen hadden meer afwijkende bladeren dan de één jaar oude partijen. De afwijkingen 
bestonden uit kleurafwijkingen in het blad en afwijkingen in bladvorm (langgerekte blaadjes). 
 
De inhaaldatum en de watergift waren niet duidelijk of niet van invloed op bovengenoemde zaken. 
 
Na het beoordelen zijn de bladeren afgeknipt. Enkele weken later zijn de planten nogmaals beoordeeld 
zonder dat er blaadjes zijn geteld. Hierbij bleek dat bijna alle blaadjes normaal waren, ook bij de overjarige 
partijen. Dit komt overeen met eerdere waarnemingen rondom dit probleem. 

17.4.4 Samenvatting resultaten 
• De overjarige partijen hadden een aanzienlijk lager percentage goede bladeren en een veel hoger 

percentage driebladers dan de één jaar oude partijen. De bewaarduur is blijkbaar sterk van invloed op 
het percentage driebladers. Opvallend is dat ook bij de (‘normaal’) één jaar bewaarde bollen het 
percentage goede blaadjes niet hoger was dan maximaal 63%. Er moet nogmaals opgemerkt worden 
dat er waarschijnlijk strenger is beoordeeld dan in de praktijk het geval is waardoor het percentage 
goede bladeren lager uitvalt dan in de praktijk. 

•  De inhaaldatum en watergift waren niet duidelijk van invloed op het percentage drieblad. 
• De blaadjes die later in de tijd uit de bol kwamen waren bijna altijd normaal (vierbladers/klavertje-vier), 

wat overeenkomt met eerdere waarnemingen rondom dit probleem. 

17.5 Conclusie en discussie 
Het gebruik van de remstof Bonzi (paclobutrazol) bleek niet van invloed te zijn op het percentage 
driebladers bij Oxalis deppei. Het droog telen van deze Oxalis leverde wel een hoger percentage driebladers 
op. Onder droog telen wordt verstaan pas water geven als de bladeren gaan slap hangen. In de praktijk 
wordt dit gewas op pot erg droog geteeld om het gewas mooi kort en compact te houden. 
Door het gebruik van de remstof kon het gewas wel korter gehouden, korter nog dan bij alleen droog telen. 
Het percentage driebladers en andere bladafwijkingen (in kleur en vorm) nam toe door het gebruik van 
overjarige partijen. Partijen die vanaf rooien bijna twee jaren waren bewaard gaven meer problemen dan de 
gebruikelijke partijen die bijna één jaar zijn bewaard. Het zijn altijd de eerste blaadjes die uit de bol komen 
(die het langst geleden zijn aangelegd) die een van de vier blaadjes missen of waarbij een van de vier 
blaadjes is misvormd. Blijkbaar kan een van de vier blaadjes die het langst geleden is aangelegd en in de 
bol het grootste is gemakkelijk verdrogen onder invloed van een lange bewaring of droog telen. 
 
 

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 305



© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 306



18 Niet uitlopen van Oxalis triangularis en Oxalis regnellii 
bij de broei op pot 

18.1 Inleiding 
Oxalis triangularis en O. triangularis ssp. papilionacea (synoniem O. regnellii) worden gebruikt als potplant. 
De rhizomen die in Nederland hoofdzakelijk in kassen worden gekweekt worden veelal in november gerooid 
en daarna langdurig bij ca. 4-5°C bewaard. Het gewas is een evergreen en sterft van nature dus niet af. 
Rhizomen worden ook wel op afroep in maart en juni gerooid. 
Regelmatig zijn er klachten over het niet (gelijkmatig) uitlopen van de rhizomen. Dit geldt vooral voor O. 
triangularis, redelijk kort na het rooien. Dit duidt op rhizomen die (half) in rust zijn. 
Voor beide soorten Oxalis is onderzocht hoelang de rustperiode na het rooien is en of de 
bewaartemperatuur en het rooitijdstip (seizoen)  hierop nog van invloed zijn. Beide soorten zijn onderzocht 
omdat de groei en ontwikkeling van deze gewassen bijna identiek is. 

18.2 Materiaal en methoden 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van rhizomen van Oxalis triangularis (paars blad) en Oxalis 
triangularis ssp. papilionacea (synoniem O. regnellii, groen blad), beide maat 1. De rhizomen zijn volgens 
onderstaand schema bij verschillende temperaturen gedurende een verschillend aantal weken bewaard. 
Daardoor zijn ze op verschillende tijdstippen geplant in de periode van 4 november 1999 tot 12 januari 
2000. Na de bewaring zijn de rhizomen in potjes met potgrond geplant en in de kas gezet. 
Rooidatum : week 43 (eind oktober) 
Ontvangst materiaal : 4 november 1999 
Ontsmetting :  na aankomst is materiaal 15 minuten ontsmet in: 
  1% captan + 0,4% carbendazim 
Bewaartemperatuur : 5°C (in plasticzak met vermiculiet) 
  13°C (idem) 
  20°C (idem) 
Bewaarduur : 0, 2, 4, 6, 8, 10 weken 
Plantdata : 4 en 17 november 1999 
  1 en 15 en 29 december 1999 
  12 januari 2000 
Kastemperatuur : 18°C 
Proefplaats : PPO, Lisse 

18.2.1 Proefresultaten 

18.2.1.1 Bewaring 
De rhizomen van beide soorten, bewaard bij 5°C zagen er bij het planten steeds goed uit zonder spruit en 
wortelvorming. 
Bewaring bij 13°C leidde na 4 weken tot beginnende wortelvorming. Bewaring van O. triangularis gedurende 
8 weken of langer had zwart wegrottende rhizomen tot gevolg die niet meer zijn geplant. 
Bewaring bij 20°C leidde na 4 weken ook tot beginnende wortelvorming en vanaf 6 weken tot beginnende 
spruitvorming. Vanaf 6 weken bewaring ging O. triangularis verrotten. 
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18.2.1.2 Oxalis regnellii 
Circa 3 weken na planten kwamen de eerste planten op. In tabel 265 is het aantal kasdagen aangegeven 
van planten tot opkomst. 
Bij bijna alle plantdata gaf bewaring bij 5°C een tragere opkomst dan bewaring bij 13 en 20°C. Verder was 
de opkomst sneller naarmate langer werd bewaard. De enige uitzondering daarop vormde de laatste 
plantdatum waarvoor geen verklaring is. 
Dit gewas kent blijkbaar geen rustperiode want rhizomen direct na rooien geplant kwamen 3 weken later al  
op. Na een bewaring van 2 tot 10 weken bij verschillende temperaturen was de opkomst nauwelijks sneller. 
 
Tabel 265. Aantal dagen vanaf planten tot opkomst gemiddeld per behandeling bij Oxalis regnellii. 
  Bewaartemperatuur 
Bewaarduur Plantdatum 5°C 13°C 20°C 
0 weken 4 november 21.6 21.6 21.6 
2 weken 17 november 21.0 16.6 14.4 
4 weken 1 december 19.8 15.2 14.4 
6 weken 15 december 18.2 14.4 10.0 
8 weken 29 december 15.8 8.8 11.6 
10 weken 12 januari 18.6 14.8 15.6 
LSD=2.66 

18.2.1.3 Oxalis triangularis 
De opkomst in de kas was zeer traag en ongelijkmatig. Tijdens de bewaring rotte de rhizomen weg. 
Rhizomen met beginnende rottingsverschijnselen zijn onderzocht op aanwezigheid van pathogenen. De 
wegrottende rhizomen hadden donker gekleurde vaatbundels. Uit deze donkere vaatbundels werd de 
schimmel Embellisia sp. geïsoleerd. 
Toen tijdens de proef duidelijk werd dat de reactie van O. triangularis heel anders was dan van O. regnellii 
en in nog te planten rhizomen Embellisia was aangetroffen zijn potten uit de proef gehaald om de rhizomen 
te bekijken. Rhizomen die waren uitgelopen waren gezond en rhizomen die niet waren uitgelopen waren 
weggerot of hadden zwartverkleuring in de vaatbundels. Ook hieruit is Embellisia geïsoleerd. 

18.3 Conclusie en discussie 
Uit deze proef blijkt duidelijk dat Oxalis triangularis ssp. papilionacea (synoniem O. regnellii) geen 
rustperiode kent. Direct (circa 1 week) na rooien planten gaf opkomst van het gewas 3 weken later. Gezien 
de verwantschap tussen beide onderzochte soorten is er geen reden om aan te nemen dat dit voor O. 
triangularis anders is. 
Bij O. triangularis is ongelijkmatige opkomst en wegblijven van planten waargenomen. De oorzaak hiervan 
is aantasting van de rhizomen door Embellisia sp. Deze schimmel had zich gevestigd in de vaatbundels en 
verstoorde de groei en/of leidde tot verrotting van de rhizomen. 
Bewaring bij 5°C in vulstof (zoals in de praktijk gebruikelijk is) was in deze proef optimaal voor de bewaring 
van de rhizomen. 
 
Naar aanleiding van deze proef kan worden geconcludeerd dat de trage en ongelijke opkomst (en uitval) 
wordt veroorzaakt door een schimmel in de partij(en) O. triangularis. Het gewas kent geen rustperiode. 
Enkele jaren geleden (1997) is deze Embellisia voor het eerst aangetroffen en in latere proeven bij PPO 
Bloembollen in verband gebracht als veroorzaker van de uitval. De rhizomen zijn door middel van een 
warmwaterbehandeling gezond te maken. Door de rhizomen een warmwaterbehandeling te geven, de 
grond te ontsmetten en een goede vruchtwisseling aan te houden kan dit probleem worden verholpen.  
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19 Broei Scilla bifolia ‘Rosea’ 

19.1 Inleiding 
Er is een constante vraag naar nieuwe producten op pot. In een van de andere onderzoeken binnen het 
project broeierij van bijzondere bolgewassen kwam Scilla bifolia ‘Rosea’ voor als opslag. 
Deze planten kwamen vrij goed en kort, compact in bloei. Wellicht dat er mogelijkheden zijn om dit gewas 
op de pot in bloei te trekken. Gedurende twee jaren is daar onderzoek naar verricht. Daarbij is onderzocht 
welke koeltemperatuur, koelduur en kastemperatuur het beste resultaat geven. 

19.2 Materiaal en methoden 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van Scilla bifolia ‘Rosea’, maat 6/+. 
De bollen zijn vanaf ontvangst half augustus bij 17 °C of 20 °C en later 17 °C tot aan de koeling bewaard. 
De bollen zijn bij constante of aflopende koeltemperaturen gekoeld gedurende 13 tot 17 weken. De potten 
zijn in januari, februari en maart in de kas in bloei getrokken bij 12 of 18 °C. 
Verdere details over de proefopzet zijn weergegeven bij de materiaal en methode per proef. 
 
Tijdens de broei zijn de volgende waarnemingen verricht: de spruitlengte bij inhalen, aantal bloemstelen, de 
datum van aanvang (3 bloemen/pot), volle bloei (5 bloemen/pot) en de datum einde bloei, bloemsteel- en 
bladlengte bij volle bloei. 
Alle proeven zijn uitgevoerd bij PPO Bloembollen te Lisse. 
 
De partij Scilla bleek in het tweede jaar voor bijna 50% vermengd te zijn met Chionodoxa luciliae. Omdat er 
gekozen was voor 10 bollen per pot met drie herhalingen kwamen er toch genoeg Scilla’s in bloei voor 
goede waarnemingen. Daarnaast zijn ook het aantal goed in bloei gekomen Chionodoxa waargenomen 
zodat ook daarover een uitspraak gedaan kan worden met betrekking tot de bloeirijkheid. 

19.3 Scilla bifolia 'Rosea': Invloed van de koeltemperatuur en de 
koelduur op de kwaliteit bij de broei op pot 

19.3.1 Inleiding 
In deze proef is voor het eerst onderzocht of deze Scilla zich leent voor de broei op pot. Het onderzoek is 
vooral gericht op de optimale koeltemperatuur, koelduur voor de broei op pot. 
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19.3.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Scilla bifolia 'Rosea', maat 6/+ 
Ontvangst materiaal : 22 augustus 1997 
Bewaartemperatuur : 17°C 
Koeltemperatuur : - 9°C 
  - 5°C 
  - 2°C 
  - 4w9°C+4w5°C+4w2°C +xw0°C 
Koelduur : 13, 15, 17 weken 
Inhaaldata : 14 januari 1998 
  11 februari 1998 
  11 maart 1998 
Kastemperatuur : 18°C (eerste inhaaldatum) 
  12°C (tweede en derde inhaaldatum) 
 
Bij de eerste inhaaldatum (14 januari) in de 18°C verdroogden veel knoppen, daarom is besloten de 
volgende twee zetten bij 12°C kastemperatuur te zetten. 

19.3.3 Proefresultaten 
De bloei van het gewas viel erg tegen. Vele bollen bloeiden niet en het gewas was erg heterogeen in 
bloeitijdstip en gewaslengte. 

19.3.3.1 Spruitlengte bij inhalen 
Er waren drie grote lijnen zichtbaar met daarop enkele uitzonderingen. 
De spruitlengte was langer naarmate later in de tijd werd ingehaald, met uitzondering van koelen bij 
aflopende temperaturen (aflopend koelen). Aflopend koelen gaf altijd een korte spruit. 
Als alleen naar de koeltemperatuur wordt gekeken was de spruit korter naarmate de koeltemperatuur lager 
was (aflopend koelen gaf de kortste spruit), met uitzondering van de koelduur van 13 weken. Bij de korte 
koelduur van 13 weken was er geen verschil in spruitlengte tussen de koeltemperaturen. 
Tenslotte was de spruit langer naarmate de koelduur langer was indien bij 5 of 9°C werd gekoeld. 
  
Tabel 266. Spruitlengte (cm) bij inhalen gemiddeld voor de drie hoofdfactoren, zonder de uitzonderingen die 
in de tekst zijn vermeld. 
inhalen januari februari maart 
 1,0 1,5 3,5 
 
koeltemperatuur 9°C 5°C 2°C aflopend koelen 
 3,0 2,7 1,9 0,4 
 
koelduur (weken) 13 15 17 
 0,9 2,0 3,2 

19.3.3.2 Aantal bloemstelen 
Bij alle drie de inhaaldata is het aantal bloemstelen per pot geteld (maximaal 10) dat één of meer bloemen 
gaf. 
Het aantal goede bloemen in januari was erg laag, waarschijnlijk omdat het gewas toen bij 18°C in bloei is 
getrokken onder de vrij donkere januariomstandigheden. Bij die inhaaldatum is de meeste bloei verkregen 
door 15 of 17 weken 9°C. Bij inhalen in februari is de rijkste bloei verkregen na 13 weken 9, 5 of 2°C en 15 
weken 9°C. Ook 17  weken 9°C verschilde niet van 13 weken 5 of 2°C. 
Bij inhalen in maart is de rijkste bloei verkregen na 15 weken 5, 2°C en aflopend koelen en 17 weken 
aflopend koelen en 13 weken 2°C. 
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Tabel 267. Aantal goede bloemstelen per pot (maximaal 10) gemiddeld per behandeling. 
 
inhalen koeltemperatuur duur (weken) 
  13 15 17 
januari 9°C 2,7 4,3 5,7 
 5°C 2,0 1,0 2,3 
 2°C 1,0 1,0 0,3 
 aflopend 2,7 2,0 2,0 
februari 9°C 9,0 9,7 8,3 
 5°C 10,0 6,7 5,3 
 2°C 10,0 5,7 2,3 
 aflopend 7,7 5,7 8,7 
maart 9°C 7,0 8,0 7,0 
 5°C 8,0 9,3 8,0 
 2°C 8,7 9,3 5,7 
 aflopend 7,0 10,0 9,0 
LSD = 1,87 
 
Alle overige variabelen zijn alleen gemeten bij inhalen in februari en maart. 

19.3.3.3 Aantal kasdagen (bij 12°C) vanaf inhalen tot begin bloei 
Het gewas kwam in maart (11,8) sneller in bloei dan in februari (18,3 dagen). Hoe langer de koelduur bij 9 
en 5°C was des te sneller kwam het gewas in bloei. Na 15 en 17 weken koeling gaf aflopend koelen veruit 
de langste kasperiode. 
Gemiddeld over alle behandelingen duurde het 15 dagen vanaf inhalen tot begin bloei. 
 
Tabel 268. Aantal kasdagen vanaf inhalen tot begin bloei gemiddeld over februari en maart. 
koeltemperatuur koelduur (weken) 
 13 15 17 
9°C 20,2 14,5 9,8 
5°C 15,7 12,7 10,0 
2°C 15,8 13,7 13,8 
aflopend koelen 18,8 17,3 17,8 
LSD = 2,3 

19.3.3.4 Kasdagen tot volle bloei 
Gemiddeld over alle behandelingen duurde het 17.8 dagen vanaf inhalen tot volle bloei. Het duurde 2,8 
dagen vanaf begin tot volle bloei. 
Het gewas kwam sneller in volle bloei naarmate de koelduur langer was. Aflopend koelen had een tragere 
bloei tot gevolg dan de andere koeltemperaturen. 

19.3.3.5 Lengte bloemstelen en blad 
Bij volle bloei bedroeg de gemiddelde bloemsteellengte 12,6 cm. De bloemsteellengte was groter naarmate 
de koelduur langer was; van 11,1 cm na 13 weken tot 14,1 cm na 17 weken. 
Bij volle bloei bedroeg de gemiddelde bladlengte 13,5 cm. Het blad was langer naarmate de koelduur 
langer was; 11,1 cm na 13 weken tot 15,8 cm na 17 weken. 

19.3.3.6 Bloemen boven blad 
Gemiddeld over alle behandelingen bleven de bloemen 0,9 cm in het blad steken. 
Hoe langer de koelduur was des te meer bleven de bloemen in het blad steken (tabel 269). 
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Tabel 269. Lengte waarmee de bloemen boven het blad uitkomen (cm)  gemiddeld over de koelduur. 
koelduur (weken) 13 15 17 
 0,1 -1,0 -1,7 

19.3.3.7 Bloeiduur 
De bloeiduur in de kas bij een ingestelde temperatuur van 12°C was in februari gemiddeld 15,5 dagen en in 
maart 13, 7 dagen. 

19.3.4 Samenvatting resultaten 
- Het gewas op de pot viel tegen. De bloeirijkheid viel tegen evenals de uniformiteit. Het gewas was 

ongelijk van lengte (van 5 tot 20 cm binnen één pot) en bloeitijdstip. 
- Inhalen in januari bij 18°C kastemperatuur was erg slecht voor de bloei, maximaal 57% van de bollen 

kwam in bloei. Bij de volgende inhaaldata is het gewas bij 12°C in bloei getrokken waarbij maximaal 
100% van de bollen in bloei kwam. 

- In grote lijnen was de spruitlengte bij inhalen langer naarmate later werd ingehaald, de koeltemperatuur 
hoger was en naarmate de koelduur langer was. 

- De rijkste bloei bij inhalen in januari (was te vroeg of te hoge kastemperatuur) was na 15 of 17 weken 
9°C. Inhalen in januari was, of te vroeg, of bij een te hoge kastemperatuur of een combinatie van beide. 
Rijke bloei is ook verkregen na inhalen in februari na 13 weken 2, 5 of 9°C en 15 weken 9°C. Bij inhalen 
in maart voldeed koelen gedurende 15 weken over het algemeen het beste. 

- Het aantal kasdagen was bij de hogere koeltemperaturen korter naarmate er langer was gekoeld. 
- De lengte van de bloemen en het blad was groter naarmate er meer weken koeling waren gegeven. De 

bloemen kwamen na 13 weken koeling het beste boven het blad uit en na 17 weken koeling het 
slechtste. 

19.4 Scilla bifolia 'Rosea': Invloed van de koeltemperatuur, 
koelduur en de kastemperatuur op de kwaliteit bij de broei 
op pot 

19.4.1 Inleiding 
In deze proef is onderzocht of deze Scilla zich leent voor de broei op pot. Het onderzoek is vooral gericht 
op de optimale koeltemperatuur, koelduur voor de broei op pot. De eerste proef vorig jaar liet een 
heterogeen gewas zien met bloemverdroging bij een hogere kastemperatuur. Deze proef zou moeten 
aangeven of dit toeval was of dat het gewas minder geschikt is om op pot te broeien. 

19.4.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Scilla bifolia 'Rosea', maat 6/+ 
Ontvangst materiaal : 18 augustus 1998 
Bewaartemperatuur : 20°C tot 20 oktober 1998, daarna 17°C 
Koeltemperatuur : - 9°C 
  - 4w9°C+4w5°C+4w2°C +xw0°C 
Koelduur : 13, 15, 17 weken 
Inhaaldata : - 9 februari 1999 
  - 9 maart 1999 
Kastemperatuur : - 18°C 
  - 12°C 
 
De partij bollen bleek voor bijna 50% vermengd te zijn met Chionodoxa luciliae. Omdat er gekozen was voor 
10 bollen per pot met drie herhalingen kwamen er toch genoeg Scilla in bloei voor goede waarnemingen. 
Daarnaast zijn ook het aantal goed in bloei gekomen Chionodoxa waargenomen zodat ook daarover een 
uitspraak gedaan kan worden met betrekking tot de bloeirijkheid. 
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19.4.3 Proefresultaten 
Scilla bifolia ‘Rosea’ 
De bloei van het gewas viel ook dit jaar erg tegen. Een groot aantal bloemen verdroogden en het gewas 
was erg heterogeen zowel in bloeitijdstip als in gewaslengte. 

19.4.3.1 Spruitlengte bij inhalen 
De spruitlengte was na aflopend koelen kleiner dan na koeling bij 9 °C. Er was daarbij geen verschil tussen 
de koelduren. Na koeling bij 9°C was er de tendens dat de spruit langer was naarmate de koelduur langer 
was (geen betrouwbaar verschil tussen 13 en 15 weken 9°C). Een koelduur van 17 weken bij 9°C gaf 
onacceptabel lange spruiten bij inhalen. 
 
Tabel 270. Spruitlengte (cm) bij inhalen gemiddeld per koeltemperatuur en koelduur. 
 koeltemperatuur 
Koelduur (weken) 9°C aflopend koelen 
13 2,5 0,7 
15 3,3 0,4 
17 4,8 0,5 
LSD = 1.37 

19.4.3.2 Aantal bloemen 
Gemiddeld waren 2,2 bloemstelen per pot goed (van de 5 = 45%). De koeltemperatuur, koelduur en 
kastemperatuur waren niet van invloed op het aantal goede bloemstelen. 
Daarnaast waren er ook verdroogde bloemen. Gemiddeld gaf een kastemperatuur van 18°C meer 
verdroogde bloemen dan een kastemperatuur van 12°C, 1,3 respectievelijk 0,7 stuks. 

19.4.3.3 Aantal kasdagen 
De kastemperatuur en koeltemperatuur waren van invloed op het aantal kasdagen. Aflopend koelen gaf een 
langere kasperiode dan koelen bij 9°C. Na aflopend koelen gaf een kastemperatuur van 12°C een langere 
kasperiode dan een kastemperatuur van 18°C. Na koeling bij 9°C was de kastemperatuur niet van invloed 
op het aantal kasdagen. 
 
Tabel 271. Aantal kasdagen vanaf inhalen tot begin bloei gemiddeld over inhaaldatum en koelduur. 
 koeltemperatuur 
kastemperatuur 9°C aflopend koelen 
12°C 12,8 21,1 
18°C 13,5 17,9 
LSD = 2,2 

19.4.3.4 Lengte bloemstelen en blad 
De lengte van de bloemstelen varieerde sterk binnen één pot. Gemiddeld was de langste bloemsteel per pot 
bij aanvang van de bloei al 14,1 cm lang (niet statistisch verwerkt). Deze lengte komt goed overeen met die 
uit de proef van vorig jaar. 
Ook de lengte van het blad varieerde sterk binnen één pot. Gemiddeld was het blad 15,9 cm lang bij 
aanvang bloei (niet statistisch verwerkt). Deze lengte komt goed overeen met die uit de proef van vorig jaar. 
 
Chionodoxa 
Er waren gemiddeld 2,1 goede Chionodoxa bloemen per pot. Er was een duidelijke invloed van de 
koeltemperatuur en koelduur op het aantal goede bloemen. Aflopend koelen gaf meer bloemen dan koelen 
bij 9°C. Daarnaast nam het aantal goede bloemen toe naarmate de koelduur langer was (tabel 272). 
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Tabel 272. Aantal goede Chionodoxa bloemen gemiddeld per koeltemperatuur en koelduur. 
 
 koeltemperatuur 
Koelduur (weken) 9°C aflopend koelen 
13 0,3 1,4 
15 1,5 3,1 
17 2,5 3,6 

19.4.4 Samenvatting resultaten 
- De partij bestond voor ca. 50% uit Scilla bifolia ‘Rosea’ en 50% uit Chionodoxa luciliae. 
- De bloei en presentatie van de Scilla was evenals vorig jaar teleurstellend, erg heterogeen gewas in 

hoogte, bloeitijdstip met veel bloemverdroging. 
- De spruitlengte was na aflopend koelen mooi kort en korter dan na koeling bij 9°C. Bij 9°C was er de 

tendens dat de spruit langer was naarmate de koelduur langer was. 
- Slechts 45% van de Scilla bloeiden goed. De behandelingen waren daarop niet van invloed. Het aantal 

verdroogde bloemen was na een kastemperatuur van 12°C kleiner dan na een kastemperatuur van 
18°C. 

- Het aantal goede Chionodoxa was na aflopend koelen groter dan na koeling bij 9°C. Daarnaast waren 
het aantal goede bloemen groter naarmate de koelduur langer was. 

- Het aantal kasdagen bij Scilla varieerde van krap 2 weken tot 3 weken. Koelen bij 9°C gaf sneller bloei 
dan aflopend koelen en bij aflopend koelen gaf 18°C kastemperatuur sneller bloei dan 12°C. 

- De langste bloemen en blad waren gemiddeld 14 tot 16 cm lang. 

19.5 Conclusie en discussie 
Uit het onderzoek bleekt dat Scilla bifolia ‘Rosea’ niet geschikt is om te broeien op pot. 
Het gewas was erg ongelijk van lengte waardoor de potten er niet goed uitzagen. Daarnaast was er een 
groot verschil in bloeitijdstip binnen één pot wat de heterogeniteit alleen maar groter maakt. Bovendien is 
zelden onder de proefomstandigheden een bloeipercentage van 100% verkregen. 
De beste resultaten zijn verkregen door de bollen aflopend te koelen volgens het volgende schema: 4 
weken bij 9 °C + 4 weken bij 5 °C + 4 weken bij 2 °C + resterend aantal weken bij 0 °C. De koelduur 
varieerde van 13 tot 17 weken. Forceren bij 12 °C gaf een hoger bloeipercentage  (minder 
bloemverdroging) dan forceren bij 18 °C. Inhalen in januari gaf erg veel bloemverdroging en lijkt daardoor te 
vroeg. 
 
In één proef zat een hoog percentage bollen Chionodoxa luciliae als opslag. Koeling bij aflopende 
temperaturen gaf meer bloei dan koelen bij 9 °C. Het aantal goede bloemen nam toe naarmate de koelduur 
langer was waardoor een koelduur van 15 tot 17 weken als beste naar voren kwam. 
Deze informatie kan slechts als richtlijn gezien worden en niet meer omdat de data slechts berust op één 
jaar onderzoek met dit gewas als opslag in een andere proef. 
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20 Broei van Sparaxis op pot 

20.1 Inleiding 
Vanuit de handel (bollen- en bloemenhandel) is steeds vraag naar nieuwe producten op pot. Sparaxis werd 
bij aanvang van dit onderzoek alleen geteeld voor de droogverkoop. Indien dit product als een aantrekkelijk 
product in het voorjaar in bloei getrokken kan worden is de omzet van dit product aanmerkelijk te 
vergroten. Daarbij wordt vooral gedacht aan de verkoop van dit product als kuipplant voor op het terras. 
In het onderzoek is de aandacht gericht op het effect van verschillende bewaartemperaturen en plantdata 
op de kwaliteit van de potten het moment waarop de potten in bloei kwamen. 
Daarnaast is onderzocht of het product mooier zou worden door het gebruik van een remstof om het gewas 
kort te houden. 

20.2 Materiaal en methoden 
Voor het onderzoek is de eerste twee jaren gebruik gemaakt van Sparaxis tricolor, maat 5/+. Het derde en 
laatste jaar is gebruik gemaakt van een tetraploide partij Sparaxis tricolor, maat 5/+. Deze partij heeft 
grotere bloemen. 
Vanaf ontvangst van de knollen eind november zijn ze bewaard bij temperaturen van 20 tot 25 °C met aan 
het einde wel of geen 4 weken 9 of 17 °C. 
De knollen zijn in januari, februari of maart geplant en in de kas gezet bij 15 °C en later 12 °C. De eerste 
twee jaren zijn de knollen in potgrond geplant, het laatste jaar in een mengsel van potgrond met zand. 
Het remmen van de gewasgroei is uitgevoerd door de potten aan te gieten met 1 ml Bonzi (paclobutrazol).  
In het tweede jaar is extra Borium aan de grond toegevoegd. Tijdens het eerste jaar is het gewas tijdens de 
teelt niet bijbemest, in de twee volgende jaren wel. 
Verdere details over de proefopzet zijn weergegeven bij de materiaal en methode per proef. 
 
Tijdens de proeven zijn waarnemingen verricht aan het uitlopen van de knollen tijdens de bewaring, de 
tijdstippen waarop het gewas opkwam, in bloei kwam en uitgebloeid was en het aantal bloemen en 
bloemstelen. 
Alle proeven zijn uitgevoerd bij PPO Bloembollen te Lisse. 

20.3 Sparaxis: Invloed van de bewaartemperatuur en plantdatum 
op de bloei op pot 

20.3.1 Inleiding 
Dit is de eerste proef waarin de mogelijkheden van Sparaxis voor het gebruik op pot is onderzocht. Het 
onderzoek is gericht op het effect van de bewaartemperatuur van de knollen en de plantdatum op de 
kwaliteit en tijdstip van bloei. 
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20.3.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Sparaxis tricolor, maat 5/+ 
Ontvangst knollen : 1 december 2000 
Bewaartemperatuur : 20°C, 23°C, 25°C, 25°C + 4 weken 9°C 
Plantdatum : 10 januari 2001  
  7 februari 2001 
  7 maart 2001  
Aantallen : 10 knollen per 15 cm pot 
Kastemperatuur : 15°C 

20.3.3 Resultaten 
De knollen waren goed in rust bij ontvangst in Lisse. 
Bij planten op 10 januari 2001 had 1% van de knollen bewaard bij 20°C of 25°C + 9°C een spruitje van 1 
cm lengte. De knollen bewaard bij 23 en 25°C waren in rust. 
Bij de ander plantdata waren de verschillen vergelijkbaar; de knollen bewaard bij 23 en 25°C bleven in rust 
terwijl de knollen van de andere behandelingen iets meer uitliepen. 

20.3.3.1 Opkomst 
Per pot werd de opkomst genoteerd indien 5 van de 10 spruiten zichtbaar waren. Er waren 2 betrouwbare 
hoofdeffecten en geen interacties (tabel 273). De opkomst was later naarmate later was geplant. In de 
onderzochte periode was de opkomst niet sneller naarmate later werd geplant. 
Verder was de opkomst trager naarmate de knollen warmer waren bewaard. Knollen die 4 weken 9°C 
hadden gehad voor planten kwamen altijd als eerste op. Bewaring bij 25°C gaf altijd een tragere opkomst 
dan bewaring bij 20°C. 
 
Tabel 273. Datum opkomst gemiddeld per behandeling. 
 plantdatum 
bewaring 10 januari 7 februari 7 maart 
20°C 19 januari 13 februari 14 maart 
23°C 20 januari 14 februari 14 maart 
25°C 20 januari 15 februari 15 maart 
25°C + 9°C 18 januari 11 februari 14 maart 

20.3.3.2 Begin bloei en kasdagen 
Begin bloei is genoteerd indien per pot (10 knollen) 3 bloemen tegelijk open stonden. Ook hier zijn alleen 
betrouwbare hoofdeffecten gevonden. De bloei was later naarmate de knollen later waren geplant. 
Hoe hoger de bewaartemperatuur was des te trager kwam het gewas in bloei. Het verschil tussen elke 
temperatuur was betrouwbaar. Planten op 10  januari gaf gemiddeld bloei op 16 april, planten 7 februari 
bloei op 5 mei en planten 7 maart bloei op 22 mei. Het aantal kasdagen na inhalen in januari, februari en 
maart was respectievelijk 97, 88 en 76 dagen.  
 
Tabel 274. Datum aanvang bloei gemiddeld per behandeling. 
 plantdatum 
bewaring 10 januari 7 februari 7 maart 
20°C 18 april 4 mei 19 mei 
23°C 22 april 11 mei 25 mei 
25°C 23 april 12 mei 31 mei 
25°C + 9°C 3  april 23 april 11 mei 

20.3.3.3 Datum volle bloei 
Volle bloei is genoteerd indien per pot (10 knollen) 5 bloemen tegelijk open stonden. Bij volle bloei was er 
een interactie tussen de bewaartemperatuur en de plantdatum. Bij planten in januari gaf 25°C + 9°C sneller 
bloei dan warmer bewaren.  
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Bij planten in februari gaf bewaring bij 25°C + 9°C de snelste bloei, 20°C iets trager en 23, 25°C het 
traagste. Bij planten in maart was de bloei trager naarmate de knollen warmer waren bewaard. 
 
Tabel 275. Datum volle bloei gemiddeld per behandeling. 
 plantdatum 
bewaring 10 januari 7 februari 7 maart 
20°C 27 april 7 mei 23 mei 
23°C 30 april 13 mei 28 mei 
25°C 29 april 14 mei 5 juni 
25°C + 9°C 4 april 30 april 15 mei 
LSD = 4,6 

20.3.3.4 Einde bloei 
Indien nog maar één bloem bloeide is een pot als uitgebloeid beoordeeld. 
De potten waren later uitgebloeid naarmate de knollen later waren geplant. De knollen bewaard bij 25°C + 
9°C waren het eerste uitgebloeid. De knollen bewaard bij 25°C waren later uitgebloeid dan de knollen 
bewaard bij 20°C. 
 
Tabel 276. Datum uitbloei gemiddeld per behandeling. 
 plantdatum 
bewaring 10 januari 7 februari 7 maart 
20°C 14 mei 27 mei 1 juni 
23°C 15 mei 3 juni 17 juni 
25°C 19 mei 2 juni 22 juni 
25°C + 9°C 1 mei 18 mei 26 mei 

20.3.3.5 Bloeiduur 
Voor de bloeiduur is gerekend met de periode vanaf begin bloei (3 bloemen tegelijk open) tot einde bloei 
(maximaal één bloem open). Er was alleen een betrouwbaar effect van de plantdatum. Planten in maart 
(18,1 dag) gaf een kortere bloeiperiode dan planten in januari (24,5) of februari (22,8). 

20.3.3.6 Bloem- en bladlengte 
De bloemsteellengte is de lengte vanaf de potrand tot het topje van de langste bloem. Gemiddeld over de 
hele proef was dat 42 cm. Er waren geen verschillen tussen de behandelingen. 
De bladlengte (lengte langste blad vanaf de potrand) was gemiddeld 41 cm. Ook hier waren geen 
betrouwbare verschillen tussen de behandelingen. 

20.3.3.7 Aantal bloemen, bloemstelen, knollen met bloemen en bloemen per steel 
Het totaal aantal bloemen gemiddeld over de hele proef (10 knollen/pot) was 42. In maart gaven de knollen 
minder bloemen (31,4) dan in januari (43,7) of februari (51,0). Verder gaf knolbewaring bij 23°C (52,9) en 
25°C (47,8) meer bloemen dan bewaring bij 20°C (36,6) en 25°C + 9°C (31,0). 
Bij het aantal bloemstelen is hetzelfde te zien als bij het aantal bloemen. Gemiddeld over de hele proef 
waren 13,6 bloemstelen per pot met 10 knollen. Planten in maart (10,1) gaf minder bloemstelen dan 
planten in januari (14,7) of februari (15,9). Knollen bewaard bij 23°C (16,9) en 25°C (14,9) gaven meer 
bloemstelen dan knollen bewaard bij 20°C (11,4) en 25°C + 9°C (11,1). 
Gemiddeld over de hele proef bloeiden 6,5 knol per pot met 10 knollen (= 65% bloei). 
Planten in februari gaf gemiddeld meer bloeiende knollen (79%) dan planten in januari (63%) of maart (53%). 
Wanneer het aantal bloemen per bloemsteel wordt uitgerekend is er slechts een tendens (93,5% 
betrouwbaar) dat knolbewaring bij 25°C + 9°C (2,9) minder bloemen per bloemsteel gaf dan de andere 
bewaartemperaturen (3,1 tot 3,3). 
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20.3.4 Samenvatting resultaten 
 
- Het product viel niet helemaal mee. Het blad ging enigszins hangen wat onacceptabel is. Verder waren 

er ook planten met gele bladeren. De oorzaak daarvan is onbekend. Bij nader onderzoek van de gele 
planten waren de knollen en wortels gezond, er zijn geen ziektes vastgesteld. Omdat de knollen zijn 
geplant in grond met extra borium kan schade door boriumovermaat niet uitgesloten worden. Dit zal 
nader onderzocht worden. 

- Gemiddeld over de hele proef bloeide 65% van de knollen. 
- De opkomst was vrij vlot (10 tot 7 dagen na planten) 
- Het aantal kasdagen vanaf planten tot begin bloei liep af van 97 dagen (planten 10 januari) tot 76 dagen 

(planten 7 maart).  
- De bloeiduur varieerde van 18 dagen (planten maart) tot 25 dagen (planten januari). 
- Knollen die warm waren bewaard (23 en 25°C) tot planten gaven meer bloemen dan koeler bewaarde 

knollen (20°C en 25°C + 4 weken 9°C) respectievelijk gemiddeld 50 en 31 tot 36 bloemen per pot met 
10 knollen. 

20.4 Sparaxis: Invloed van de bewaartemperatuur, plantdatum en 
het gebruik van een remstof op de bloei op pot 

20.4.1 Inleiding 
De eerste resultaten om Sparaxis op pot te telen vielen niet helemaal mee. Het gewas ging een beetje 
hangen en er werden bladeren geel zonder dat daarvoor een ziekte kon worden aangewezen. In deze 
tweede proef zijn de knollen weer bij verschillende temperaturen bewaard en in de periode van januari t/m 
maart in de kas gezet. 
Omdat het gewas vorig jaar enigszins slap ging hangen is nu voor een lagere kastemperatuur gekozen en is 
ook een remstof onderzocht om het gewas korter te houden. 
Tenslotte is ook een extra behandeling met borium uitgevoerd om te onderzoeken of de bladvergeling 
wellicht veroorzaakt werd door een overmaat aan borium. 

20.4.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Sparaxis tricolor, maat 5/+ 
Ontvangst knollen : 26 november 2001 
Bewaartemperatuur : - 20°C 
  - 23°C 
  - 25°C 
  - 25°C + 4 weken 9°C 
  - 25°C + 4 weken 17°C  
  - 23°C + 4 weken 17°C 
Borium : - niet 
  - 100 g Solubor op 1 m3 potgrond  
   (knollen bij 25°C bewaard) 
Remmen : - niet 
  - 1 ml Bonzi per pot (bij spruitlengte 3 cm) 
   (knollen bij 25°C bewaard) 
Plantdatum : 23 januari 2002 
  20 februari 2002 
  20 maart 2002 
Aantallen : 10 knollen per 15 cm pot 
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Bemesting : elke behandeling is tijdens de teelt éénmaal bijbemest 
  met Kristalon blauw (19-6-20-4) met een EC van 2.45 
  planten 23 januari, bemesten 28 maart 
  planten 20 februari, bemesten 9 april 
  planten 20 maart, bemesten 1 mei 
Kastemperatuur : 12°C 
  één behandeling bij 18°C (knollen bewaard bij 25°C) 

20.4.3 Proefresultaten 
De knollen waren bij ontvangst in Lisse goed in rust. 
Bij het planten waren de knollen bewaard bij 23 en 25°C nog steeds goed in rust. Indien ze koeler waren 
bewaard begonnen ze enigszins uit te lopen. 

20.4.3.1 Opkomst 
De opkomst is genoteerd bij het zichtbaar worden van de eerste spruit (vorig jaar was dat bij de derde 
spruit). De opkomst was later naarmate later werd geplant. Er zat steeds ongeveer 14 dagen tussen 
planten en komst. Daarnaast kwamen de behandelingen bewaard bij 20°C, 23°C, 25+4w9°C, 25+4w17°C 
sneller op dan bewaring bij 25°C (4 tot 7 dagen). Hoe warmer bewaring des te trager de opkomst. De 
verschillen als gevolg van de bewaartemperatuur waren maximaal 7 dagen. 
Bij een kastemperatuur van 18°C was de opkomst enkele dagen eerder. 
 
Tabel 277. Datum opkomst en datum aanvang bloei gemiddeld per plantdatum. 
plantdatum datum opkomst datum aanvang bloei 
23 januari 5 februari 29 april 
20 februari 5 maart 16 mei 
20 maart 3 april 5 juni 

20.4.3.2 Aanvang bloei 
Bij het openen van de eerste bloem per pot is de datum genoteerd als begin bloei. 
Ook hier zijn ongeveer dezelfde verschillen te zien als bij de opkomst. De aanvang van de bloei was later 
naarmate de plantdatum later was. Daarnaast was er een invloed van de bewaartemperatuur. Daarbij was te 
zien (met lichte nuances per plantdatum) dat de traagste bloei werd bereikt na bewaring bij 25°C en de 
snelste bloei werd verkregen na bewaring bij 20°C, 25°C+4w9°C, 25°C+4w17°C en 23°C+4w17°C. 
Het verschil tussen aanvang bloei van de eerste en de laatste behandeling bij een plantdatum kon oplopen 
tot 3 weken. Dit verschil was nog maar één week bij opkomst van de planten. 
Er was geen duidelijk verschil in datum aanvang bloei tussen 12 en 18°C. De hogere kastemperatuur 
bespoedigde de bloei niet. 

20.4.3.3 Volle bloei 
De datum volle bloei werd genoteerd op de dag dat 3 verschillende knollen in één pot minimaal één bloem 
in bloei hadden. Dit was gemiddeld over de hele proef 5 dagen ná aanvang bloei. De verschillen als gevolg 
van de plantdata waren hetzelfde als bij aanvang van de bloei maar de verschillen als gevolg van de 
bewaartemperaturen waren hier maximaal (tabel 278). 
Bewaring bij 20°C en 23°C+4w17°C gaf snelste bloei, daarna 25°C+4w9°C, daarna 25°C+4w17°C, 
daarna 23°C, daarna 25°C, daarna 25°C+Borium en traagste was 25°C+Bonzi. 
 

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 319



Tabel 278. Datum volle bloei gemiddeld per behandeling. 
 plantdatum 
behandeling 23 januari 20 februari 20 maart 
20°C 25 april 11 mei 28 mei 
23°C 7 mei 23 mei 12 juni 
25°C 9 mei 28 mei 15 juni 
25°C+4w9°C 28 april 13 mei 6 juni 
25°C_4w17°C 1 mei 18 mei 7 juni 
23°C+4w17°C 22 april 11 mei 1 juni 
25°C+Bonzi 15 mei 31 mei 20 juni 
25°C+Borium 13 mei 28 mei 18 juni 

20.4.3.4 Lengte bloemsteel en blad 
De bloemsteel was gemiddeld over de hele proef 35,3 cm, niet extreem lang maar wellicht toch aan de 
lange kant. Alleen het gebruik van Bonzi zorgde voor een duidelijk kortere bloemsteel. Ook bewaring van de 
knollen bij 20°C gaf veelal een kortere bloemsteel dan de andere behandelingen. 
De kastemperatuur was niet van invloed op de bloemsteellengte. 
De bladlengte was gemiddeld over de hele proef 30.0 cm. Gebruik van Bonzi gaf duidelijk het kortste blad 
maar ook bewaring bij 20°C gaf korter blad dan bewaring bij de andere behandelingen. 
Door de bloem- en bladlengte te combineren is te zien dat bij Bonzi de bloemen maar net aan boven het 
blad uit kwamen. Dit ging bij de andere behandelingen beter. Tijdens de proef was het idee echter dat de 
bloemen niet hinderlijk in het blad bleven zitten. 
Bij 18°C kastemperatuur was het blad langer dan bij 12°C. 
 
Tabel 279. Bloemsteellengte (cm) en bladlengte (cm) gemiddeld per behandeling. 
behandeling bloemsteel bladlengte 
20°C 32.1 27.6 
23°C 41.4 33.3 
25°C 36.7 32.5 
25°C+4w9°C 36.2 29.4 
25°C_4w17°C 36.3 31.8 
23°C+4w17°C 37.8 32.7 
25°C+Bonzi 22.9 21.9 
25°C+Borium 38.7 31.6 

20.4.3.5 Bloeiduur 
Onder bloeiduur wordt verstaan het aantal dagen bloei vanaf begin bloei tot einde bloei (nog maar één 
goede bloem per pot) in de kas. Gemiddeld over de hele proef bloeiden de potten 12.4 dagen wat voor een 
patioplant erg kort is. Enkele behandelingen met plantdatum in maart bloeiden erg kort (2 tot 6 dagen). De 
meeste andere behandelingen bloeiden veelal 14 dagen of meer. 
Inhalen januari gaf gemiddeld 14.8 dagen bloei, inhalen februari gemiddeld 12.2 dagen, inhalen maart 
gemiddeld 10.1 dagen. 

20.4.3.6 Totaal aantal bloemen 
Het totaal aantal bloemen per pot met 8 knollen was gemiddeld 16.7, iets meer dan twee bloemen per knol. 
Dit is erg weinig. In januari en februari waren er gemiddeld bijna 20 bloemen per pot, planten in maart gaf 
nog geen 11 bloemen per pot. De invloed van de behandelingen op het aantal bloemen was niet duidelijk. 
Bij inhalen in januari gaf bewaring bij 23°C en 25°C (met of zonder Bonzi, Borium) het grootste aantal 
bloemen. Bij planten in februari gaf 25°C+Bonzi minder bloemen dan bewaring bij 25°C maar was er geen 
verschil met de andere behandelingen. Bij planten in maart gaf 25°C+Borium minder bloemen dan de 
overige behandelingen. In februari en maart gaf bewaren bij 20°C vrij veel bloemen. 
Wanneer het aantal bloemen wordt bekeken na bewaring bij 25°C en uitbloei bij 12 en 18°C is te zien dat bij 
12°C en inhalen in januari en februari het maximale aantal bloemen is verkregen. Inhalen in maart gaf 
minder bloemen.  
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Bij 18°C was bij inhalen in januari het aantal bloemen even groot als bij 12°C maar bij inhalen in februari en 
maart veel minder (6-7 bloemen per pot met 8 knollen). 

20.4.3.7 Aantal bloemstelen 
Gemiddeld waren er 3,5 bloemstelen per pot met 8 knollen. Bewaring bij 25°C gaf gemiddeld de meeste 
bloemstelen (4.8). Bewaren bij 25°C en bloei bij 18°C gaf in januari ook veel bloemstelen maar in februari 
en maart erg weinig. 

20.4.3.8 Bloeiende knollen 
Gemiddeld bloeiden 3.3 knollen per pot met 8 knollen (41%). Sommige knollen bloeiden met twee of drie 
bloemstelen. Planten in maart gaf minder bloeiende knollen dan planten in januari of februari. Bewaring bij 
25°C (met of zonder Bonzi of Borium), bij 20°C maar ook 25°C+4w17°C gaven gemiddeld iets meer 
bloeiende knollen. Dit waren de warmer bewaarde knollen. 
Bij 18 °C kastemperatuur en inhalen in januari zijn evenveel bloeiende knollen verkregen als bij 12 °C (5,8 
knollen). Bij planten in februari en maart gaf een kastemperatuur van 18 °C een kleiner aantal bloeiende 
knollen dan een kastemperatuur van 12 °C. Het aantal bloeiende knollen bij 18 °C was in februari 1,8 en in 
maart 0,0. 

20.4.3.9 Pythium 
Tijdens het opruimen van de potten is ook een aantasting van de wortels door Pythium beoordeeld. Bij 
planten in januari hadden alle potten zwaar Pythium. Bij planten in februari en maart was er minder 
aantasting door Pythium in de pot te zien na bewaring bij 25°C (met of zonder Bonzi, Borium). 
Er was geen verschil in Pythiumaantasting als gevolg van de verschillende kastemperaturen 

20.4.4 Samenvatting resultaten 
• Het product viel evenals vorig jaar niet helemaal mee. 
• De bloei viel tegen. Van de 8 knollen per pot bloeiden er gemiddeld 3.3. Planten in maart gaf minder 

bloei dan eerder planten. Mogelijk speelt uitdrogen van de knol voorafgaande aan het planten hierbij 
een rol. Bewaring bij 20°C gaf veelal wat meer bloei dan sommige andere behandelingen hoewel bij 
deze behandeling de knollen wel het eerste uitliepen tijdens de bewaring. 

• Een ander probleem is het geel worden van het blad. Bij een aantal knollen per pot werd één of 
meerdere bladeren geel. Naar aanleiding van de proef van vorig jaar werd verondersteld dat het extra 
toevoegen van Borium aan de grond de oorzaak daarvan zou kunnen zijn (Boriumovermaat). Dit jaar is 
de proef uitgevoerd op grond zonder Borium met slechts één behandeling met Borium (net als vorig 
jaar). De behandelingen zonder Borium hadden evenveel geel blad als de behandeling met Borium 
waardoor Borium als oorzaak voor geel blad kan worden uitgesloten. 
Bij het opruimen van de proef bleken wortels aangetast te zijn door Pythium. Knollen bewaard bij 25°C 
waren minder aantast door Pythium. De bladvergeling moet wellicht worden toegeschreven aan 
Pythium. Dit zal in een volgende proef nader bekeken moeten worden. 

• De bloeiduur viel niet mee. Gemiddeld bloeiden de beste behandelingen ruim 2 weken. Het is de vraag 
of dit door de markt als voldoende wordt beoordeeld. 

• Bij 18°C (alleen knollen bewaard bij 25°C) werd bij planten in januari goede bloei verkregen maar in 
februari en maart niet. In maart was er zelfs geen bloei. De opkomst was bij 18°C iets sneller maar de 
bloei niet. Het blad werd bij 18°C iets langer. Hoewel slechts één jaar bekeken met één behandeling lijkt 
het erop dat 18°C te warm is om dit product goed tot ontwikkeling te laten komen. 

• Door het toepassen van Bonzi werd het gewas korter, bleef het stevig overeind staan en was de kleur 
van het blad mooi donker groen. 

• Ondanks dat het gewas dit jaar eenmaal is bemest was het blad van de Bonzi behandeling duidelijk 
donkerder groen gekleurd dan dat van de overige behandelingen. 

• Om een goede pot Sparaxis te telen moet het bloeipercentage worden verhoogd en moet geel blad 
worden voorkomen. 
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20.5 Sparaxis: Invloed van de bewaartemperatuur, inpakken van 
de knollen, groeimedium, plantdatum en het gebruik van een 
remstof op bloei op pot 

20.5.1 Inleiding 
De eerste resultaten met de broei van Sparaxis op pot vielen niet helemaal mee. De planten waren 
enigszins slap en vormden soms rond de bloei geel blad. 
Door een andere partij knollen te gebruiken (tetraploide partij), de knollen te beschermen tegen uitdrogen 
tijdens de bewaring, en een ander groeimedium te gebruiken is getracht deze problemen op te lossen. 

20.5.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Sparaxis tricolor, maat 5/+, tetraploïde partij 
Ontvangst knollen : 25 november 2002 
Bewaartemperatuur : - 20°C niet inpakken 
  - 25°C niet inpakken 
  - 25°C wel inpakken 
  - 25°C + 4 weken 17°C wel inpakken 
  - 20°C wel inpakken + 1 ml Bonzi per pot 
Medium : - potgrond 
  - 50% potgrond + 50% rivierzand  
Remmen : - niet 
  - 1 ml Bonzi per pot (bij spruitlengte 3-6 cm) 
Datum remmen : -  planten 22 januari, remmen 13 februari 
  - planten 19 februari, remmen 11 maart 
  - planten 19 maart, remmen 9 april 
Plantdatum : 22 januari 2003 
  19 februari 2003 
  19 maart 2003 
Aantallen : 8 knollen per 15 cm pot 
Bemesting : elke behandeling is tijdens de teelt éénmaal bijbemest 
  met Kristalon blauw (19-6-20-4) met een EC van 2.45 
  (= 3 gr/ liter water) 
  planten 22 januari, bemesten 18 februari 
  planten 19 februari, bemesten 25 maart 
  planten 19 maart, bemesten 22 april 
Kastemperatuur : 12°C 

20.5.3 Proefresultaten 
De proef viel ook dit jaar niet helemaal mee maar zag er aanmerkelijk beter uit dan de afgelopen twee jaren. 
De afgelopen twee jaren werden vele bladeren geel aan het einde van het forceren tegen de bloei. Dat 
zorgde voor een slechte presentatie. Dit jaar trad vergeling in veel minder mate op én pas tijdens de bloei. 
De proef leverde dit jaar dus een 100% beter product hoewel het nog niet ‘af ‘ is. 

20.5.3.1 Uitlopen knollen 
De knollen waren bij ontvangst in Lisse goed in rust. 
Tijdens de bewaring liepen enkele knollen uit. In tabel 280 is weergegeven hoeveel knollen uitgelopen waren 
op welk moment. Daarin is te zien dat bewaring bij 25°C de knollen beter in rust hield dan bewaring bij 
20°C. Daarnaast liepen knollen bewaard bij 25°C en daarna 4 weken bij 17°C sneller uit dan knollen die 
continu bij 20°C waren bewaard. Bij 20°C is te zien dat bewaring in plastic iets meer uitlopen tot gevolg had 
dan droge bewaring. Alle verschillen zijn klein en niet statistisch getoetst. 
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Tabel 280. Uitlopen van knollen tijdens de bewaring (35 knollen/behandeling). 
bewaring plantdatum 
temperatuur ingepakt 22 januari 19 februari 19 maart 
20°C  nee nee 2 van 1-3 cm 3 van 0,5-3 cm 
20°C  ja 4 van 0,5-2 cm 4 van 0,5-3 cm 4 van 0,5-3 cm 
25°C nee Nee Nee Nee 
25°C ja Nee Nee Nee 
25°C+4w17°C ja 8 van 0,5-4 cm 7 van 0,5-1 cm 3 van 0,5-1,5 cm 

20.5.3.2 Opkomst 
De opkomst is genoteerd bij het zichtbaar worden van de eerste spruit. De opkomst was later naarmate 
later werd geplant. Vier weken later planten gaf ook vier weken later opkomst. Het duurde gemiddeld per 
inhaaldatum steeds 11 dagen vanaf planten tot begin opkomst. De potten zouden deze 11 dagen 
voorgetrokken kunnen worden in een cel.  
De knollen bewaard bij 25°C waren steeds trager met uitlopen dan de andere knollen. Gemiddeld waren ze 
2 tot 3 dagen trager dan de koeler bewaarde knollen. 

20.5.3.3 Aanvang bloei 
Bij het openen van de eerste bloem per pot is de datum genoteerd als begin bloei. 
Hoewel er interacties zijn gevonden zijn er toch hoofdzakelijk twee hoofdeffecten, de plantdatum en 
bewaartemperatuur. De planten bloeiden later naarmate de knollen later waren geplant. Daarnaast bloeiden 
de bij 25°C bewaarde knollen later dan de koeler bewaarde knollen. Het verschillen als gevolg van de 
bewaartemperaturen waren groter bij aanvang bloei dan bij opkomst van de planten. 
Hoewel de knollen 28 dagen na elkaar zijn geplant en opgekomen, bloeiden ze 20 dagen na elkaar. 
De bij 25°C bewaarde knollen bloeiden gemiddeld 10 dagen ná de koeler bewaarde knollen. 
Er was geen effect van het plantmedium op de ontwikkelingssnelheid. 
 
Tabel 281. Datum aanvang bloei gemiddeld per behandeling. 
 plantdatum 
bewaartemperatuur 22 januari 19 februari 19 maart 
20°C niet ingepakt 23 april 11 mei 28 mei 
20°C wel ingepakt+Bonzi 28 april 12 mei 30 mei 
25°C niet ingepakt 26 april 21 mei 13 juni 
25°C wel ingepakt 28 april 22 mei 10 juni 
25°C+4w17°C wel ingepakt 23 april 10 mei 1 juni 

20.5.3.4 Kasdagen vanaf planten tot aanvang bloei 
Later planten gaf een kleiner aantal kasdagen, warm bewaren gaf juist meer kasdagen. Bij de eerste 
inhaaldatum waren er geen echt duidelijke verschillen als gevolg van de bewaartemperatuur. 
 
Tabel 282. Aantal kasdagen vanaf planten tot aanvang bloei gemiddeld per behandeling. 
 plantdatum 
bewaartemperatuur 22 januari 19 februari 19 maart 
20°C niet ingepakt 91 81 70 
20°C wel ingepakt+Bonzi 96 82 72 
25°C niet ingepakt 95 91 86 
25°C wel ingepakt 96 92 83 
25°C+4w17°C wel ingepakt 91 80 74 

20.5.3.5 Volle bloei 
De bloei was later naarmate later was geplant en door een warmere bewaring. 
Volle bloei (= 3 bloemen tegelijk in bloei per pot) was gemiddeld 3 dagen na aanvang bloei. 
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20.5.3.6 Lengte bloemsteel en blad 
Gemiddeld over de hele proef was de lengte van de rand van de pot tot het topje van de langste bloemsteel 
33,5 cm.  Er waren 3 hoofdeffecten. 
De bloemsteel was korter naarmate later werd geplant. Planten in januari, februari en maart gaf een 
bloemsteel van respectievelijk 39,4 cm, 33,3 cm en 27,7 cm. 
Broei op potgrond gaf een langere bloemsteel (35,1 cm) dan broei op het potgrond/zand mengsel (31,9 
cm). 
Het gebruik van Bonzi gaf veruit de kortste bloemsteel. Hoewel er ook verschillen waren tussen de andere 
behandelingen waren die slechts klein. De niet ingepakte knollen gaven iets langere bloemstelen dan de niet 
ingepakte knollen. 
Het effect van de behandelingen op de bladlengte waren vergelijkbaar als bij de bloemsteellengte: later 
inhalen gaf korter blad, het potgrond/zand mengsel gaf korter blad dan de potgrond en het gebruik van 
Bonzi gaf veruit het kortste blad. Het gebruik van Bonzi gaf een erg mooie korte plant waarbij de bloemen 
toch wel iets in het blad bleven zitten. Een iets lagere dosering lijkt daarom beter. 
 
Tabel 283. Bloemsteellengte (cm) en bladlengte (cm) gemiddeld per bewaartemperatuur. 
bewaartemperatuur bloemsteel bladlengte 
20°C niet ingepakt 37.6 34.4 
20°C wel ingepakt+Bonzi 21.5 21.4 
25°C niet ingepakt 39.8 35.3 
25°C wel ingepakt 34.3 32.9 
25°C+4w17°C wel ingepakt 34.2 30.7 
LSD =  2.36 1.28 

20.5.3.7 Bloeiduur 
De bloeiduur was gemiddeld over de hele proef in de kas 11 dagen, wat vrij kort is. 
Er was eigenlijk maar één groot hoofdeffect: de laatste plantdatum gaf een veel kortere houdbaarheid, zeer 
waarschijnlijk als gevolg van de hoog oplopende kastemperaturen in mei en juni. 
 
Tabel 284. Bloeiduur in dagen vanaf begin tot einde bloei in de kas gemiddeld per plantdatum. 
plantdatum dagen 
22 januari 13.8 
19 februari 12.7 
19 maart 6.3 

20.5.3.8 Totaal aantal bloemen 
Het totaal aantal bloemen per pot met 8 knollen was gemiddeld 19.3, iets meer dan 2 bloemen per knol. 
Vorig jaar waren dat 16.7 bloemen per pot. 
Vooral de plantdatum was sterk van invloed op het aantal bloemen. Hoe later de plantdatum des te kleiner 
het aantal bloemen. Bij de plantdatum januari gaf planten in potgrond meer bloemen dan planten in 
potgrond/zand mengsel. 
Het lijkt zeer aannemelijk dat de oplopende kastemperatuur verantwoordelijk was voor de afname van het 
aantal bloemen. 
Bij het aantal bloemstelen per pot was hetzelfde te zien. De bloemstelen namen af van 11-13 in januari tot 
6-7 in februari en 2 in maart. Het aantal bloemstelen was veel groter dan vorig jaar (toen gemiddeld 3.5 
steel/pot met 8 knollen). 
Er was geen duidelijk effect van de behandelingen op het aantal bloemen per bloemsteel. 
 
Tabel 285. Totaal aantal bloemen per pot met 8 knollen gemiddeld per plantdatum en medium. 
plantdatum potgrond potgrond/zand
22 januari 38.6 30.6 
19 februari 17.3 19.4 
19 maart 6.1 4.2 
LSD = 5.14 
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20.5.3.9 Percentage bloei 
Gemiddeld over de hele proef bloeide 51% van de knollen. 
Het hoofdeffect werd veroorzaakt door de plantdatum. Het bloeipercentage nam af naarmate later werd 
geplant. Bij de laatste plantdatum was te zien dat de langdurig bij 25°C bewaarde knollen die het laatste in 
bloei kwamen veruit het laagste bloeipercentage hadden. Of dit is veroorzaakt door de langdurige warme 
bewaring of de hoog oplopende kastemperatuur waar deze meeste geremde behandelingen het meeste last 
van hadden is niet duidelijk. 
 
Tabel 286. Percentage bloeiende knollen gemiddeld per behandeling. 
 plantdatum 
Bewaartemperatuur 22 januari 19 februari 19 maart 
20°C niet ingepakt 83 47 33 
20°C wel ingepakt+Bonzi 81 52 2 
25°C niet ingepakt 77 52 8 
25°C wel ingepakt 94 42 20 
25°C+4w17°C wel ingepakt 86 56 34 

20.5.3.10 Pythium 
Tijdens het opruimen van de potten is ook een eventuele aantasting van de wortels door Pythium 
beoordeeld.  Bij de in maart geplante knollen is meer aantasting door Pythium waargenomen dan bij de 
eerdere plantdata. Bij de laatste plantdatum hadden de knollen bewaard bij continu 25°C minder last van 
Pythium dan de knollen die koeler zijn bewaard. Vorig jaar gaf planten in januari meer Pythium waardoor dit 
jaar bewust veel minder water is gegeven. Ook vorig jaar gaven de bij 25°C bewaarde knollen minder 
Pythium. 

20.5.3.11 Kastemperatuur 
De temperatuur in de afdeling was ingesteld op stoken tot 11°C en luchten vanaf 12°C.  
In tabel 287 is te zien dat de ‘koele’  kastemperatuur in februari goed is gerealiseerd. In maart (aan het 
einde) kwam de temperatuur diverse malen overdag boven de 22°C, in april boven de 25°C.  
Vooral in mei en juni, de periode waarin de knollen van de laatste plantdatum in bloei moesten komen en 
bloeiden kwam de temperatuur bijna elke dag boven de 25°C uit en vaak zelfs nog boven de 30°C. 
Aangezien Sparaxis een gewas is dat onder invloed van droogte en hoge temperaturen in rust gaat is het 
zeer aannemelijk dat deze hoge kastemperaturen ertoe hebben geleidt dat de bloei erg tegen viel bij de 
laatste plantdatum. 
 
Tabel 287. Gerealiseerde kastemperatuur ( °C), gemiddeld, minimaal, maximaal en de bijzonderheden. 
maand gemiddeld minimum maximum Opmerkingen 
februari 12.1 10.4 20.9 nooit boven 22°C  
maart 14.3 11.6 27.4 10 dagen boven 22°C  
april 16.4 10.9 33.2 10 dagen boven 25°C  
mei 18.5 12.1 36.9 14 dagen boven 25°C waarvan 5 keer boven 30°C  
juni 23.1 15.4 37.2 28 dagen boven 25°C waarvan 18 keer boven 30°C  
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20.5.4 Samenvatting resultaten 
• Het product was niet optimaal maar was wel aanmerkelijk beter dan in de twee voorgaande jaren. Een 

verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat dit jaar een tetraploide partij is gebruikt met grotere bloemen 
en blijkbaar van een betere kwaliteit. 

• De bloeirijkheid en het bloeipercentage nam af naarmate later in de tijd was geplant. Met name de 
slechte bloei bij de maart planting is zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de hoog oplopende 
kastemperatuur. 

• Het gewas was gemiddeld circa 35 cm lang. Door de potten aan te gieten met 1 ml Bonzi per pot werd 
het gewas aanmerkelijk korter; ruim 20 cm. Dit is wellicht té kort, de bloemen bleven in het gewas 
steken. 

• In veel mindere mate van de afgelopen twee jaren werden toch enkele planten geel aan het einde van 
de teelt. Mogelijk dat deze tetraploide vorm veel beter van kwaliteit is dan de normale Sparaxis die 
eerder is gebruikt. Aan het einde van de bloei zijn alle planten beoordeeld op aantasting van de wortels 
door Pythium. Hieruit bleek dat vooral knollen van de laatste plantdatum last hadden van Pythium, de bij 
25°C bewaarde knollen het minste. Het was niet zo dat de planten met geel blad last hadden van 
Pythium. 

• De bloeiduur is krap 14 dagen wat erg kort is. Het is echt een product voor buiten omdat in huis de 
bloeiduur nog korter zal zijn. 

20.6 Conclusie en discussie 
Sparaxis kon in een kas in het voorjaar in bloei getrokken worden. Het product was in het onderzoek niet 
optimaal. Een kastemperatuur van 12 °C gaf de beste resultaten. Indien de kastemperatuur hoger was werd 
het gewas langer en slapper wat ongewenst is. Bovendien nam de bloeirijkheid en bloeiduur sterk af bij 
oplopende temperaturen. Bij hogere temperaturen ging bovendien een gedeelte van de planten geel blad 
vormen. 
De beste knolbewaring was bij 23 tot 25 °C. Bij deze temperaturen bleven de knollen het beste in rust en 
gaven een rijke bloei. Bij de lange bewaring moet uitdrogen wel voorkomen worden. In de praktijk wordt 
daarvoor de luchtvochtigheid op 80-85% gehouden. 
Door de remstof Bonzi aan de pot toe te voegen werd het blad kort en stevig gehouden. Het toedienen van 
1 ml product per pot was iets te veel waardoor het product erg kort bleef (20 cm) en de bloemen in het 
blad bleven zitten. 
Het gewas bleek tijdens de broei gevoelig te zijn voor Pythium. Dit is te voorkomen door in de kasperiode 
niet teveel water te geven. 
De bloeiduur van het product was circa 14 dagen wat vrij kort is. Gezien de reactie van het product op 
hogere temperaturen moet dit product gezien worden als een terrasplant en niet voor in huis. 
Door de knollen te planten in de periode van januari t/m maart werd bloei verkregen in de periode van half 
april tot half juni. 
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21 Broei van Sprekelia op pot 

21.1 Inleiding 
Sprekelia formosissima is een fraaie bloem uit de familie van de Amaryllidaceae. Tot op heden is dit gewas 
vooral via de droogverkoop verkocht voor gebruik in de tuin of bij de particulier op de pot. Vanwege de 
korte stengel (15-25 cm) komt dit gewas het beste tot zijn recht op pot en niet als snijbloem. Indien dit 
gewas goed te programmeren is, is het denkbaar dat er een veel grotere afzetmarkt is via de 
bloemenveilingen. 
Kleine leverbare bollen zouden één bloem per bol geven, grotere bollen meerdere bloemen na elkaar 
waardoor de houdbaarheid ook langer wordt. 
In het onderzoek is de aandacht gericht op de invloed van de bewaartemperatuur en plantdatum op het 
bloeipercentage en de bloeidatum.  

21.2 Materiaal en methoden 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van Sprekelia formosissima, maat 16/18. 
De bollen zijn vanaf ontvangst eind november/begin december bewaard bij temperaturen van 2 tot 20 °C 
continu. De bollen zijn geplant vanaf december t/m juli of van januari t/m december. 
Als kastemperatuur is 18 °C aangehouden. 
Verdere details over de proefopzet zijn weergegeven bij de materiaal en methode per proef. 
 
Na het planten zijn de volgende waarnemingen verricht: datum waarop de bloemknop zichtbaar was, datum 
aanvang bloei, datum einde bloei en bloemsteel- en bladlengte bij begin bloei. 
Alle proeven zijn uitgevoerd bij PPO Bloembollen te Lisse. 

21.3 Sprekelia: Invloed van de bewaartemperatuur en bewaarduur 
op de bloei op pot 

21.3.1 Inleiding 
Sprekelia is tot op heden alleen voor het gebruik voor de droogverkoop gebruikt. Indien dit product ook 
goed op pot te telen is kan dit de afzet vergroten. In dit onderzoek is bepaald of dit product te forceren is 
op pot, wat daarbij de optimale bewaartemperatuur is en over welke periode het product te forceren is. 

21.3.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Sprekelia, maat 16/18 
Rooidatum : eind oktober 1996 
Droogtemperatuur : 20-23°C 
Aanvang bewaartemperatuur : 20 november 1996 
Bewaartemperatuur : -  2°C 
  -  5°C 
  -  9°C 
  - 13°C 
  - 17°C 
  - 20°C 
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Inhaaldata/plantdata : - 17 december 1996 
  - 17 januari 1997 
  - 13 februari 1997 
  - 14 maart 1997 
  - 14 april 1997 
  - 13 mei 1997 
  - 13 juni 1997 
  - 14 juli 1997 
Kastemperatuur : 18°C 

21.3.3 Proefresultaten 
Hoewel de proef wel statistisch is verwerkt konden geen harde uitspraken worden gedaan vanwege de vele 
ontbrekende waarden. Veelal werd geen 100% bloei bereikt. 
 
Tabel 288. Percentage bloei van de eerste bloemstengel per bewaartemperatuur en plantdatum. 

 Bewaartemperatuur 

Plantdatum 2°C 5°C 9°C 13°C 17°C 20°C

17 december 
17 januari 
13 februari 
14 maart 
14 april 
13 mei 
13 juni 
14 juli 

50 
80 
80 
80 
90 
20 
0 
0 

40 
50 
70 
80 

100 
70 

100 
90

30 
80 
70 
90 
90 
90 
90 

100

20 
70 

100 
90 

100 
100 
90 

100

10 
10 
30 
50 
80 

100 
10 
90 

0 
0 

30 
20 
40 
80 
90 
80

 
Hoge bloeipercentages zijn vooral verkregen na bewaring bij 9 en 13°C. De bloeipercentages bij de eerste 
plantdatum waren erg laag. Eén maand langer bewaren gaf aanmerkelijk meer bloei. 
Bij de eerste plantdata was het bloeipercentage als gevolg van bewaring bij 2°C vrij hoog, later in de tijd 
bloeiden de bollen die bij 2 °C zijn bewaard niet meer. Bij warm bewaarde bollen (17 en 20°C) was het net 
andersom. Bij de eerste plantdata bloeide deze bollen slecht maar naarmate de bollen langer waren 
bewaard werd het bloeipercentage hoger. 
Het percentage bollen dat een tweede bloemsteel gaf varieerde van 0 tot 40%. In grote lijnen gaven de 
behandelingen die voor 90 tot 100% bloeiden nog voor 30% een tweede bloemsteel. 
 
De bloemen bloeiden gemiddeld 4,5 - 5 dagen. Dit is vanaf openkomen van de bloem tot duidelijk zichtbare 
verwelking. De houdbaarheid is daardoor kort te noemen. 
 
De lengte van de bloemsteel varieerde veelal van 16 tot 22 cm. De variatie was niet erg groot met 
uitzondering van de behandelingen die erg snel na het inhalen begonnen te bloeien. Bij deze behandelingen 
waren de bloemstelen vaak aanmerkelijk korter. De bloem zelf was circa 10 cm in diameter. 
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Tabel 289. Gemiddelde datum waarop de eerste bloemknop zichtbaar werd. 

 Bewaartemperatuur 

Plantdatum 2°C 5°C 9°C 13°C 17°C 20°C 

17 december 
17 januari 
13 februari 
14 maart 
14 april 
13 mei 
13 juni 
14 juli 

7 maart 
15 maart 

8 april 
2 mei 

29 mei 
19 juni 

- 
- 

6 maart 
21 maart 

6 april 
29 april 
24 mei 

 20 juni 16 
juli 

19 aug.

7 maart 
19 maart 

6 april 
26 april 
22 mei 
12 juni 
11 juli 
2 aug.

7 maart 
17 maart 

4 april 
21 april 

6 mei 
24 mei 
13 juni 
15 juli

- 
13 maart 

28 april 
29 april 
22 mei 
21 mei 
13 juni 
15 juli 

- 
- 

3 mei 
6 mei 

23 mei 
25 mei 
13 juni 
15 juli

- geen of onvoldoende bloei 

21.3.3.1 Datum bloemknop zichtbaar (kasdagen) 
In tabel 289 is te zien dat het bij de eerste plantdatum circa 2,5 maand duurde voordat de bloemknoppen 
zichtbaar werden. Bij planten in januari duurde het circa 2 maanden en bij planten in februari minder dan 
twee maanden voordat de knoppen zichtbaar werden. Naarmate later werd geplant nam het aantal dagen 
tot zichtbaar worden van de knoppen af.  
De warm bewaarde bollen (17 en 20°C) waren in eerste instantie de laatste bollen waar de knoppen 
zichtbaar werden maar naarmate de bollen langer waren bewaard kwamen de knoppen bij deze 
behandelingen juist als eerste uit de bollen.  
In juni en juli waren de knoppen al zichtbaar in de bolneus tijdens de bewaring. Bij de laatste plantdata 
kwamen de knoppen trager uit de bol naarmate de bollen kouder waren bewaard. 
Indien de bollen verkocht worden op het moment dat de bloemknop zichtbaar wordt dan zijn de hiervoor 
genoemde perioden de kasdagen. 

21.3.3.2 Datum begin bloei 
Bij planten in december duurde het meer dan drie maanden voordat de bollen gingen bloeien, bij planten in 
januari duurde het circa 2,5 maand tot bloei en bij planten in februari duurde het nog maar ruim twee 
maanden tot de bloei. De langdurig warm (17 en 20°C) bewaarde bollen bloeiden in mei, juni en juli zeer 
snel na planten. 
Het duurde circa 10 tot 14 dagen vanaf het moment dat een bloemknop zichtbaar was tot het moment van 
openkomen. Alleen bij de warm (17 en 20°C) bewaarde bollen bij de laatste plantdata duurde het enkele 
dagen korter. 
 
Tabel 290. Gemiddelde datum waarop de eerste bloemknop open ging. 

 Bewaartemperatuur 

Plantdatum 2°C 5°C 9°C 13°C 17°C 20°C 

17 december 
17 januari 
13 februari 
14 maart 
14 april 
13 mei 
13 juni 
14 juli 

15 maart 
28 maart 

17 april 
13 mei 

5 juni 
28 juni 

- 
- 

25 maart 
7 april 

19 april 
13 mei 

3 juni 
 29 juni 
28 juli 

27 aug.

24 maart 
28 maart 

16 april 
12 mei 
30 mei 
20 juni 
25 juni 
23 juli

29 maart 
31 maart 

19 april 
4 mei 

16 mei 
26 juni 
25 juni 
23 juli

- 
31 maart 

7 mei 
10 mei 

2 juni 
5 juni 

22 juni 
21 juli 

- 
- 

15 mei 
6 mei 

27 mei 
9 juni 

22 juni 
21 juli
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21.3.3.3 Lengte blad 
De lengte van het (langste) blad bedroeg over het algemeen 20 tot 30 cm. Daarmee bleef het blad net 
onder de bloem of kwamen de toppen van het blad tot halverwege de bloem. Dit laatste werd als niet 
hinderlijk ervaren. Wel hinderlijk waren de bollen bewaard bij 17 en 20°C die in juni en juli waren geplant. Bij 
de bollen die waren bewaard bij 17 en 20 °C en geplant in juni en juli was een minimale hoeveelheid blad 
aanwezig tijdens de bloei. Dit gaf een zeer magere indruk en lijkt daarom voor de verkoop van dit product 
zeker niet gewenst. Het blad van de bollen bewaard bij 13°C bleef korter dan dat van de bollen bewaard bij 
9°C of kouder. 
 
Tabel 291. Lengte blad (cm) op de dag van aanvang bloei. 

 Bewaartemperatuur 

Plantdatum 2°C 5°C 9°C 13°C 17°C 20°C

17 december 
17 januari 
13 februari 
14 maart 
14 april 
13 mei 
13 juni 
14 juli 

42 
37 
25 
31 
27 
28 

- 
- 

37 
34 
24 
29 
25 
26 
33 
33

31 
29 
22 
2 

22 
22 
25 
24

25 
24 
21 
24 
20 
19 
16 
15

- 
20 
19 
22 
17 
16 
8 
5 

- 
- 

18 
20 
15 
13 
2 
2

21.3.4 Samenvatting resultaten 
- Het was in deze proef mogelijk om Sprekelia maandelijks te planten vanaf december t/m juli (8 maanden) 

waarbij bloei is verkregen van half maart t/m half augustus (5 maanden). 
- De hoogste bloeipercentages zijn verkregen na bewaring van de bollen bij continu 9 of 13°C. De 

behandelingen met de hoogste bloeipercentages gaven ook het hoogste percentage tweede 
bloemstelen (maximaal circa 30%). 

- De houdbaarheid van de bloem varieerde van 4 tot 5 dagen. Dit is zeer kort, zeker gezien het feit dat er 
veelal één bloem per bol tot bloei kwam. 

- Planten half december gaf over het algemeen zeer lage bloeipercentages. De bloemen zijn bij het rooien 
half oktober al wel aangelegd. In deze proef lijkt het erop dat er een minimale bewaarduur/rustperiode 
van circa 3 maanden nodig is. 

- Warm (17 en 20°C) bewaarde bollen kwamen na een lange bewaring snel in bloei. Daarbij bloeiden de 
bollen met weinig blad. 

- Bollen bewaard bij 9°C gaven een hoog bloeipercentage met voldoende blad tijdens de bloei. 

21.4 Sprekelia: Invloed van de bewaartemperatuur en bewaarduur 
op de bloei op pot 

21.4.1 Inleiding 
In dit onderzoek is bepaald of Sprekelia te forceren is op pot, wat daarbij de optimale bewaartemperatuur is 
en over welke periode het product te forceren is. 
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21.4.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Sprekelia, maat 16/18 
Rooidatum : eind oktober 1996 
Droogtemperatuur : 20-23°C 
Aanvang bewaartemperatuur : 3 december 1997 
Bewaartemperatuur : -  2°C 
  -  5°C 
  -  9°C 
  - 13°C 
  - 17°C 
  - 20°C 
Inhaaldata : 8 januari 1998
  7 februari 1998 
  7 maart 1998 
  8 april 1998 
  7 mei 1998 
  7 juni 1998 
  7 juli 1998 
  7 augustus 1998 
  7 september 1998 
  7 oktober 1998 
  7 november 1998 
  7 december 1998 
Kastemperatuur : 18°C 
 
Vanaf juli werd bollenmijt zichtbaar. In eerste instantie alleen in de bollen die bij 17°C werden bewaard, later 
ook bij 13 en 20°C. Gedurende de laatste maanden zijn bollen die bij deze temperaturen zijn bewaard niet 
meer opgeplant omdat de bloemknoppen in de bollen al volledig waren aangetast door de mijten. Deze 
knoppen kwamen in de kas niet meer tot bloei. 

21.4.3 Proefresultaten 
Door vele ontbrekende waarden is statistische verwerking niet goed mogelijk. Veelal werd geen 100% bloei 
gerealiseerd. De verschillen tussen de diverse temperaturen en plantdata zijn echter dermate groot dat 
verschillen veelal zeer duidelijk zijn. 

21.4.3.1 Bloeipercentage 
De bloei was over het algemeen beter dan in de proef van vorig jaar, de grote lijnen waren hetzelfde. 
Planten in januari was evenals vorig jaar aan de vroege kant. Indien de bollen gedurende één maand bij 2°C 
waren bewaard was de bloei goed maar bewaring bij hogere temperaturen gaf minder bloei. 
Bewaring bij 2°C t/m mei gaf een bloeipercentage van 90% of meer. Daarna nam de bloei snel af. Bewaring 
bij hogere temperaturen (17 en 20°C) gaf bij planten in januari en februari weinig bloei. 
Vanaf planten in maart was de bloei bij alle temperaturen goed. Het bloeipercentage na bewaring bij 5°C 
nam af indien na september werd geplant. 
Qua bloei voldeed bewaring bij 9°C altijd goed. Bewaring bij hogere temperaturen zouden wellicht ook altijd 
goed hebben voldaan indien de bollen niet waren aangetast door bollenmijt. 
De behandelingen met de hoogste bloeipercentages hadden vaak voor 10 tot 20% nog een tweede 
bloemsteel. 
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Tabel 292. Percentage bloei van de eerste bloemstengel per bewaartemperatuur en plantdatum. 
 bewaartemperatuur 
plantdatum 2°C 5°C 9°C 13°C 17°C 20°C 
8 januari 90 70 80 60 10 50
7 februari 90 100 90 80 50 40
7 maart 100 100 70 90 70 90
8 april 90 100 100 80 100 100
7 mei 90 100 90 100 40 90
7 juni 40 90 100 100 100 100
7 juli 30 100 100 90 100 100
7 augustus 10 100 90 80 * 100
7 september 0 80 90 80 * *
7 oktober 0 60 80 * * *
7 november 0 70 90 * * *
7 december 0 50 80 * * *
Vet = 90 of 100% bloei 
* = bollen niet geplant vanwege bollenmijt 

21.4.3.2 Bladlengte 
Een belangrijk aspect bij de bloei van Sprekelia is de aanwezigheid van blad tijdens de bloei. Voor de 
sierwaarde van dit gewas is het zeer wenselijk dat er blad zichtbaar is tijdens de bloei. 
De resultaten komen gedeeltelijk overeen met vorig jaar. Het blad leek na het planten met een constante 
snelheid uit de bol te komen (niet  per datum waargenomen). Hoe langer het duurt voordat een bol in bloei 
kwam des te langer werd het blad. Dit is te zien wanneer tabel 293 en 294 met elkaar vergeleken worden. 
Vooral bewaring bij 17 en 20°C had tot gevolg dat de bollen heel snel in bloei kwamen. Vanaf planten begin 
april was er na bewaring bij deze temperaturen geen noemenswaardige hoeveelheid blad op de bol tijdens 
de bloei. Bollen bewaard bij 13°C gaven t/m planten in mei nog blad tijdens de bloei. Om gegarandeerd 
enig blad (ca 10 cm lengte)  tijdens de bloei te hebben moeten de bollen bij 2, 5 of 9°C zijn bewaard. 

21.4.3.3 Bloemsteellengte 
Gemiddeld over alle behandelingen waren de bloemstelen 21 cm lang. Dit is de bloemsteel zonder de 
bloem. De bloem zelf was gemiddeld 10 cm in diameter en kwam 5 cm boven de bovenkant van de stengel 
uit. Het topje van de bloem kwam dus gemiddeld 26 cm boven de bol uit. De steellengte varieerde van circa 
15 tot 27 cm. De bladlengte was gemiddeld 19 cm. De bloemen kwamen altijd geheel of gedeeltelijk boven 
het blad uit. 
 
Tabel 293. Bladlengte (cm) bij aanvang bloei. 
 bewaartemperatuur 
plantdatum 2°C 5°C 9°C 13°C 17°C 20°C 
8 januari 35 34 31 28 14 25
7 februari 29 30 29 27 32 12
7 maart 26 29 27 26 11 14
8 april 29 28 27 18 1 1
7 mei 27 30 26 12 1 8
7 juni 30 33 24 5 1 4
7 juli 18 23 17 2 2 3
7 augustus 22 28 16 2  1
7 september  25 16 1  2
7 oktober  33 12  
7 november  34 12  
7 december  36 9  
ontbrekende waarden bij geen bloei 
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21.4.3.4 Datum aanvang bloei 
In tabel 294 is te zien dat bij planten in januari het circa 2,5 maanden duurden voordat de bollen bloeiden. 
Bij planten in februari duurde het ruim twee maanden. 
Daarna werd de tijd tussen planten en in bloei komen steeds korter. Vooral na bewaring bij 13°C en hoger 
kwamen de bollen snel in bloei. Indien de bollen bij 17 of 20°C werden bewaard waren de knoppen vanaf 8 
april reeds in de cel zichtbaar in de bolhals waar ze meestal bleven zitten tijdens de bewaring. Soms 
bloeiden de bollen in de cel als droogbloeier. 
 
Tabel 294. Datum aanvang bloei. 
 bewaartemperatuur 
plantdatum 2°C 5°C 9°C 13°C 17°C 20°C 
8 januari 24 maart 26 maart 24 maart 24 maart 20 februari * 24 maart
7 februari 10 april 11 april 10 april 8 april 19 april 11 maart
7 maart 29 maart 2 mei 1 mei 26 april 10 april 12 april
8 april 29 mei 29mei 27 mei 11 mei 20 april 17 april
7 mei 23 juni 22 juni 14 juni 31`mei 18 mei 27 mei
7 juni 29 juli 25 juli 15 juli 19 juni 17 juni 18 juni
7 juli 23 augustus 18 augustus 10 augustus 16 juli 15 juli 14 juli
7 augustus 23 september 16 september 1 september 13 augustus  12 augustus
7 september  18 oktober 30 september 13 september  12 september
7 oktober  27 november 29 oktober  
7 november  30 december 27 november  
7 december  31 jan 23 december  
* = slechts één bol die waarschijnlijk op afwijkend tijdstip bloeide. 

21.4.3.5 Houdbaarheid 
In de kas bij een ingestelde temperatuur van 18°C waren de bloemen 4,5 tot 5 dagen mooi. Dit komt 
precies overeen met vorig jaar. De houdbaarheid is kort te noemen. 

21.4.3.6 Dagen vanaf bloemknop zichtbaar tot begin bloei 
Het aantal dagen waarin de bloemknop zichtbaar was en nog niet in bloei kwam wellicht het aantal dagen 
waarin dit product in de keten verhandelbaar is (tabel 295). 
Bij planten in januari t/m maart duurde het circa 14 dagen of iets meer vanaf het moment de bloemknop 
zichtbaar was tot aanvang bloei. 
In de zomer maanden nam dit af tot (ruim) een week en later nam het weer toe tot circa twee weken. 
 
Tabel 295. Aantal dagen vanaf bloemknop zichtbaar tot aanvang bloei. 
plantdatum 2°C 5°C 9°C 13°C 17°C 20°C 
8 januari 20 16 18 15 15 34
7 februari 18 17 16 16 11 10
7 maart 17 17 16 9 9 10
8 april 8 9 11 9 13 9
7 mei 7 13 10 8 11 15
7 juni 8 9 10 9 8 10
7 juli 6 9 6 7 7 7
7 augustus 5 10 10 7  6
7 september  6 15 5  4
7 oktober  14 10  
7 november  15 12  
7 december  17 15  
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21.4.3.7 Kasdagen 
In tabel 296 is de gemiddelde datum weergegeven waarop de bloemknoppen zichtbaar werden. Dit is 
wellicht een goed moment om de planten de handelsfase in te doen. Het verschil tussen de datum waarop 
de bloemknop zichtbaar worde en de plantdatum (inhaaldatum) is dan het aantal kasdagen. 
Planten in januari gaf een kasperiode van 2 maanden. Planten in februari een kasperiode van 1,5 maanden. 
Daarna was de kasperiode afhankelijk van de bewaartemperatuur. Warm bewaarde bollen (17 en 20°C) 
werden met bloemknop geplant en zouden direct de handel in moeten. Bollen bewaard bij 9°C stonden circa 
14 dagen in de kas voordat de knoppen zichtbaar werden. 
 
Tabel 296. Gemiddelde datum waarop de eerste bloemknop zichtbaar was (kasdagen). 
 bewaartemperatuur 
plantdatum 2°C 5°C 9°C 13°C 17°C 20°C 
8 januari 4 maart 9 maart 6 maart 10 maart  18 februari
7 februari 23 maart 25 maart 25 maart 23 maart 8 april 1 maart
7 maart 12 maart 15 april 15 april 18 april 31 maart 2 april
8 april 21 mei 20 mei 16 mei 2 mei 8 april 8 april
7 mei 16 juni 9 juni 4 juni 23 mei 7 mei 12 mei
7 juni 21 juli 16 juli 5 juli 10 juni 9 juni 9 juni
7 juli 17 augustus 10 augustus 3 augustus 9 juli 8 juli 8 juli
7 augustus 18 september 6 september 22 augustus 7 augustus  7 augustus
7 september  12 oktober 15 september 8 september  8 september
7 oktober  13 november 19 oktober  
7 november  15 december 15 november  
7 december  14 januari 8 december  

21.4.4 Samenvatting resultaten 
- Door veel ontbrekende waarden zijn de gegevens evenals vorig jaar niet statistisch verwerkt. De 

verschillen zijn echter dermate groot en komen goed overeen met die van vorig jaar zodat toch wel 
duidelijk conclusies kunnen worden getrokken. 

- De hoogste bloeipercentages werden bereikt na bewaring bij 9°C. Deze bewaartemperatuur gaf ook 
blad van 12 cm of meer bij aanvang bloei waardoor het product er goed uitzag. Op deze wijze is het 
gelukt om Sprekelia in bloei te krijgen van maart t/m december. 

- Bewaring bij 9°C gaf een kasperiode (oppotten tot bloemknop zichtbaar) van 2 maanden bij planten in 
januari tot circa 14 dagen bij planten vanaf april t/m oktober. 

- Planten in januari gaf evenals vorig jaar lage bloeipercentages en is daarom te vroeg na het rooien. Ook 
de periode van planten tot bloei was dan maximaal (2,5 maand). 

- Na bewaring bij 17 en 20°C  zijn ook hoge bloeipercentages bereikt maar de bollen kwamen al erg snel 
in bloei na planten zonder noemenswaardige hoeveelheid blad. Daardoor was de sierwaarde 
onvoldoende. Dit geldt in mindere mate ook voor bewaring bij 13°C. 

- Bewaring bij 2°C gaf afnemende bloeipercentages indien de bollen langer dan mei (meer dan 6 
maanden) werden bewaard. Bewaring bij 5°C gaf afnemende bloei indien bewaring langer duurde dan 
september. 

- Hoewel naar aanleiding van dit onderzoek Sprekelia bijna jaarrond in bloei getrokken kan worden lijkt dit 
vanwege de zeer beperkte houdbaarheid van de bloem (4,5 tot 5 dagen) alleen weggelegd voor 
tentoonstellingen en niet voor commerciële potplant productie. 
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21.5 Conclusie en discussie 
Sprekelia formosissima liet zich goed forceren op pot. Echter, door de korte bloeiduur van de bloemen (5-6 
dagen) lijkt dit product niet geschikt voor grootschalige productie voor de consument. 
Door de bollen na het drogen bij de kweker vanaf begin december bij 9 °C te bewaren werd over de gehele 
periode het hoogste bloeipercentage verkregen. Bewaring bij lagere temperaturen leidde na enige maanden 
bewaring tot minder of geen bloei. Bewaring bij hogere temperaturen leidde na enkele maanden tot zeer 
snelle bloei waardoor de bollen bloeiden zonder blad. Dit ging ten koste van de sierwaarde. Bovendien 
verkort dit de periode waarin het product verhandeld kan worden sterk. 
Door de bollen te planten in de periode van januari t/m december werd bloei verkregen in de periode van 
maart t/m januari.  
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22 Effect van terugdrogen van Zantedeschia na 
dompeling in gibberelline op de bloei 

22.1 Inleiding 
Bijna alle Zantedeschiaknollen (m.u.v. Z. aethiopica) worden voor het planten gedompeld in gibberellinezuur 
(GA3) om het aantal bloemen per knol te vergroten. 
Er bestaat echter in de praktijk onduidelijkheid over de tijdsduur die mag verlopen tussen het moment van 
toepassen van de GA-behandeling en het planten. Het is de vraag of na een dompeling de knollen direct 
moeten worden geplant of dat de knollen kunnen worden teruggedroogd en enkele dagen tot één week later 
worden geplant. Daarnaast is er ook onduidelijkheid over de gebruiksduur van een bad met gibberelline. Is 
de GA in een bad van 7 dagen oud nog wel werkzaam. Deze aspecten worden onderzocht. 

22.2 Materiaal en methoden 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de cultivars ‘Majestic Red’, ‘Mango’ en ‘Flame’, knolmaat 16/18 
of 18/20. 
De knollen zijn in februari of maart behandeld en in een pot met potgrond in de kas bij 18 °C gezet. Als 
concentratie is 100 p.p.m. (delen per miljoen) GA3 aangehouden. Dat is één Berelex-pil op 10 liter water. 
De knollen zijn 0, 1, 2, 3 of 7 dagen na het dompelen geplant. Na het dompelen zijn de knollen 
teruggedroogd en bewaard bij 20 °C. Het bad waarin de knollen zijn gedompeld was 0, 3 of 7 dagen oud. 
Verdere details over de proefopzet zijn weergegeven bij de materiaal en methode per proef. 
 
Na het planten zijn de volgende waarnemingen verricht: datum opkomst gewas en aanvang bloei, aantal 
bloemen en bloem- en bladlengte bij aanvang bloei. 
Alle proeven zijn uitgevoerd bij PPO Bloembollen te Lisse. 

22.3 Zantedeschia: Invloed van droge bewaring van de knollen na 
dompeling in GA (gibberelline) op de bloei op pot 

22.3.1 Inleiding 
In deze eerste proef is onderzocht wat het effect is van enkele dagen terugdrogen van de knollen na een 
dompeling in GA op de bloei. 

22.3.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Majestic Red en Mango, knolmaat  16/18 (T2) 
Ontvangst materiaal : 22 februari 1999 
knoldompeling : - geen 
  - in gibberelline (Berelex pil = GA3) 
dosering : 100 ppm GA3 = 1 pil per 10 liter water 
datum knoldompeling in GA : 23 februari 1999 
planten (dagen na dompeling) : 0, 1, 2, 3, 7 dagen 
bewaring na dompeling : 20°C 
kastemperatuur : 18°C 

22.3.3 Proefresultaten 
Het duurde enige tijd (vanaf 3 weken na planten) voordat de eerste spruiten zichtbaar werden. Vanaf eind 
maart (5 weken na planten) begonnen enkele spruiten (knollen) weg te vallen. Sommige knollen liepen 
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helemaal niet uit. 
 
Er zijn van dezelfde partij nieuwe knollen besteld die eerst bij 20°C zijn gelegd totdat de spruiten begonnen 
uit te lopen. Dit gebeurde slechts bij minder dan 50% van de knollen na vele weken. De conclusie hieruit is 
dat de partij knollen niet goed was. Ze waren nog in rust op moment van afleveren en later liepen ze 
ongelijk of niet uit. 
 
Omdat per behandeling 10 knollen zijn geplant en er veelal toch nog 5 uitliepen zijn de gegevens van 5 
knollen per behandeling statistisch verwerkt. 
Vanwege het beperkte aantal knollen dat kon worden beoordeeld zijn er weinig betrouwbare verschillen 
gevonden. Slechts drie behandelingen hadden minder bloemen dan de andere behandelingen. Dat waren de 
beide controles (= geen GA) en Mango ‘één dag droog’. Er was verwacht dat een knoldompeling in GA tot 
meer bloemen zou leiden. Er is geen verklaring voor de Mango behandeling die niet bloeide. 
 
Tabel 297. Gemiddeld aantal bloemen per knol. 
GA droog Majestic Red Mango 
niet (controle) 0 dagen 0,3 0,3 
wel 0 dagen 3,6 4,0 
wel 1 dag 3,2 0,0 
wel 2 dagen 2,7 2,6 
wel 3 dagen 2,7 1,5 
wel 7 dagen 2,0 2,7 

22.3.4 Samenvatting resultaten 
- De proef is grotendeels mislukt doordat het knolmateriaal voor een groot gedeelte niet uitliep en na het 

uitlopen wegviel. Dit was aan het uitgangsmateriaal te wijten. 
- Vanwege de zeer beperkte bloei kon eigenlijk alleen betrouwbaar worden aangetoond dat de controle 

(geen GA-dompeling) minder bloemen tot gevolg had dan een knoldompeling in GA. Er was geen effect 
van het terugdrogen van de knollen op de bloei. Herhaling van de proef is nodig om vast te stellen of 
een droge periode na dompeling in GA werkelijk niet van invloed is op de bloemproductie. 

22.4 Zantedeschia: Invloed van droge bewaring van de knollen na 
dompeling in GA (gibberelline) en dompeling in ‘oude’ GA-
oplossing op bloei op pot 

22.4.1 Inleiding 
Onderzocht is of het terugdrogen van knollen en enkele dagen bewaren na een dompeling in GA 
(gibberelline) en een dompeling in een GA-oplossing die enkele dagen oud is van invloed is op de bloei. 
Omdat de proef vorig jaar door het slecht uitlopen van de knollen grotendeels is mislukt is dit de eerste 
proef. 
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22.4.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Majestic Red en Mango, maat 16/18 
Ontvangst materiaal : 29 februari 2000 
Bewaartemp. van ontvangst tot planten : 20 °C  
GA-behandeling : GA3 (Berelex-pil, 1 pil op 10 l water = 100 p.p.m., 15 minuten) 
Tijdstip behandeling : T1 = 28 maart 2000 (= vers bad) 
  T2 = 31 maart 2000 (= bad is 3 dagen oud) 
  T3 = 4 april 2000 (= bad is 7 dagen oud) 
Aantal dagen terugdrogen : 0, 1, 2, 3 of 7 dagen 
Plantdatum : afhankelijk van dompeltijdstip van 28 maart tot 4 april 
Kastemperatuur : 18°C 

22.4.3 Proefresultaten 
Vanaf ontvangst van de knollen tot begin van de proef hebben de knollen bij 20°C gelegen. De meeste 
knollen begonnen in die tijd een spruit te vormen. Soms viel dit tegen (vooral bij Mango) waardoor het idee 
ontstond dat mogelijk niet alle knollen even goed zouden zijn. 
Tijdens de proef is weinig uitval door Erwinia waargenomen. 
 
De bloei van Majestic Red was goed met gemiddeld 2 bloemen per knol. Mango bloeide slecht, gemiddeld 
0,4 bloem per knol d.w.z. 4 bloemen per 10 knollen. 
Een knoldompeling in GA had bij beide cultivars niet meer of minder bloemen tot gevolg dan de 
onbehandelde controle. 
Dit is zeer merkwaardig omdat een knoldompeling in GA, zowel in onderzoek als in de praktijk bewezen 
heeft het aantal bloemen per knol te vergroten. De gebruikte Berelex-pil was van een recente datum en kan 
daardoor waarschijnlijk niet als oorzaak van het falen aangewezen worden. Ook de dompeling zelf en 
behandeling van de knollen (planten en in de kas zetten) erna is zoals eerder, wel succesvol is uitgevoerd. 
Blijkbaar zijn er nog meer omstandigheden die van invloed zijn op de bloemproductie die hier ook een rol 
hebben gespeeld.  
Dit tegenvallende resultaat is ook een van de redenen om dit onderzoek te starten. Ook in de praktijk 
worden wisselende resultaten verkregen alleen ontbreekt daar meestal de controle zodat men waarschijnlijk 
niet eens ziet dat er niet meer bloemen zijn dan in de controle. Zeer waarschijnlijk is de fase waarin de knol 
zich bevindt op het moment van dompelen van belang voor de ontvankelijkheid voor GA. 
Doordat er geen invloed was van de GA-behandeling op het aantal bloemen kan ook geen uitspraak worden 
gedaan over het oorspronkelijke doel van de proef namelijk hoelang mogen de knollen na dompelen 
droogliggen. 

22.4.3.1 Opkomst 
Gemiddeld kwamen de planten 14 tot 16 dagen na planten op. De behandelingen waren niet duidelijk van 
invloed op de opkomst. 

22.4.3.2 Kasdagen 
Het aantal kasdagen (dagen vanaf planten tot begin bloei) was bij Majestic Red gemiddeld 58 en bij Mango 
62 dagen. Het varieerde veelal van 55 tot 65 dagen. Een enkele behandeling leek sneller dan de controle 
maar daarvan moet net als bij de opkomst worden afgevraagd of dat wel een GA-effect is omdat GA geen 
effect had op de bloei. 

22.4.4 Samenvatting resultaten 
- Een knoldompeling van 15 minuten in 100 ppm GA3 (Berelex-pil) had geen effect op de bloei. Omdat de 

pil van recente datum was en de toegepaste werkwijze eerder wel tot meer bloei leidde wordt 
geconcludeerd dat er nog meer omstandigheden van invloed zijn op de bloei, bijvoorbeeld de 
spruitlengte bij dompeling. 

- De planten kwamen gemiddeld na 14 dagen op en begonnen 2 maanden na planten te bloeien. Er zijn 
geen duidelijke effecten van de knoldompeling op de opkomst en aanvang bloei gevonden. 
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22.5 Zantedeschia: Invloed van droge bewaring van de knollen na 
dompeling in GA en dompeling in ‘oude’ GA-oplossing op de 
bloei op pot 

22.5.1 Inleiding 
Onderzocht is of het terugdrogen van knollen en enkele dagen bewaren na een dompeling in GA 
(gibberelline) en het dompeling in een GA-oplossing die enkele dagen oud is van invloed is op de bloei.  

22.5.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Majestic Red en Mango, maat 18/20 
Ontvangstmateriaal : 30 januari 2001 
Bewaartemp. van ontvangst tot planten : 20°C 
GA-behandeling : GA3 (Berelex-pil, 1 pil op 10 liter water = 100 ppm, 15 minuten) 
Datum behandeling : T1 = 13 maart 2001 (= vers bad) 
  T2 = 16 maart 2001 (= 3 dagen oud bad) 
  T3 = 20 maart 2001 (= 7 dagen oud bad) 
Aantal dagen terugdrogen : 0, 1, 2, 3 of 7 dagen 
Plantdatum : afhankelijk van dompeldatum en periode terugdrogen: 
  13, 14, 15, 16 en 20 maart 
Kastemperatuur : 18°C  

22.5.3 Proefresultaten 
De knollen hebben vanaf ontvangst tot planten circa 6 weken bij 20°C gelegen. Op het moment van planten 
hadden de meeste knollen spruiten die begonnen uit te lopen. 
Tijdens de proef is weinig uitval door Erwinia waargenomen. Er waren geen verschillen tussen de 
behandelingen (niet statistisch verwerkt). 

22.5.3.1 Aantal bloemen 
Er zijn twee hoofdeffecten gevonden bij het aantal bloemen per knol.  
Majestic Red (2,2) gaf gemiddeld over alle behandelingen meer bloemen dan Mango (1,4). 
Daarnaast was er ook een betrouwbaar verschil door de behandelingen. Beide cultivars reageerden 
hetzelfde op de GA behandelingen. De behandelingen 2 t/m 6 gaven meer bloemen dan de controle. 
Behandeling 4 gaf net niet betrouwbaar meer bloemen, dit zal waarschijnlijk toch op toeval berusten. 
Het gebruik van een 3 of 7 dagen oude GA-oplossing had geen bloeiverhoging tot gevolg. 
 
Tabel 298. Aantal bloemen per knol gemiddeld over de cultivars. 

Behandelingen 
nummer GA Datum 

dompelen 

Aantal dagen 
droog 

Aantal 
bloemen 

1 (controle) nee - - 1.13 
2 ja 13-3 0 2.21* 
3 ja 13-3 1 2.21* 
4 ja 13-3 2 1.71 
5 ja 13-3 3 1.92* 
6 ja 13-3 7 2.08* 
7 ja 16-3 0 1.38 
8 ja 20-3 0 1.63 
LSD = 0.645 
* = meer bloemen dan controle 
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22.5.3.2 Blad- en bloemsteellengte 
De blad- en bloemsteellengte (bij aanvang bloei) werd niet beïnvloed door de GA-behandelingen. Er waren 
alleen verschillen tussen de cultivars. De bloemsteellengte (van de rand van de pot tot het topje van de 
bloem) was bij Majestic Red gemiddeld 31,4 cm en bij Mango 47,9 cm. 
De bladlengte (lengte langste blad) was bij Majestic Red gemiddeld 47,9 cm en bij Mango 48,1 cm. 

22.5.3.3 Datum opkomst 
Gemiddeld over de hele proef kwamen de planten op 15 april op, 3-4 weken na planten. 
Mango kwam gemiddeld 5 dagen eerder op dan Majestic Red. Verder kwamen de behandelingen die 7 
dagen ná de controle zijn geplant later op dan de controle (4 dagen). Daarbij was geen verschil tussen de 
cultivars. 

22.5.3.4 Datum aanvang bloei (kasdagen) 
Gemiddeld over de hele proef begon de bloei op 15 mei, circa 8-9 weken na planten. 
Mango bloeide gemiddeld 11 dagen eerder dan Majestic Red. 
Bij Majestic Red was er geen invloed van de behandelingen op de datum van aanvang bloei (20 tot 24 mei), 
de kasduur was circa 10 weken. Bij Mango gaf 7 dagen later planten ook 7 dagen later bloei, 9 mei 
tegenover 16 mei (kasduur 8 en 9 weken). 

22.5.4 Conclusie 
- Dompeling van knollen in een verse GA-oplossing gaf meer bloemen dan niet dompelen ongeacht het 

aantal dagen droogliggen (van 0 tot 7 dagen) ná de dompeling. Knoldompeling in een 3 of 7 dagen 
oude oplossing (en dan direct planten) gaf evenveel bloemen als de (niet gedompelde) controle. 

- De blad- en bloemlengte werd niet beïnvloed door de dompeling in GA. 
- Door de knollen 7 dagen later te planten werd de opkomst en aanvang bloei ook later. Drie dagen later 

planten gaf geen betrouwbare vertraging van de opkomst en bloei. 

22.6 Zantedeschia: Invloed van droge bewaring van de knollen na 
dompeling in GA en dompeling in ‘oude’ GA-oplossing op de 
bloei op pot 

22.6.1 Inleiding 
Onderzocht is of het terugdrogen van knollen en enkele dagen bewaren na een dompeling in GA 
(gibberelline) en het dompeling in een GA-oplossing die enkele dagen oud is van invloed is op de bloei.  

22.6.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Majestic Red en Flame, maat 18/20, T2= virus arm 
Ontvangstmateriaal : 7 maart 2002 
Bewaartemperatuur van ontvangst tot planten : 20°C 
GA-behandeling : GA3 (Berelex-pil, 1 pil op 10 liter water = 100 ppm,  
  15 minuten) 
Tijdstipbehandeling : T1 = 19 maart 2002 (= vers bad) 
  T2 = 22 maart 2002 (= 3 dagen oud bad) 
  T3 = 26 maart 2002 (= 7 dagen oud bad) 
Aantal dagen terugdrogen : 0, 1, 2, 3 of 7 dagen 
Plantdatum : afhankelijk van dompeltijdstip en terugdrogen: 
  19, 20, 21, 22 en 26 maart 
Kastemperatuur : 18°C  
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22.6.3 Proefresultaten 
De knollen hebben vanaf ontvangst tot begin van de proef minder dan 2 weken bij 20°C gestaan. Na een 
week bewaring bleek duidelijk dat alle knollen begonnen met uitlopen waardoor geen problemen werden 
verwacht met het weggroeien van de knollen na het planten. 
Tijdens de teelt heeft geen noemenswaardige uitval door Erwinia plaatsgevonden (0,5%). 

22.6.3.1 Aantal bloemen 
Bij het aantal bloemen per knol zijn twee hoofdeffecten waargenomen. 
Majestic Red (1.7) gaf gemiddeld over alle behandelingen meer bloemen dan Flame (1.4). 
Daarnaast was er ook een betrouwbaar verschil door de behandelingen. De knollen dompelen in GA gaf 
meer bloemen dan niet dompelen. De tijdsduur van terugdrogen na dompelen en het gebruik van een 3 of 7 
dagen oud bad was echter niet van invloed. 
 
Tabel 299. Aantal bloemen per knol gemiddeld over de cultivars. 

behandelingen 
nummer GA Datum 

dompelen 

Aantal 
dagen 
droog 

aantal 
bloemen 

1 nee - - 0.58 
2 ja 19-3 0 1.58 
3 ja 19-3 1 1.79 
4 ja 19-3 2 1.46 
5 ja 19-3 3 1.75 
6 ja 19-3 7 1.67 
7 ja 22-3 0 1.52 
8 ja 26-3 0 1.75 
LSD = 0.564 

22.6.3.2 Blad- en bloemlengte 
Bij aanvang van de bloei en aan het einde van de proef (4 juli 2002) is de blad- en bloemlengte gemeten. 
Gemiddeld over de hele proef was de bloemsteel (van rand pot tot topje van de bloem) van Flame (69.3 cm) 
langer dan van Majestic Red (63.8 cm).  De bloemstelen van behandeling 2 t/m 5 (dompelen op T1 en direct 
of binnen 3 dagen planten) waren korter dan van de controle (gemiddeld 9 cm). Er was geen betrouwbaar 
verschil tussen alle GA-behandelingen. 
De verschillen in bladlengte bij aanvang bloei waren vergelijkbaar. Het blad van Flame (43.6 cm) was langer 
dan van Majestic Red (40.5 cm).  Het blad van de controle (34.8 cm) was korter dan van alle GA-
behandelingen (gemiddeld 43.1 cm). Het blad werd langer door een knoldompeling in GA. 
Aan het einde van de bloei was er geen invloed van de GA-dompeling op de bloemsteel- of bladlengte. De 
bloemen van Majestic Red en Flame waren even lang (74.6 cm). Het blad van Majestic Red (80.7 cm) was 
langer dan van Flame (73.2 cm). 

22.6.3.3 Datum opkomst 
Gemiddeld over de hele proef kwamen de planten van Flame 6 dagen na planten op, en de planten van 
Majestic Red gemiddeld 14 dagen na planten. 

22.6.3.4 Datum aanvang bloei (kasdagen) 
Majestic Red kwam gemiddeld 7 dagen later in bloei (5 juni) dan Flame (29 mei). 
Het aantal kasdagen (dagen vanaf planten tot aanvang bloei) bedroeg bij Flame 68 dagen (net geen 10 
weken) en bij Majestic Red 75 dagen (net geen 11 weken). 
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Omdat dit jaar een bad van 3 of 7 dagen oud nog werkzaam was en vorig jaar niet, is nog gekeken naar de 
weersomstandigheden in die week dat het bad in de ontsmettingsruimte heeft gestaan (13 t/m 20 maart 
2001 en 19 t/m 26 maart 2002). 
In 2001 was het gemiddeld koeler dan in 2002. (In 2001 een minimumtemperatuur van –0.2 tot 2°C, 
maximumtemperatuur van 3 tot 9°C, gemiddeld 3,5 tot 5°C. In 2002 een minimumtemperatuur van 2 tot 
7°C, maximumtemperatuur van 8 tot 11°C en gemiddeld 5 tot 9°C) 
De rv was in 2001 gemiddeld hoger dan in 2002 (2001 2 dagen circa 80%, 4 dagen circa 90% en 1 dag 
circa 98%, in 2002 3 dagen 75%, 1 dag 85%, 2 dagen 90% en 1 dag 96%) 
In beide jaren is in die week circa 20 mm neerslag gevallen verdeeld over 5 dagen in 2001 en 3 dagen in 
2002. 
Het onwerkzaam zijn van het bad na 3 dagen in 2001 lijkt dus niet toegeschreven te kunnen worden aan 
erg warme, zonnige of droge dagen in 2001 t.o.v. 2002. 

22.6.4 Samenvatting resultaten 
• Een knoldompeling in GA had meer bloemen tot gevolg dan geen knoldompeling. Tot maximaal 7 dagen 

na dompelen droog bewaren van de knollen, of het gebruik van een 3 of 7 dagen oud bad deed geen 
afbreuk aan de behandeling. 

• Bij aanvang van de bloei was het blad van alle knollen die in GA waren gedompeld langer dan van de 
controle. Knollen die waren gedompeld in GA en daarna tot maximaal 3 dagen droog hebben gelegen 
hadden kortere bloemstelen dan de controle. Er was geen betrouwbaar verschil tussen de GA 
behandelingen. 
Aan het einde van de proef (4 juli 2002) waren de GA behandelingen niet meer van invloed op de 
bloemsteel- of bladlengte. 

• De planten kwamen 6 (Flame) of 14 dagen (Majestic Red) na planten op. Vorig jaar was dat 3-4 weken 
na planten. 

• Het aantal kasdagen (vanaf planten tot aanvang bloei) varieerde van circa 10 tot 11 weken. Vorig jaar 
varieerde dat van 8 tot 10 weken. Hoewel de planten dus sneller opkwamen dan vorig jaar duurde het 
langer voordat ze bloeiden. 
Enkele dagen tot één week later planten was niet duidelijk van invloed op de ontwikkelingssnelheid. 

• De omstandigheden voorafgaande aan de broei zijn dus sterk van invloed op de kwaliteit (bladlengte) en 
teeltsnelheid van het product. 

22.7 Conclusie en discussie 
Het terugdrogen en bewaren van Zantedeschia knollen die gedompeld zijn in een bad met gibberelline (GA) 
gedurende maximaal 7 dagen was niet negatief van invloed op de bloei. Blijkbaar heeft de GA-behandeling 
direct zijn werk gedaan (bloemaanleg stimuleren) en wordt dat effect door 7 dagen droog bewaren van de 
knollen niet ongedaan gemaakt. 
In één van de jaren werkte een GA-behandeling alleen indien een vers klaargemaakt bad werd gebruikt. Een 
bad dat 3 of 7 dagen oud was, was niet meer werkzaam. De klimaatsomstandigheden gedurende die week 
waren vergelijkbaar en zeer waarschijnlijk niet de oorzaak van het niet-werkzaam zijn van het bad na 3 
dagen. Een mogelijke verklaring waarom het bad na 3 dagen niet meer werkzaam was zou vervuiling van 
het bad kunnen zijn. Er is echter visueel geen vervuiling waargenomen. 
In één van de jaren bleek de knoldompeling in GA niet werkzaam te zijn hoewel het gebruikte middel vers 
was en de gevolgde procedure anders wel tot meer bloei leidt. Een verklaring hiervoor is dat de knollen niet 
ontvankelijk waren voor een behandeling met GA. Dit kan wellicht ook verklaren waarom in de praktijk het 
aantal geoogste bloemen soms zwaar tegenvalt terwijl alle juiste maatregelen genomen zijn. 
 
Een knoldompeling in GA zorgde soms voor langer blad in het begin van de teelt. Dit is niet zo merkwaardig 
als wordt bedacht dat GA een hormoon is dat voor celstrekking zorgt. 
Hoewel de proeven steeds in dezelfde periode zijn uitgevoerd was de snelheid van opkomst en het in bloei 
komen sterk variabel. Blijkbaar is de voorgeschiedenis van de knollen sterk van invloed op de 
gewasontwikkeling het jaar erop. 
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23 Effect van remstoffen op de lengte van Zantedeschia 
op pot 

23.1 Inleiding 
Veel van de huidige Zantedeschia cultivars worden onder Nederlandse omstandigheden bij de teelt als 
potplant te lang. Totdat er voldoende aanbod van genetisch kort materiaal is, is het gebruik van een 
remstof bij deze cultivars noodzakelijk. 
In de praktijk wordt met succes gebruik gemaakt van de remstof Bonzi (paclobutrazol). Hoewel uit 
praktijkervaringen blijkt dat deze remstof effectief is, ontbreekt het inzicht in de te gebruiken hoeveelheden, 
frequenties en tijdstip(pen). Onderzocht is wat het effect van verschillende concentraties remstof is en in 
welke fase in de teelt deze het meest effectief kan worden ingezet. 

23.2 Materiaal en methoden 
In het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende cultivars namelijk: ‘Little Suzy’, ‘Mango’, Majestic Red’ 
en ‘Flame’, maat 16/18 of 18/20. Het was T2-, virus-arm materiaal. 
De knollen zijn na ontvangst eind januari, februari of begin maart bewaard bij 20 °C tot planten. Direct voor 
het planten zijn de knollen gedompeld in gibberelline voor bloeibevordering. 
De remstof Bonzi (paclobutrazol) is in een dosering van 0, 1, 2 of 3 ml product per pot gegeven. Deze 
hoeveelheid is 1 of 2 maal toegepast. De eerste keer is de remstof aangegoten bij een spruitlengte van 
circa 3 cm. Dit was veelal bij 90% opkomst van de planten. De tweede toepassing is 2 weken daarna 
geweest. De remstof is met 50 ml water aangegoten per pot.  
De kastemperatuur was 18 °C. 
Verdere details over de proefopzet zijn weergegeven bij de materiaal en methode per proef. 
 
Na het planten zijn de volgende waarnemingen verricht: datum opkomst gewas en aanvang bloei, aantal 
bloemen en bloem- en bladlengte op verschillende tijdstippen. 
Alle proeven zijn uitgevoerd bij PPO Bloembollen te Lisse. 

23.3 Zantedeschia: Invloed van de hoeveelheid en frequentie van 
toepassen van een remstof op de gewasontwikkeling op pot 

23.3.1 Inleiding 
In deze proef is onderzocht wat het effect is van verschillende concentraties remstof op de gewaslengte en 
bloei. De remstof is een of tweemaal toegepast. 
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23.3.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Little Suzy, Mango, maat 16/18 (T2) 
Ontvangst materiaal : 22 februari 1999 
knoldompeling : 23 februari 1999, 100 ppm GA3 (Berelex pil) 
Hoeveelheid remstof : 0, 1, 2, 3 ml/pot Bonzi (paclobutrazol) 
Frequentie toepassen : 1 of 2 maal 
Stadium toepassen : - spruit ca. 3 cm lang (90% opkomst) 
  - 2 weken later 
Kastemperatuur : 18°C 

23.3.3 Proefresultaten 
Het duurde enige tijd (vanaf 3 weken na planten) voordat de spruiten zichtbaar werden. Vanaf eind maart (5 
weken na planten) begonnen enkele spruiten (knollen) weg te vallen. Sommige knollen liepen helemaal niet 
uit. 
 
Er zijn van dezelfde partij nieuwe knollen besteld die eerst bij 20°C zijn gelegd totdat de spruiten begonnen 
uit te lopen. Dit gebeurde slechts bij minder dan 50% van de knollen na vele weken. De conclusie hieruit is 
dat de partij knollen niet goed was. Ze waren nog in rust op moment van afleveren en later liepen ze 
ongelijk of niet uit. 
 
Er bleven van de eerste zet knollen te weinig over om de proef mee uit te voeren. 
De daarna geleverde knollen bleken na een ruim aantal weken ook niet bruikbaar waardoor deze proef 
uiteindelijk is mislukt en niet doorgegaan. 

23.3.4 Conclusie 
- Door het slecht en niet uitlopen van de knollen (en wegvallen van de wél uitgelopen knollen) is de proef 

mislukt. De daarna geleverde knollen liepen tijdens de warme bewaring zeer traag of niet uit waardoor 
de proef niet in hetzelfde jaar nog een keer is uitgevoerd. 

23.4 Zantedeschia: Invloed van de hoeveelheid en frequentie van 
toepassen van een remstof op de gewasontwikkeling op pot 

23.4.1 Inleiding 
In deze proef is onderzocht wat het effect is van verschillende concentraties remstof op de gewaslengte en 
bloei. De remstof is een of tweemaal toegepast. 
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23.4.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Majestic Red en Mango, maat 18/20 (T2 = virus arm) 
Ontvangst materiaal: : 29 februari 2000 
Bewaartemperatuur : 20°C (vanaf ontvangst tot planten) 
Knoldompeling (vlak voor planten) : 15 min. in 100 ppm Berelex GA3 (pil) 
Plantdatum : 29 maart 2000 
Tijdstip aangieten remstof : T1 = 19 april (3 w na planten) gewas = 3 tot 7 cm hoog 
  T2 = 1 mei (2 weken na T1) 
  T1 + T2 (= tweemaal dezelfde concentratie; 1+1, 2+2, 3+3) 
Concentratie : 0 ml Bonzi/pot (controle) 
  1 ml Bonzi/pot 
  2 ml Bonzi/pot 
  3 ml Bonzi/pot 
  Bonzi gegeven in 50 ml water per pot 
Potmaat : 14 cm pot 
Kastemperatuur : 18°C 
 
De bladlengte is op een aantal tijdstippen gemeten. 
1 mei (= tweede keer aangieten remstof = 2 weken na eerste keer remmen) 
17 mei, 30 mei, 13 juni en 1 juli. 
Daarnaast zijn bloem- en bladlengte gemeten bij aanvang bloei (enigszins variabel tijdstip). Dit is wellicht het 
beste tijdstip dat overeen komt met de verkoop van het product. De andere metingen geven vooral aan hoe 
de remming in de loop van de tijd verliep en wat er bij de consument thuis gebeurd. 

23.4.3 Proefresultaten 
Opkomst van het gewas was bij Mango 11 dagen en bij Majestic Red 14 dagen na planten. 

23.4.3.1 Aantal kasdagen van inhalen tot begin bloei 
Over de gehele proef duurde het bij Majestic Red gemiddeld 61 dagen (29 mei) vanaf planten tot begin bloei 
en bij Mango 66 dagen (3 juni). 
Verder waren er kleine verschillen in bloeitijdstip als gevolg van de rembehandelingen. 
De controle van Majestic Red bloeide na 55 dagen, tweemaal aangieten met Bonzi (ongeacht de 
concentratie) vertraagde de bloei (64 dagen). 
De controle van Mango bloeide na 66 dagen. De planten met de hoogste concentratie (3 ml) remstof 
bloeide later (70 dagen) dan de laagste (1 ml) concentratie (64 dagen). 

23.4.3.2 Bloemlengte bij aanvang bloei 
De bloemlengte is gemeten bij aanvang bloei, dat was bij Majectic Red op circa 29 mei en bij Mango op 
circa 3 juni. 
De bloemstelen van Majestic Red (34 cm) waren langer dan van Mango (26 cm).  
De twee cultivars reageerden gelijkwaardig op de rembehandelingen. Alle rembehandelingen gaven kortere 
bloemstelen dan de controle, met uitzondering van remmen op het eerste tijdstip met de laagste 
concentratie. Tweemaal met de hoogste concentratie remmen gaf kortere bloemstelen dan alle overige 
behandelingen. In tabel 300 is de bloemlengte van alle behandelingen weergeven omdat er verschil in 
lengte is tussen de twee cultivars. 
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Tabel 300. Bloemlengte (cm) bij aanvang bloei gemiddeld per behandeling. 
cultivar tijdstip Concentratie (ml) 
  0 1 2 3 
Majestic Red controle 41.1    
Majestic Red T1   39.1 34.6 33.1 
Majestic Red T2   34.6 30.1 35.5 
Majestic Red T1 + T2   36.6 32.0 26.0 
Mango controle 31.8    
Mango T1   29.3 22.5 28.0 
Mango T2   27.1 25.8 26.7 
Mango T1 + T2   23.4 24.0 23.0 

23.4.3.3 Bladlengte bij aanvang bloei 
De hier besproken bladlengte is gemeten bij aanvang bloei, dus niet op een vaste datum. Aanvang bloei was 
bij Majectic Red op circa 29 mei en bij Mango op circa 3 juni. 
Gemiddeld over de hele proef was het blad van Mango (29 cm) langer dan van Majestic Red (27 cm). 
Op het moment van aanvang bloei was bij beide cultivars het blad alleen maar na tweemaal remmen met de 
hoogste concentratie betrouwbaar korter dan de controle. 
 
Tabel 301. Bladlengte (cm) bij aanvang bloei gemiddeld per behandeling. 
cultivar tijdstip Concentratie (ml) 
  0 1 2 3 
Majestic Red controle 31.0    
Majestic Red T1   27.6 27.3 24.2 
Majestic Red T2   24.4 24.2 28.6 
Majestic Red T1 + T2   30.0 26.3 21.6 
Mango controle 29.6    
Mango T1   32.9 28.0 32.7 
Mango T2   29.3 30.0 29.6 
Mango T1 + T2   28.3 29.2 21.5 

23.4.3.4 Bladlengte in de loop van de proef. 
De bladlengte is ook op een aantal vaste tijdstippen gemeten. 
Op 1 mei (= de tweede datum van aangieten en 2 weken na de eerste keer aangieten) was er geen effect 
van de remstof zichtbaar. Het blad van Majestic Red was gemiddeld langer (13,9 cm) dan dat van Mango 
(8,6 cm). 
Op  17 mei was gemiddeld over de hele proef het blad van de rembehandelingen korter dan van de 
controle, 24,1 cm respectievelijk 30,3 cm. Er was geen verschil tussen de behandelingen. 
Op 30 mei werden verschillen tussen de verschillende rembehandelingen zichtbaar. Deze datum lag rond 
het tijdstip van aanvang bloei (is ongeveer het verkoopstadium). Op deze datum waren er meer verschillen 
in bladlengte dan bij aanvang bloei. Oorzaak van dit verschil was dat zonder remstof (of weinig remstof) de 
plant eerder bloeide waardoor het blad op dat moment ook korter was. Op 30 mei gaven alle 
rembehandelingen korter blad dan de controle en tweemaal remmen met de hoogste concentratie gaf 
korter blad dan de andere rembehandelingen. 
Op 13 juni (ca. 2 weken na aanvang bloei) werden de verschillen tussen de rembehandelingen geleidelijk 
groter. 
Op 1 juli (ca. 4 weken na aanvang bloei) is de bladlengte voor het laatst gemeten. De verschillen in 
bladlengte als gevolg van de rembehandelingen waren toen maximaal. De verschillen in bladlengte zouden 
later in de tijd waarschijnlijk nog groter geworden zijn maar dan is het product uitgebloeid. 
Op 1 juli waren drie hoofdeffecten zichtbaar. Het blad van Majestic Red was langer (37,5 cm) langer dan dat 
van Mango (24,2 cm). Voor beide cultivars geldt dat remmen korter blad gaf dan niet remmen. Remmen op 
tijdstip 2 én op tijdstip 1 + 2 gaf korter blad dan alleen remmen op tijdstip 1. Blijkbaar was vroeg remmen 
niet zo effectief als later of tweemaal remmen. Hoewel er geen betrouwbaar schil was tussen remmen op T2 
en T1 + T2 lijkt het erop dat tweemaal remmen het blad iets korter hield.  

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 348



Ten aanzien van de concentraties was te zien dat bij Majestic Red een dosering van 2 en 3 ml/pot korter 
blad gaf dan 1 ml/pot. Bij Mango was er geen effect van de concentratie op de bladlengte. 
 
Tabel 302. Bladlengte (cm) op 1 juli (circa 4 weken na aanvang bloei) gemiddeld per behandeling. 
cultivar tijdstip Concentratie (ml) 
  0 1 2 3 
Majestic Red controle 46.9    
Majestic Red T1   42.7 38.5 35.4 
Majestic Red T2   37.8 33.9 34.2 
Majestic Red T1 + T2   42.0 34.5 29.2 
Mango controle 37.1    
Mango T1   26.7 22.0 27.9 
Mango T2   23.9 24.6 21.1 
Mango T1 + T2   21.0 20.3 17.2 

23.4.3.5 Aantal bloemen 
Het totaal aantal bloemen viel tegen. Gemiddeld gaf Majestic Red 2,3 bloemen per knol en Mango 0,6. 
Er was één hoofdeffect bij het aantal bloemen: het gebruik van de remstof gaf minder bloei (1,4 
bloemen/knol) dan niet remmen (2,1 bloem/knol). Dit is gemiddeld 30% minder bloemen door het gebruik 
van de remstof. 

23.4.4 Samenvatting resultaten 
- Door het gebruik van Bonzi kon de bladlengte worden geremd. Het verschil in bladlengte tussen de 

controle en de behandelingen werd in de loop van de tijd meetbaar en steeds groter. 
- Op 1 mei (= 2 weken nadat voor eerste maal remstof is toegepast en circa 4 weken vóór aanvang van 

de bloei) was er nog geen effect van de remstof op de bladlengte meetbaar (bladlengte van 8,6 tot 
13,9 cm). 

- Op 17 mei (= 4 weken na eerste toepassing en 2 weken na tweede toepassing en circa 2 weken vóór 
aanvang van de bloei) was het blad van de rembehandelingen korter dan van de controle. Er was geen 
verschil tussen de rembehandelingen. 

- Op 30 mei (= ongeveer aanvang bloei) gaven alle rembehandelingen korter blad dan de controle. 
Tweemaal remmen met de hoogste concentratie gaf korter blad dan de andere rembehandelingen. 

- Op 1 juli (circa 4 weken na aanvang bloei) is de lengte voor het laatst gemeten en waren de 
lengteverschillen maximaal. Remmen gaf korter blad dan niet remmen. Remmen op tijdstip 2 én op 
tijdstip 1 + 2 gaf korter blad dan alleen remmen op tijdstip 1. Vroeg in de teelt remmen was blijkbaar 
minder effectief. Tenslotte was Majestic Red na 2 en 3 ml Bonzi korter dan na 1 ml. Bij Mango was de 
concentratie Bonzi niet betrouwbaar van invloed op de bladlengte. 

- De planten bloeiden circa 2 maanden na planten. Hoewel de verschillen tussen de cultivars niet 
hetzelfde waren was er de tendens dat het toepassen van de remstof de bloei vertraagde, meer 
naarmate de concentratie hoger was. 

- Bij aanvang bloei (mogelijk verkoopstadium) waren de verschillen in blad- en bloemlengte nog vrij 
beperkt. Alle rembehandelingen gaven kortere bloemstelen dan de controle behalve remmen op T1 in de 
laagste concentratie. Tweemaal remmen met de hoogste concentratie gaf kortere bloemstelen dan de 
andere rembehandelingen. Deze behandeling (tweemaal de hoogste concentratie) was de enige 
behandeling die bij aanvang bloei korter blad gaf dan de controle. 

- In deze proef lijkt het erop dat toepassen van remstoffen de plantlengte bij verkoopstadium minimaal 
beïnvloed terwijl de verschillen later (bij de consument) steeds duidelijker worden omdat de controle 
steeds meer doorstrekt terwijl de rembehandelingen compacter en kortere blijven. 
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23.5 Zantedeschia: Invloed van de hoeveelheid en frequentie van 
toepassen van een remstof op de gewasontwikkeling op pot 

23.5.1 Inleiding 
In deze proef is onderzocht wat het effect is van verschillende concentraties remstof op de gewaslengte en 
bloei. De remstof is een of tweemaal toegepast. 
In de voorgaande proef is waargenomen dat het effect van de remstof rond het moment van verkoop nog 
beperkt is maar in de loop van de bloeiperiode steeds duidelijker werd. 

23.5.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Majestic Red en Mango maat 18/20 (T2 = virus arm) 
Ontvangst materiaal: : 30 januari 2001  
Bewaartemperatuur : 20°C (vanaf ontvangst tot planten) 
GA-behandeling vlak voor planten : GA3 (Berelex-pil, 1 pil op 10 l water = 100 ppm, 15 min.) 
Plantdatum : 13 maart 2001 
Tijdstip aangieten remstof : T1 = 18 en 26 april (5 w na planten) gewas = 3 tot 7 cm hoog 
  T2 = 2 en 9 mei (2 weken na T1) 
  T1 + T2 (= tweemaal dezelfde concentratie; 1+1, 2+2, 3+3) 
Concentratie : 0 ml Bonzi/pot (controle) 
  1 ml Bonzi/pot 
  2 ml Bonzi/pot 
  3 ml Bonzi/pot 
  Bonzi gegeven in 50 ml water 
Potmaat : 15 cm pot 
Kastemperatuur : 18°C 
 
Er is begonnen met aangieten op het moment dat de spruiten 3 tot 7 cm lang waren. Omdat het gewas 
ongelijk was is besloten om op 18 april de voorlopers aan te gieten en een week later de achterblijvers. 
Hoewel ongewenst komt het ook in de praktijk voor dat een partij in tweeën wordt gedeeld en ná elkaar 
behandeld. 
De potten die op 18 april een spruit van 3 tot 7 cm hadden maar alleen bij T2 moesten worden aangegoten 
zijn gemerkt en op 2 mei aangegoten. Indien de spruiten op 18  april korter waren zijn de potten op 9 mei 
aangegoten. 
De bladlengte is op een aantal tijdstippen gemeten, namelijk 18 en 26 april (T1), 2 en 9 mei (T2 = 2 weken 
na eerste keer remmen), 15 mei, 30 mei, 13 juni en 29 juni. 
Daarnaast zijn bloem- en bladlengte gemeten bij aanvang bloei (enigszins variabel tijdstip). Dit is wellicht het 
beste tijdstip dat overeen komt met de verkoop van het product. De andere metingen geven vooral aan hoe 
de remming in de loop van de tijd verloopt en wat er bij de consument thuis gebeurd. 

23.5.3 Proefresultaten 
Opkomst van het gewas was bij Mango 29 dagen en bij Majestic Red 36 dagen na planten. Dat was 2 
respectievelijk 3 weken later dan vorig jaar. 

23.5.3.1 Aantal kasdagen van inhalen tot begin bloei 
Over de gehele proef duurde het bij Majestic Red gemiddeld 76 dagen (28 mei) vanaf planten tot begin bloei 
en bij Mango 64 dagen (16 mei). 
De frequentie van toepassen was van invloed op de snelheid waarmee het gewas in bloei kwam. Tweemaal 
toepassen (T1 + T2) van de remstof gaf bloei op een latere datum (25 mei = 73 kasdagen) dan de controle 
(19 mei = 67 dagen) of aangieten op T1 (22 mei = 70 dagen)) of T2 (21 mei = 69 dagen). 
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23.5.3.2 Bloemlengte bij aanvang bloei 
De bloemlengte is gemeten bij aanvang bloei, dat was bij Majectic Red gemiddeld op 28 mei en bij Mango 
op 16 mei. 
De bloemstelen van Majestic Red (23,7 cm) waren korter dan van Mango (35,4 cm).  
De twee cultivars reageerden gelijkwaardig op de rembehandelingen. Alle rembehandelingen gaven kortere 
bloemstelen dan de controle. Remmen op T2 gaf langere bloemstelen dan remmen op T1. Tweemaal 
remmen (op T1 + T2 ) gaf de kortste bloemstelen. Daarnaast gaf remmen met 2 of 3 ml een kortere 
bloemsteel dan remmen met 1 ml. 
In tabel 303 is de bloemlengte van alle behandelingen (ondanks dat er hoofdeffecten zijn) weergeven omdat 
er verschil in lengte is tussen de twee cultivars. 
 
Tabel 303. Bloemlengte (cm) bij aanvang bloei gemiddeld per behandeling. 
cultivar tijdstip Concentratie (ml) 
  0 1 2 3 
Majestic Red controle 30.0    
Majestic Red T1   23.3 25.4 22.7 
Majestic Red T2   27.7 21.3 24.7 
Majestic Red T1 + T2   21.8 19.6 20.7 
Mango controle 44.1    
Mango T1   34.2 33.2 34.6 
Mango T2   39.6 37.8 35.7 
Mango T1 + T2   36.0 31.6 27.5 

23.5.3.3 Bladlengte bij aanvang bloei 
De hier besproken bladlengte is gemeten bij aanvang bloei, dat was bij Majectic Red gemiddeld op 28 mei 
en bij Mango op 16 mei. 
Gemiddeld over de hele proef was het blad 32 cm lang. 
De verschillen in bladlengte bij aanvang bloei waren hetzelfde als bij de bloemsteellengte. 
Het blad van de controle planten was altijd het langste. Remmen op T2 gaf korter blad, remmen op T1 gaf 
nog korter blad en tweemaal remmen gaf het kortste blad. 
Een concentratie van 1 ml gaf korter blad dan de controle en een concentratie van 2 en 3 ml gaf nog korter 
blad. 
 
Tabel 304. Bladlengte (cm) bij aanvang bloei gemiddeld per behandeling. 
cultivar tijdstip Concentratie (ml) 
  0 1 2 3 
Majestic Red controle 39.6    
Majestic Red T1   34.3 31.3 32.2 
Majestic Red T2   35.6 33.1 34.3 
Majestic Red T1 + T2   29.8 29.6 27.8 
Mango controle 43.5    
Mango T1   30.6 28.1 28.2 
Mango T2   36.8 33.9 33.6 
Mango T1 + T2   30.5 27.1 21.9 

23.5.3.4 Bladlengte in de loop van de proef. 
De bladlengte is niet alleen bij aanvang bloei (variabele data) gemeten maar ook op een aantal vaste 
tijdstippen. 
1. 18 april (5 weken na planten) 

De planten die op deze datum (T1) zijn aangegoten hadden spruiten van 4,8 cm (Majestic Red) en 9,3 
cm (Mango). 
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2. 26 april (6 weken na planten) 
De planten die op deze datum (T1) zijn aangegoten (die op 18 april nog te klein waren) hadden spruiten 
van 3.8 cm (Majestic Red) en 3.2 cm (Mango). De spruiten waren tussen de 1.6 en 4.9 cm. 

3. 2 mei (2 weken na de eerste T1-potten) 
Bij Majestic Red was er nog geen verschil in bladlengte tussen de controle en aangieten op T1, T2 
(wordt op deze dag pas aangegoten) en T1 + T2. Het blad is tussen de 15 en 21 (controle) cm. Bij 
Mango hadden de planten die op T1 en T1 + T2 zijn aangegoten korter dan blad (21, 22 cm) dan de 
controle en de planten die op deze dag zijn aangegoten (27 cm). 

4. 9 mei (2 weken na tweede T1-potten) 
De controle behandeling en de behandelingen die op deze dag zijn aangegoten hadden blad van 16 cm 
lengte. De potten die op T1 of T1 + T2 zijn aangegoten hadden blad van 10 tot 13 cm. 

5. 15 mei 
Mango (27.9 cm) was langer dan Majestic Red (23.3 cm). Verder was het blad van de controle planten 
(32.6 cm) langer dan van de planten die op T2 zijn aangegoten (28.7 cm). Planten aangegoten op T1 
(23.8 cm) en T1 + T2 (21.8 cm) waren korter maar verschilden niet van elkaar. 

6. 30 mei 
Er was geen betrouwbaar cultivar effect. 
Het blad van de controle planten (42.9 cm) was langer dan van de planten behandeld op T2 (33.9 cm). 
Planten behandeld op T1 waren korter (30.6 cm) dan de T2-planten en de planten behandeld op T1 + T2  
waren het kortste (27.0 cm). Verder was nu voor het eerst een effect van de concentratie remstof te 
zien. De controle gaf de langste planten (42.9 cm), 1 ml Bonzi gaf kortere planten (32.4 cm) en 2 en 3 
ml nog kortere planten (29.4 cm). 

7. 13 juni 
De verschillen tussen de behandelingen waren hetzelfde als 2 weken eerder op 30 mei. De planten zijn 
gemiddeld 2 cm langer geworden. 

8. 29 juni 
De verschillen zijn nog steeds zoals 4 weken eerder op 30 mei. Gemiddeld zijn de planten even lang als 
twee weken eerder op 13 juni. 

 
In tegenstelling tot vorig jaar zijn nu 2 weken na T1 al wel remeffecten gevonden bij de planten die op de 
eerste datum zijn geremd. 
Op 15 mei = 1 of 2 weken na T2 zijn de T2 planten al korter dan de controle. De T1 en T1 + T2 planten zijn 
nog korter. 
Vanaf 30 mei had de controle de langste planten, T2 kortere planten, T1 nog kortere planten en tweemaal 
aangieten de kortste planten. Verder gaf 2 of 3 ml Bonzi kortere planten dan 1 ml en waren de controle 
planten het langste. Het verschil tussen de controle en 1 ml was veel groter dan tussen 1 en 2 ml. 
 
Tabel 305. Bladlengte (cm) op 29 juni (= 4 tot 6 weken na aanvang bloei) gemiddeld per behandeling. 
cultivar tijdstip Concentratie (ml) 
  0 1 2 3 
Majestic Red controle 43.3    
Majestic Red T1   36.3 31.0 34.9 
Majestic Red T2   36.4 33.9 35.8 
Majestic Red T1 + T2   33.3 29.8 28.1 
Mango controle 47.1    
Mango T1   33.2 30.9 26.6 
Mango T2   36.1 33.3 34.9 
Mango T1 + T2   30.7 28.3 22.9 

23.5.3.5 Aantal bloemen 
Het totaal aantal bloemen was bij Majestic Red 2,3 bloemen per knol (evenveel als vorig jaar) en bij Mango 
2.0 (vorig jaar 0,6). Gebruik van Bonzi was daarop niet van invloed, wat vorig jaar wel het geval was. De 
remstof gaf toen 30% minder bloemen. 
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23.5.3.6 Vergelijking bladlengte in 2000 en 2001 
Nog een enkele vergelijkingen tussen de resultaten van 2000 en 2001. 
In 2000 was het effect van 1 ml op T1 bij de bloei nog niet te zien (bij Majestic Red, wel bij Mango) 
In 2001 werkte alle behandelingen. Aangieten op T2 was minder effectief; wellicht door de langere spruiten 
op T2. 
Bij Majestic Red lijken de verschillen tussen de jaren niet groot. 
Bij Mango is een groot verschil in lengte op T2 wat later door remmen blijkbaar niet meer wordt 
weggewerkt. 
 
Tabel 306. Bladlengte op verschillende data in 2000 en 2001. 
2000 lengte (cm) 2001 lengte (cm) 
Majestic Red   
Lengte T1 = 19 april 3-7 lengte T1= 18 april 5.2 
  lengte T1= 26 april 3.7 
Lengte T2 = 1 mei 14.2 lengte T2= 2 mei 15.9 
  lengte T2= 9 mei 15.8 
Mango 
Lengte T1 = 19 april 3-7 lengte T1= 18 april 9.2 
  lengte T1= 26 april 2.6 
Lengte T2 = 1 mei 9.1 lengte T2= 2 mei 27.4 
  lengte T2= 9 mei 16.2 

23.5.4 Samenvatting resultaten 
- Het gebruik van de remstof Bonzi was effectief om de gewaslengte (bloem én blad) kort te houden. Het 

verschil in bladlengte tussen de controle en behandelingen werd in de loop van de tijd steeds 
duidelijker. 

- Twee weken na de eerste keer remmen zijn in tegenstelling tot vorig jaar al de eerste effecten van het 
remmen gevonden. 

- Op 15 mei (= aanvang bloei Mango en 2 weken voor aanvang bloei Majestic Red), 1 á 2 weken ná T2 
had de controle de langste bladeren, remmen op T2 kortere bladeren, en planten geremd op T1 of op T1 
+ T2 nog kortere bladeren. 

- Vanaf 30 mei (= 2 weken na aanvang bloei Mango en rond aanvang bloei Majestic Red)) was het blad 
van de controle het langste, geplante geremd op T2 korter, geremd op T1 nog korter en tweemaal 
remmen het kortste. Verder gaf 2 of 3 ml Bonzi het kortste blad, 1 ml iets langer blad en de controle 
veel langer blad. Het verschil in bladlengte tussen de controle en 1 ml was veel groter dan tussen 1 en 
2 ml. 
Bovenstaande conclusies gelden ook wanneer naar de bladlengte bij aanvang bloei wordt gekeken. 

- In tegenstelling tot vorig jaar had het gebruik van de remstof geen nadelige gevolgen voor de 
bloeirijkheid. 

- Ten opzichte van de proef van vorig jaar waren er toch wel de nodige verschillen. Dit jaar werkte de 
remstof sneller (korter na toepassen zichtbaar) en duidelijker; de verschillen waren groter. Vorig jaar 
werkte remmen op T2 beter dan op T1, dat was dit jaar andersom. 
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23.6 Zantedeschia: Invloed van de hoeveelheid en frequentie van 
toepassen van een remstof op de gewasontwikkeling op pot 

23.6.1 Inleiding 
In deze proef is onderzocht wat het effect is van verschillende concentraties remstof op de gewaslengte en 
bloei. De remstof is een of tweemaal toegepast. 
In de voorgaande proeven is waargenomen dat het effect van de remstof rond het moment van verkoop 
nog beperkt is maar in de loop van de bloeiperiode steeds duidelijker werd. Het was echter onduidelijk welk 
moment het beste is om de remstof toe te passen.  

23.6.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Majestic Red en Flame maat 18/20 (T2 = virus arm) 
Ontvangst materiaal: : 7 maart 2002 
Bewaartemperatuur : 20°C (vanaf ontvangst tot planten) 
GA-behandeling vlak voor planten : GA3 (Berelex-pil, 1 pil op 10 l water = 100 ppm,  
  15 min.) 
Plantdatum : 19 maart 2002 
Tijdstip aangieten remstof : T1 = 3 april (Flame, lengte gewas 3,7 cm) 
  T1 = 17 april (Majestic Red, lengte gewas 4,9 cm) 
  T2 = 17 april (Flame = 2 weken na T1) 
  T2 = 1 mei (Majestic Red = 2 weken na T1) 
  T1 + T2 (= tweemaal dezelfde concentratie;  
  1+1 ml, 2+2 ml, 3+3 ml) 
Concentratie : 0 ml Bonzi/pot (controle) 
  1 ml Bonzi/pot 
  2 ml Bonzi/pot 
  3 ml Bonzi/pot 
  Bonzi gegeven in 50 ml water 
Potmaat : 15 cm pot 
Prijs (excl. BTW, 23-10-2002) : Bonzi € 77,25/liter = 7,7 cent/ml product 
Kastemperatuur : 18°C 

23.6.3 Proefresultaten 
Flame kwam eerder op dan Majestic Red waardoor het aangieten met Bonzi bij Flame steeds 2 weken 
eerder is uitgevoerd dan bij Majestic Red. 

23.6.3.1 Blad- en bloemlengte tijdens de teelt 
3 april 
Flame had op 3 april, bij de eerste keer aangieten, een spruitlengte van gemiddeld 3,7 cm. Dit was 2 weken 
na planten. 
17 april 
Majestic Red had op 17 april, bij de eerste keer aangieten, een spruitlengte van gemiddeld 4,9 cm. Dit was 
4 weken na planten.  
De toepassing van Bonzi bij Flame twee weken hiervoor had nog geen effect op de lengte van het blad. Het 
blad van Flame was gemiddeld 17,0 cm. Op deze datum is Flame voor de tweede maal aangegoten. 
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1 mei 
Bij Flame was er 4 weken na de eerste toepassing en 2 weken na de tweede toepassing een effect van de 
remstof. De rembehandelingen waren met gemiddeld 35,4 cm korter dan de controle met 42,2 cm. 
De remstof was bij Majestic Red (2 weken na de eerste toepassing en op de dag van de tweede toepassing) 
nog niet van invloed op de bladlengte (gemiddeld 13,4 cm). 
23 mei 
Deze datum is bij Flame 7 weken na de eerste en 5 weken na de tweede toepassing van de remstof. Het 
toepassen van Bonzi (48,8 cm) gaf duidelijk korter blad dan de controle (61,9 cm). 
Bij Majestic Red was nog geen betrouwbaar effect van het toepassen van de remstof zichtbaar (blad 
gemiddeld 39,1 cm lang). 
 
Tabel 307. Bladlengte (cm) per cultivar op 23 mei, 5 juni en 19 juni gemiddeld per concentratie Bonzi. 
 23 mei 5 juni 5 juni 19 juni 19 juni 
concentratie Flame Flame Majestic Red Flame Majestic Red 
0 ml 61.9 63.8 53.7 65.3 73.0 
1 ml 51.5 55.1 54.8 56.8 66.1 
2 ml 48.3 50.4 49.3 53.1 61.1 
3 ml 46.7 48.0 48.8 50.1 58.0 
 
5 juni 
Bij Flame is deze datum 9 weken na de eerste en 7 weken na de tweede behandeling, bij Majestic Red 7 
weken na de eerste en 5 weken na de tweede toepassing. 
De verschillen in bladlengte tussen de behandelingen waren groter dan op 23 mei. Bij Flame gaf Bonzi 
korter blad dan de controle. De concentraties 2 en 3 ml gaven korter blad dan concentratie 1 ml. Bij 
Majestic Red gaven de concentraties 2 en 3 ml korter blad dan de controle én concentratie 1 ml.  
19 juni 
Bij Flame is deze datum 11 weken na de eerste en 9 weken na de tweede behandeling, bij Majestic Red 9 
weken na de eerste en 7 weken na de tweede toepassing. 
Bij beide cultivars was er een betrouwbaar effect van de concentratie Bonzi en van het tijdstip van 
toepassen. 
Hoe hoger de concentratie Bonzi des te korter was het blad.  
Verder gaf remmen op T2 en op T1 + T2 korter blad dan alleen remmen op T1. 
 
Tabel 308. Bladlengte (cm) gemiddeld over de cultivars op 19 juni gemiddeld per tijdstip van toepassen. 
concentratie bladlengte 
 19 juni 
controle 69.1 
T1 60.0 
T2 56.6 
T1 + T2 56.0 
 
2 juli 
De proef is afgesloten op 2 juli. De verschillen tussen de behandelingen waren hetzelfde als op 19 juni. Het 
blad was gemiddeld over de hele proef in de afgelopen 2 weken slechts 0,3 cm gestrekt. 

23.6.3.2 Bladlengte bij aanvang bloei 
Gemiddeld over de hele proef kwam Flame op 26 mei en Majestic Red op 4 juni in bloei. 
Op het moment dat een plant ging bloeien is de blad- en bloemlengte bepaald. 
Bij Flame gaf remmen altijd korter blad dan de controle. De concentraties 2 en 3 ml gaven korter blad dan 
de concentratie 1 ml. Daarnaast gaf tweemaal toedienen (T1 + T2) korter blad dan eenmaal toedienen. 
Bij  Majestic Red gaven concentraties 2 en 3 korter blad dan de concentratie 1 ml en de controle. Verder 
gaf ook bij Majestic Red tweemaal toepassen korter blad dan eenmaal toepassen. 
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Tabel 309. Bladlengte (cm) bij aanvang bloei gemiddeld per concentratie Bonzi. 
concentratie Flame Majestic Red 
0 ml 61.6 55.4 
1 ml 52.9 55.1 
2 ml 49.9 48.6 
3 ml 48.4 50.5 
 
Tabel 310. Bladlengte (cm) bij aanvang bloei gemiddeld per tijdstip van toepassen. 
concentratie Flame Majestic Red 
controle 61.6 55.4 
T1 52.4 53.6 
T2 50.2 53.2 
T1 + T2 48.5 47.5 

23.6.3.3 Bloemlengte bij aanvang bloei 
Er waren slechts 2 betrouwbare effecten. De bloemstelen van Flame (41,0 cm) waren langer dan van 
Majestic Red (34,6 cm). Verder gaven de concentraties 2 en 3 ml een kortere bloem dan de concentratie 1 
ml. Alle rembehandelingen gaven een kortere bloem dan de controle. Het tijdstip van toepassen of de 
frequentie maakte niet uit. 

23.6.3.4 Bloemlengte bij einde proef (2 juli 2002) 
De bloemsteel van Flame (72,3 cm) was langer dan van Majestic Red (68,3 cm). 
De concentratie 1 ml toegediend op T2 gaf geen kortere bloemsteel dan de controle, de overige 
behandelingen gaven wel een kortere bloemsteel. De concentraties 2 en 3 ml tweemaal toepassen gaven 
een kortere bloemsteel dan eenmaal of alleen op T1 toepassen. 

23.6.3.5 Tijdstip opkomst en aanvang bloei 
Flame kwam gemiddeld op 27 maart en Majestic Red op 2 april op. Dat was 3 á 4 weken na planten. 
Gemiddeld over de hele proef kwam Flame op 26 mei en Majestic Red op 4 juni in bloei. 
Majestic Red kwam trager in bloei dan Flame. Flame tweemaal geremd bloeide trager (8 dagen) dan de 
controle. Verder waren de behandelingen niet van invloed op de bloeisnelheid. 

23.6.3.6 Aantal bloemen 
Gemiddeld gaf Flame (1,9) meer goede bloemen per knol dan Majestic Red (1,6). Majestic Red gaf meer 
misvormde bloemen (0,6) dan Flame (0,3). Daardoor was er geen verschil bij het totaal aantal bloemen 
(Majestic Red 2,1, Flame 2,2). De remstof, de concentratie daarvan en/of het moment van toepassen was 
niet van invloed op het aantal bloemen. 
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23.6.4 Samenvatting resultaten 
• Ook in deze laatste proef was het gebruik van Bonzi effectief om de planten korter te houden. 
• Het effect van de remstof was net als twee jaar geleden pas 4 weken na toedienen meetbaar, in 

tegenstelling tot vorig jaar toen twee weken na toepassen al een effect meetbaar was.  
• Evenals in voorgaande jaren werd het verschil tussen wel en niet remmen in de loop van de teelt steeds 

duidelijker. 
• Bij aanvang van de bloei van Flame (26 mei = 9 weken na planten en 5 en/of 7 weken na toedienen 

remstof) gaf remmen met Bonzi altijd korter blad dan niet remmen. De concentraties 2 en 3 ml gaven 
korter blad dan de concentratie 1 ml. Daarnaast gaf tweemaal remmen korter blad dan eenmaal 
remmen. 
Bij aanvang van de bloei van Majestic Red (4 juni = 11 weken na planten en 5 en/of 7 weken na 
toedienen remstof) was het blad na toedienen van de concentraties 2 en 3 ml korter dan bij de controle 
of de concentratie 1 ml. De concentratie 1 ml had nog geen effect bij aanvang bloei. Tweemaal 
toedienen gaf korter blad dan éénmaal toedienen. 
De bloemsteel bij aanvang van de bloei was na remmen altijd korter dan de controle. De concentraties 
2 en 3 ml gaven een kortere bloemsteel dan 1 ml. Het tijdstip van toepassen of frequentie was niet van 
invloed op de lengte. 

• Vanaf 19 juni waren de verschillen tussen de behandelingen maximaal en veranderden ze niet meer. 
Hoe hoger de concentratie remstof was des te korter was het blad. 
Verder gaf remmen op T2 en op T1 + T2 korter blad dan alleen remmen op T1. 

23.7 Conclusie en discussie 
De remstof Bonzi (paclobutrazol) was effectief in het remmen van de gewaslengte van Zantedeschia. 
Een plant aangieten met 1 ml Bonzi gaf een duidelijke remming van de gewaslengte ten opzichte van de 
onbehandelde controle. Het toedienen van 2 of 3 ml/pot gaf een nog korter gewas. Er was veelal geen 
betrouwbaar verschil tussen deze twee concentraties. 
Daarnaast gaf tweemaal toedienen van de remstof een sterkere remming dan eenmaal toedienen. Indien de 
remstof eenmaal werd toegediend was niet duidelijk wat het beste moment daarvoor was, bij een 
gewaslengte van 3 tot 6 cm of twee weken later bij een lengte van 8 tot 15 cm. 
Gelet op de hoge kosten van het product lijkt een dosering van 3 ml te hoog omdat het nauwelijks meer 
effect gaf dan 2 ml. Omdat tweemaal toedienen een kortere plant tot gevolg had dan eenmaal toedienen 
lijkt een dosering van tweemaal 1 of 2 ml het beste. Afhankelijk van de cultivar keuze (normale lengte 
gewas) moet de afweging gemaakt worden welke concentratie gegeven zal worden. 
Rond de bloei van het gewas was het effect van de remstof nog beperkt. Het effect werd in de loop van de 
tijd steeds duidelijker. Dit betekend dat een goed geremde plant bij de consument korter en mooier zal 
blijven dan een niet of niet goed geremde plant. 
In één jaar is er een afname van het aantal bloemen (30%) waargenomen als gevolg van het toepassen van 
de remstof. De remstof vertraagde de bloei veelal ook met enkele dagen. 
Naast de cultivar keuze en de remstof is ook de bewaring (voorgeschiedenis) van de knol van invloed op de 
snelheid van ontwikkeling en gewaslengte. 
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24 Bloeibeïnvloeding van Zantedeschia aethiopica 

24.1 Inleiding 
Er zijn veel vragen met betrekking tot de bloei van Zantedeschia aethiopica. Wanneer het gewas enkele 
jaren vast blijft staan in een kas komen de meeste bloemen in de periode van februari t/m april in bloei 
waardoor de bloemenprijs op de veiling in die periode onder druk komt te staan. Het lijkt niet mogelijk de 
bloei te spreiden. Daarnaast valt soms de bloemproductie per m2 tegen terwijl het gewas hetzelfde 
behandeld (geteeld) is als het jaar ervoor.  
Het is niet duidelijk hoe de bloei kan worden beïnvloed. Per gevormde scheut kunnen volgens de literatuur 
maximaal 2 bloemen ontstaan. Vaak wordt gesteld dat het aantal afgesplitste scheuten groter wordt 
naarmate de kastemperatuur hoger is. Echter daar is geen hard bewijs voor en niemand wil zijn kas in de 
winter warm stoken (en daarmee waarschijnlijk het aantal scheuten laten toenemen) omdat daarmee fors 
geïnvesteerd moet worden terwijl de opbrengst onzeker is. 
Daarnaast was er onduidelijkheid over de optimale teeltduur. Sommige kwekers laten het gewas jaren vast 
staan. Anderen, die dat vaak ook doen, suggereren dat ze het eerste jaar na planten de meeste bloemen 
hebben geoogst. Dit zou er op duiden dat jaarlijks rooien en planten de hoogste productie zou geven. 
In een driejarig onderzoek is op eenvoudige wijze de invloed van drie sterk uiteenlopende kastemperaturen 
en een teeltduur van één, twee of drie jaren op de bloemproductie bepaald. 
Daarna is een onderzoek uitgevoerd waarbij de planten bespoten zijn met de groeistof gibberelline om de 
bloei te bevorderen. Deze groeistof wordt als knoldompeling met succes toegepast bij de knolvormende 
Zantedeschia maar het effect op Zantedeschia aethiopica is onduidelijk. Vanuit de praktijk worden veelal 
teleurstellende resultaten gemeld. Tijdens dit onderzoek is gedurende een jaar maandelijks 
stadiumonderzoek aan een aantal scheuten verricht om de (bloem-)ontwikkeling van de plant te volgen. 

24.2 Zantedeschia aethiopica: Invloed van de kastemperatuur en 
de teeltduur op de bloei 

24.2.1 Materiaal en methode 
Materiaal : Zantedeschia aethiopica ‘Innocence’, wortelstok 2 cm diameter 
Plantdatum : 9 september 1998 
Kastemperatuur vanaf 9-9-‘98 : 20°C 
Kastemperatuur vanaf 15-12-‘98 : 8°C (stoken tot 7°C, luchten vanaf 8°C) 
  14°C (stoken tot 13°C, luchten vanaf 14°C) 
  20°C (stoken tot 19°C, luchten vanaf 20°C) 
Teeltduur : 1-jarig (elke zomer rooien en na enkele weken weer planten) 
  2-jarig (tweede zomer rooien en daarna weer planten) 
  3-jarig (drie jaren vast laten staan) 
Aantal planten per m2  : 6 planten/ meter bed 
Watergeven : onderdoor; druppelaars tussen de twee regels met planten 
Rooidatum na 1e jaar : 6 juli 1999 
Bewaring gerooide planten : 3 dagen in kas op de grond, daarna naar 13°C 
Plantdatum na 1e  jaar : 17 augustus 1999 
Rooidatum na 2e jaar : 30 juni 2000 
Bewaring gerooide planten : 6 dagen in kas op de grond, daarna 1 week 17°C, verder 23°C 
Plantdatum na 2e jaar : 24 augustus 2000 
Proefplaats : PPO, Lisse 
De kastemperatuur is de ingestelde waarde, d.w.z. stoken tot 7, 13 of 19°C en luchten bij 8, 14 en 20°C. 
In de winter zijn deze temperaturen gerealiseerd, in de zomer niet. In het verslag zijn de gerealiseerde 
temperaturen weergegeven. 
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24.2.2 Proefresultaten eerste jaar (1998 – 1999) 

24.2.2.1 Groei gewas 
Na het planten is de kastemperatuur van alle afdelingen ingesteld op 20°C om alle rhizomen goed weg te 
laten groeien. Circa 4 weken na planten was meer dan 70% van de rhizomen uitgelopen. Op 22 oktober 
(circa 6 weken na planten) was er 100% opkomst. 
Op 15 december 1998 stond er een aardig gewas met blad en is de kastemperatuur ingesteld op de 
gewenste waarde (8, 14 en 20°C). 
 
Tijdens de teelt is tweemaal bemest met een mengmeststof: 12-10-18 waarbij per keer 50 kg N/ha is 
gegeven. Er is gekozen voor een mengmeststof omdat de overige elementen ook in kleine hoeveelheden 
aanwezig waren. 
Vanwege een gebrekverschijnsel in het blad, zichtbaar vanaf eind januari 1999 in de oudste bladeren is het 
gewas tweemaal gespoten met mangaanfertichel (300 g Mn/ha). Het leek mangaangebrek te zijn omdat 
visueel gezonde bladeren van enkele planten die in potgrond groeiden 6 maal meer Mn bevatte dan de 
bladeren met gebrekverschijnselen. Daarnaast leek het gebrek het meeste op Mn-gebrek bij Spathiphyllum 
(ook een Araceae). Een algemeen grondmonster gaf aan dat de grond redelijk veel Fe en weinig Mn bevatte. 
Weinig Mn in combinatie met een hoge pH (wat in deze kasgrond het geval was) maakt Mn-gebrek wel zeer 
waarschijnlijk.  
Op 9 april 1999 is er blad geplukt omdat het gewas te vol en te hoog werd. 
Op 1 juni 1999 is gestopt met watergeven om gewas in rust te laten gaan. Het gewas was op dat moment 
al weer zeer hoog. Het gewas stierf vervolgens niet af, waarschijnlijk omdat de wortels genoeg vocht uit de 
grond konden halen. 
Op 6 juli 1999 is het gewas op 30 cm hoogte afgemaaid en zijn de gewenste veldjes daarna gerooid. 

24.2.2.2 Temperatuur 
In tabel 311 is de gemiddelde temperatuur per afdeling weergegeven. In figuur 3 is de gerealiseerde 
temperatuur over drie jaren te zien. 
In de tabel is te zien dat de temperatuur van de 8°C afdeling alleen vanaf half december t/m februari 
redelijk goed is benaderd. Vanaf maart liep de temperatuur al weer op. De temperatuur in de 14°C afdeling 
is vanaf half december t/m maart goed benaderd, daarna liep de temperatuur op. De temperatuur van de 
20°C afdeling liep alleen in juli en augustus op. Verder is te zien dat door het afstellen van de 
stooktemperatuur op 1°C beneden de gewenste waarde en luchten op de gewenste waarde in koele 
perioden de gewenste waarde net niet is bereikt. Dit was ook in de winter bij de 14°C afdeling het geval. 
Vanaf mei t/m augustus waren de temperaturen in de 8 en 14°C afdelingen gelijk, in juli en augustus waren 
de temperaturen in alle drie de afdelingen gelijk. 
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Tabel 311. Gemiddelde kastemperatuur per maand en afdeling.  
 kastemperatuur 
maand 8°C 14°C 20°C 
september 1998 19.8 19.9 20.1 
oktober 19.1 19.2 19.2 
november 18.9 19.0 19.0 
1-15 december 1998 18.8 18.8 18.8 
15-31 december 1998 9.3 13.4 18.9 
januari 1999 9.0 13.2 18.9 
februari 9.1 13.3 18.9 
maart 11.5 14.1 19.1 
april 14.2 15.4 19.5 
mei 17.9 17.9 20.3 
juni 18.5 18.5 20.5 
juli 22.7 22.5 23.2 
augustus 1999 22.0 21.8 22.6 

24.2.2.3 Bloei 
De bloei begon begin december 1998 en liep door tot aan half mei. 
Waarschijnlijk vanwege de kleine maat uitgangsmateriaal was de bloemproductie het eerste jaar niet groot. 
Het eerste jaar is alleen de kastemperatuur gevarieerd en niet in teeltduur omdat al het materiaal net voor 
het eerst geplant was. 
Er zijn geen betrouwbare verschillen gevonden in totale bloemproductie, stengellengte, bloemgrootte, 
stengelgewicht en de totale periode van bloei tussen de drie kastemperaturen.  
In de periode van week 49 t/m week 7 (=december t/m februari) was de bloemproductie hoger naarmate 
de kastemperatuur hoger was. In de daarop volgende periodes leek de productie bij 20°C lager dan bij de 
lagere temperaturen maar dit was niet statistisch betrouwbaar. 
 
Tabel 312. Bloemproductie tijdens het eerste jaar (1998 – 1999) gemiddeld per plant. 
kastemperatuur aantal bloemen/plant 
8°C 0.96 
14°C 1.16 
20°C 1.28 

24.2.3 Proefresultaten tweede jaar (1999 – 2000) 

24.2.3.1 Gewas groei 
Het gewas ging ondanks het ‘droogzetten’ vanaf 1 juni 1999 en het maaien en rooien niet in rust. Het 
gewas in de kas begon vrijwel direct na het maaien weer met uitlopen, bij alle kastemperaturen. Ook de 
planten (wortelstokken) in de bewaarcel gingen binnen enkele weken uitlopen waarbij bij een enkele plant 
zelfs een bloem zichtbaar werd. 
Omdat de stengelstompen in de cel langzaam nat werden is besloten om de planten op 17 augustus 1999 
weer te planten. Langer laten liggen in de cel bij 13°C zou waarschijnlijk tot uitval hebben geleid. 
Er heeft nu geen uitval plaatsgevonden. 
Na het planten is weer gestart met watergeven, in eerste instantie (de eerste weken) alleen de gerooide 
planten. 
Tijdens de teelt is evenals het jaar ervoor tweemaal bemest met de mengmeststof 12-10-18 waarbij 50 kg 
N/ha is gegeven. Ook is het gewas gespoten met mangaanfertichel (300 g Mn/ha). De 
gebrekverschijnselen zijn tijdens het tweede jaar bijna niet meer waargenomen zodat het ook achteraf 
aannemelijk lijkt dat het hier om Mn-gebrek ging. 
Er is in het seizoen driemaal blad gesnoeid, in januari, februari en maart 2000 omdat het gewas erg vol 
stond en steeds hoger werd. 
Het gewas heeft vanaf 29 mei 2000 geen water meer gehad om af te laten sterven. Op 29 juni is het blad 
verwijderd (het gewas ging niet in rust) en de planten van de 1- en 2-jarige teelt zijn op 30 juni gerooid. 
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24.2.3.2 Temperatuur 
In tabel 313 is de gemiddelde temperatuur per maand voor elke afdeling weergegeven. In figuur 3 is de 
gerealiseerde temperatuur over drie jaren te zien. 
In tabel 313 is te zien dat de 8°C afdeling alleen in december, januari en februari in de buurt van zijn 
ingestelde waarde kwam. Voor en na die periode liep de temperatuur al snel op hoewel de gemiddelde 
temperatuur nog wel veel lager was dan de 14°C afdeling. De 14°C afdeling kwam in de periode van 
oktober t/m april dicht bij de ingestelde waarde. In september 1999 en vanaf mei 2000 waren de 
gerealiseerde temperaturen in de 8- en 14°C afdelingen ongeveer gelijk. De 20°C afdeling kwam gedurende 
het hele jaar aardig dicht bij de ingestelde waarde. In de zomer was te temperatuur 1 tot 1,5°C hoger, in de 
winter maximaal 1°C lager. 
 
Tabel 313. Gemiddelde kastemperatuur per maand en afdeling. 
 kastemperatuur 
maand 8°C 14°C 20°C 
september 1999 20.5 20.3 21.4 
oktober 14.5 15.3 19.2 
november 11.3 13.7 19.0 
december 1999 9.8 13.2 18.9 
januari 2000  9.6 13.2 18.9 
februari 10.0 13.3 19.0 
maart 11.2 13.8 19.1 
april 13.9 15.4 19.4 
mei 17.9 18.2 20.8 
juni 19.2 19.2 21.2 
juli 19.6 19.6 21.0 
augustus 2000 21.9 21.9 22.5 

24.2.3.3 Aantal scheuten 
Op 5 oktober 1999 zijn het aantal scheuten per plant geteld. Op dit moment waren de planten volop aan het 
groeien en bloeien. In tabel 314 is te zien dat de planten van de 2-jarige teelt (de planten die zijn blijven 
vaststaan) meer scheuten hadden dan de planten van de 1-jarige teelt. Daarnaast was het aantal scheuten 
groter naarmate de kastemperatuur hoger was. Dit effect van de kastemperatuur is in de literatuur al 
eerder beschreven. 
 
Tabel 314. Gemiddeld aantal scheuten per plant op 5 oktober 1999. 
 teeltduur 
kastemperatuur 1-jarig 2-jarig 
8°C 1.71 2.44 
14°C 1.83 3.08 
20°C 2.54 3.48 

24.2.3.4 Bloei 
De planten die vast zijn blijven staan begonnen vanaf half augustus weer met bloeien. De planten die zijn 
gerooid (1-jarige teelt) begonnen vanaf half september te bloeien in de 20°C afdeling en vanaf begin 
oktober in de 8- en 14°C afdelingen. 
In de bloemproductie is een zeer betrouwbaar effect gevonden van de teeltduur (tabel 315). De planten die 
vast zijn blijven staan produceerden gedurende het tweede jaar meer bloemen dan de planten die in de 
zomer van 1999 zijn gerooid (1-jarige teelt). Daarnaast is er slechts een tendens (90% betrouwbaar) dat de 
totale productie in de 20°C afdeling kleiner was dan in de 8- en 14°C afdelingen. 
De bloemsteellengte werd zowel door de kastemperatuur als door de teeltduur beïnvloed. De bloemsteel 
was korter naarmate de kastemperatuur hoger was. Daarnaast gaf de 1-jarige teelt kortere bloemen dan de 
2-jarige teelt. 
Bij het gewicht van de stelen was hetzelfde te zien als bij de lengte. Hoe hoger de kastemperatuur was des 
te lichter was de stengel. Daarnaast waren de stengels van de 1-jarige teelt lichter dan van de 2-jarige teelt. 
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Tabel 315. Bloemproductie per plant, lengte bloemstelen (cm), gewicht per bloemsteel (g) en gewicht per 
cm bloemsteel (g) per temperatuur gedurende het tweede teeltjaar. 
 Aantal bloemen Lengte bloemsteel Gewicht bloemsteel 
 teeltduur teeltduur teeltduur 
kastemperatuur 1-jarig 2-jarig 1-jarig 2-jarig 1-jarig 2-jarig 
8°C 4.5 6.5 81.0 90.5 66.9 91.3 
14°C 3.8 7.2 78.0 86.0 58.5 80.7 
20°C 3.5 5.9 70.4 76.5 48.4 62.5 
 
Maar daarnaast werd het gewicht per cm steel beïnvloed door zowel de kastemperatuur als de teeltduur 
(tabel 316). Het gewicht per cm steel is een maat voor de stevigheid/dikte/kwaliteit van de stengels. De 
bloemstelen uit de 20°C afdeling waren per cm lichter dan de stelen uit de koelere afdelingen, ze waren dus 
dunner. Er was geen verschil tussen de stelen uit 8 en 14°C. Daarnaast waren de stelen van de 1-jarige 
teelt ook lichter per cm dan de stelen van de 2-jarige teelt. De zwaarste stelen per cm steel (dat is de 
zwaarste kwaliteit) is verkregen bij de 2-jarige teelt bij lagere temperaturen (8 en 14°C). 
 
Tabel 316. Bloemsteelgewicht (g) per cm steel en lengte van de bloem (cm) gemiddeld per behandeling. 
 Gewicht/cm steel lengte bloem 
 Teeltduur teeltduur 
kastemperatuur 1-jarig 2-jarig 1-jarig 2-jarig 
8°C 0.82 1.01 10.8 11.4 
14°C 0.75 0.94 10.3 11.3 
20°C 0.69 0.82 10.1 11.2 
 
De lengte van de bloem werd alleen betrouwbaar beïnvloed door de teeltduur (tabel 316). De 2-jarige teelt 
gaf langere (grotere) bloemen dan de 1-jarige teelt. Hierbij moet ook direct worden opgemerkt dat de 
eerste bloemen van de 1-jarige teelt soms ook een verdroogd topje van de bloeikolf hadden wat een 
negatief aspect is. Deze verdroging zou veroorzaakt kunnen zijn door het rooien op zich of door 
onvoldoende beworteling tijdens de bloei waardoor concurrentie binnen de plant ontstaat om vocht tussen 
bloem en blad. 

24.2.3.5 Bloemproductie in de tijd 
Al eerder is gemeld dat de 2-jarige teelt meer bloemen gaf dan de 1-jarige teelt. Daarnaast was er de 
tendens dat de planten in de 20°C afdeling minder bloemen produceerden dan in de koelere afdelingen. 
Wanneer de bloemproductie per vier weken wordt opgeteld (gemiddeld over de teeltduur) ontstaat er een 
beeld van de productie in het seizoen zoals te zien in figuur 1. 
 
Periode week 30 t/m week 50 (22 juli t/m 15 december) 
In deze periode gaven de planten uit de 20°C afdeling (zowel 1- als 2-jarige teelt) meer bloemen dan de 
planten uit de koelere afdelingen. Verder had de 2-jarige teelt uit de 14°C afdeling meer bloemen tot gevolg 
dan de 1-jarige teelt uit de 14°C en beide teeltduren uit de 8°C afdeling. 
Wanneer alleen naar de bloemproductie per teeltduur wordt gekeken dan was er geen verschil in 
bloemproductie tussen 1- en 2-jarige teelt bij 8 en 20°C. Alleen bij 14°C gaf de 2-jarige teelt meer bloemen 
dan de 1-jarige teelt. 
 
Periode week 5 t/m week 13 (16 december t/m 31 maart) 
Gemiddeld over de teeltduren lijkt het alsof de 14°C afdeling meer bloemen produceerde dan de andere 
afdelingen. Dit moet genuanceerd worden per teeltduur. 
Bij de 1-jarige teelt produceerden de planten in de 8 en 14°C afdeling meer bloemen dan in de 20°C. Bij de 
2-jarige teelt produceerde de planten in de 14 en 20°C afdeling meer bloemen dan in de 8°C.  
In de 20°C produceerde de 1-jarige teelt minder bloemen dan de 2-jarige teelt, bij de 8°C was het net 
andersom. Er was geen verschil in 1- en 2-jarige teelt in de 14°C. 
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Periode week 14 t/m week 17 (1 april t/m 28 april) 
In deze periode produceerde de 2-jarige teelt altijd meer bloemen dan de 1-jarige teelt. 
Bij de 1-jarige teelt gaven de planten uit de 8°C afdeling meer bloemen dan de planten uit de warmere 
afdelingen. Bij de 2-jarige teelt gaven de planten uit de 8 en 14°C afdelingen meer bloemen dan de planten 
uit de 20°C. 
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Figuur 1. Bloemproductie per m2 per 4 weken in 1999 - 2000. 
 
Periode week 18 t/m week 21 (29 april t/m 26 mei) 
In deze periode was de bloemproductie hoger naarmate de kastemperatuur lager was. Daarnaast gaf de 2-
jarige teelt meer bloemen dan de 1-jarige teelt. 

24.2.3.6 Relatie tussen aantal scheuten en bloemen 
Het aantal scheuten is het totaal aantal scheuten; hoofdscheuten waarvan mag worden verwacht dat ze 2 
bloemen zullen geven maar ook zijscheuten waarvan sommigen geen bloemen zullen geven. 
Bij analyse van het verschil tussen het geoogste aantal bloemen en verwacht aantal bloemen blijkt dat het 
verschil bij de 2-jarige planten groter is dan bij de 1-jarige planten. De 1-jarige planten gaven gemiddeld 0,1 
bloem per plant minder dan verwacht terwijl de 2-jarige planten gemiddeld 0,52 bloemen per plant meer 
gaven. Verder is te zien dat bij 8°C gemiddeld 1,44  meer bloemen zijn geoogst dan verwacht, meer dan bij 
14°C waar 0,72 meer bloemen werden geoogst dan verwacht. Bij 20°C zijn 1,22 bloemen minder geoogst 
dan verwacht. 
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Tabel 317. Totaal aantal scheuten, berekend aantal bloemen, werkelijk aantal bloemen en verschil tussen 
geoogst en berekend aantal per behandeling. 
 aantal scheuten berekend aantal 

bloemen 
geoogst aantal 
bloemen 

verschil 
geoogst - verwacht 

kastemperatuur 1-jarig 2-jarig 1-jarig 2-jarig 1-jarig 2-jarig 1-jarig 2-jarig 
8°C  1.71 2.44 3.42 4.88 4.5 6.5 1.08 1.62 
14°C  1.83 3.08 3.66 6.18 3.8 7.2 0.14 1.02 
20°C  2.54 3.48 5.08 6.96 3.5 5.9 -1.58 -1.06 

24.2.4 Proefresultaten derde jaar (2000 – 2001) 
In deze paragraaf wordt gesproken over 1-, 2- en 3-jarige teelt. De 1-jarige teelt is een echte 1-jarige teelt, 
de planten zijn september 1998 geplant, juli 1999 gerooid en augustus 1999 weer geplant, juni 2000 
gerooid en augustus 2000 weer geplant. 
De 3-jarige teelt is een echte 3-jarige teelt, de planten zijn september 1998 geplant en t/m augustus 2001 
vast blijven staan. 
De 2-jarige teelt heeft van september 1998 t/m juni 2000 vast gestaan (een echte 2-jarige teelt). In het 
seizoen 2000-2001 zijn deze planten als een 1-jarige teelt te zien omdat ze pas augustus 2000 zijn 
geplant. De planten zijn echter wel forser dan de planten uit de 1-jarige teelt omdat ze voor dit groeiseizoen 
wél 2 jaar vast hebben gestaan. De planten zullen in het verslag gewoon 2-jarig worden genoemd. 

24.2.4.1 Gewas groei 
Het gewas ging na het droogzetten op 29 mei 2000 niet in rust. Op 28 juni 2000 is al het blad op circa 30 
cm hoogte afgesneden. Twee dagen later zijn de planten van de 1-jarige én 2-jarige teelt gerooid. De 
planten van de 2-jarige teelt hadden op dat moment 2 jaar vast gestaan. Ruim een week na het afsnijden 
van het blad was duidelijk dat de planten in de 20°C afdeling die vast bleven staan (3-jarige teelt) gewoon 
doorgingen met de groei (ze liepen weer uit) zonder dat er water werd gegeven. De planten haalden 
blijkbaar genoeg water uit de grond. De 3-jarige teelt in de andere twee afdelingen (waar het op dat moment 
even warm was) liepen niet uit. 
Half augustus begonnen alle planten uit te lopen (3-jarige teelt in 8, 14 en 20°C). De gerooide planten zijn 
24 augustus 2000 weer geplant. Vanaf dat moment kregen alle planten weer water. 
Op 23 oktober zijn de planten bemest met een mengmeststof  (12-10-18 á 50 kg N/ha) en zijn daarna 
gespoten met mangaan (Asepta Fertichel) waarbij 300 g Mn/ha is gegeven. Op 6 februari 2001 is 
nogmaals 12-10-18 gegeven. De merkwaardige bladsymptomen uit het eerste jaar zijn ook tijdens het 
derde jaar niet gezien waarschijnlijk als gevolg van de bespuiting met mangaan. 
Er is tweemaal blad geplukt, eenmaal in januari en eenmaal in februari. Vanwege de rijke bloei is later geen 
blad meer geplukt uit angst voor beschadiging van de bloemen. Achteraf had wellicht nogmaals blad 
geplukt moeten worden omdat het gewas vanaf april/mei erg dicht stond. 

24.2.4.2 Temperatuur 
In tabel 10 is de gemiddelde temperatuur per maand voor elke afdeling weergegeven. In figuur 3 is de 
gerealiseerde temperatuur over drie jaren te zien. 
In de tabel is te zien dat de 8°C afdeling evenals voorgaande jaren alleen in december t/m februari in de 
buurt van zijn ingestelde waarde kwam. Echter in de periode oktober t/m april was de 8°C afdeling wel 
kouder dan de 14°C afdeling. In diezelfde periode (oktober t/m april) bereikte de 14°C afdeling goed zijn 
ingestelde waarde. Buiten deze periode liep de temperatuur op. In juli en augustus (en soms ook 
september) is er weinig verschil in temperatuur tussen de drie afdelingen. Deze waarden komen goed 
overeen met de gerealiseerde waarden in de twee voorgaande jaren. 
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Tabel 318. Gemiddelde kastemperatuur per maand en afdeling. 
 kastemperatuur 
maand 8°C 14°C 20°C 
augustus 2000 21.9 21.9 22.5 
september 19.7 19.8 20.7 
oktober 14.4 15.3 19.2 
november 10.4 13.3 18.9 
december 2000 9.8 13.3 18.9 
januari 2001 8.8 13.2 18.9 
februari 9.7 13.3 18.9 
maart 10.5 13.5 19.0 
april 12.8 14.6 19.3 
mei 17.5 17.9 20.7 
juni 18.3 18.4 20.5 
juli 22.1 21.9 22.7 
augustus 2001 22.0 21.9 22.5 

24.2.4.3 Aantal scheuten 
Op 12 oktober 2000 zijn alle scheuten geteld, hoofdscheuten en zijscheuten. Bij het totaal aantal scheuten 
per plant waren er in de 8°C afdeling meer scheuten (6,5) dan in de 14 °C (5,4) of 20°C (5,0) afdeling. Er 
was geen invloed van de teeltduur op het totaal aantal scheuten per plant. 
Hetzelfde was ook te zien bij het aantal hoofdscheuten; bij 8°C (3,0) waren meer hoofdscheuten dan bij 14 
(2,5) of 20°C (2,3). De behandelingen waren niet van invloed op het aantal zijscheuten. 
Deze resultaten zijn anders dan in het tweede jaar van dit onderzoek. In tabel 319 is het totaal aantal 
scheuten weergegeven per behandeling in het tweede én derde jaar van onderzoek. Het is wel duidelijk dat 
het aantal scheuten per plant toenam met de ouderdom van de planten. 
 
Tabel 319. Totaal aantal scheuten per plant gemiddeld per behandeling. 
 teeltduur 1999-2000 teeltduur 2000-2001 
kastemperatuur 1-jarig 2-jarig 1-jarig 2-jarig 3-jarig 
8°C  1.71 2.44 6.58 6.71 6.25 
14°C  1.83 3.08 5.33 5.88 4.96 
20°C  2.54 3.48 4.54 4.63 5.79 

24.2.4.4 Bloei 
De planten die vast zijn blijven staan in de 20°C afdeling gaven eind juli/begin augustus 2000 een enkele 
bloem. Daarna duurde het tot week 45 (begin november) voordat de planten in de 20°C afdeling begonnen 
te bloeien ongeacht de teeltduur. Vanaf week 5 (begin februari) kwamen de planten bij 14°C in bloei en 
vanaf week 10 (begin maart) bij 8°C. Bij alle kastemperaturen was de teeltduur niet van invloed op het begin 
tijdstip van de bloei. Er was dus geen verschil tussen gerooide planten of planten die vast zijn blijven staan. 
De bloei begon daarmee in dit 3e jaar veel later dan in het 2e jaar. 
In tabel 320 is de productie per behandeling weergegeven. Er zijn alleen 2 hoofdeffecten gevonden. De 
planten bij 20°C produceerden minder bloemen dan die bij 8 of 14°C. Vorig jaar was er een sterke tendens 
dat 20°C minder bloemen produceerden, nu is het betrouwbaar (97%). Daarnaast gaf de 3-jarige teelt de 
meeste bloemen. De 2-jarige teelt had de tendens (93%) om meer bloemen te geven dan de 1-jarige teelt. 
 
Tabel 320. Bloemproductie per plant per behandeling over het  hele seizoen 2000-2001. 
 teeltduur 
kastemperatuur 1-jarig 2-jarig 3-jarig 
8°C  3.7 4.8 6.3 
14°C  4.3 4.7 6.3 
20°C  2.0 3.5 5.3 
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Bij de steellengte was er een interactie tussen de behandelingen. Bij de 1- en 2-jarige teelt waren de stelen 
bij 20°C korter dan bij 8 en 14°C. Bij de 3-jarige teelt gaf 14°C langere stelen dan de twee andere 
temperaturen. 
Bij 8°C was de teeltduur niet van invloed op de steellengte. Bij 14 en 20°C gaf de 3-jarige teelt langere 
stelen dan de 1- en 2-jarige teelt. 
 
Tabel 321. Bloemsteellengte (cm) gemiddeld per behandeling. 
 teeltduur 
kastemperatuur 1-jarig 2-jarig 3-jarig 
8°C  81.0 82.8 79.4 
14°C  81.0 81.3 88.2 
20°C  74.6 72.5 81.1 
LSD = 5,2 
 
Bij het bloemsteelgewicht zijn vergelijkbare verschillen gevonden. In tabel 322 is te zien dat bij de 1- en 2-
jarige teelt de stelen bij 20°C lichter waren dan bij 8 en 14°C. Bij de 3-jarige teelt gaf 14°C de zwaarste 
stelen en 20°C de lichtste stelen. Bij 8°C gaven 2- en 3-jarige teelt zwaardere stelen dan 1-jarige teelt. Bij 
14°C was de steel zwaarder naarmate de teeltduur langer was. Bij 20°C gaf de 3-jarige teelt zwaardere 
stelen dan de 1- en 2-jarige teelt. 
 
Tabel 322. Bloemsteelgewicht (g) gemiddeld per behandeling. 
 teeltduur 
kastemperatuur 1-jarig 2-jarig 3-jarig 
8°C  64.3 71.7 72.6 
14°C  61.8 70.2 78.1 
20°C  53.7 49.3 64.2 
LSD = 4.54 
 
Bij het gewicht van de bloemsteel per cm (een maat voor stevigheid) waren alleen hoofdeffecten te zien. Bij 
8 en 14°C waren de bloemstelen/cm zwaarder dan bij 20°C. Verder was de bloemsteel/cm zwaarder 
naarmate de teeltduur langer was. 
 
Tabel 323. Bloemsteelgewicht (g) per cm steel, gemiddeld per behandeling. 
 teeltduur 
kastemperatuur 1-jarig 2-jarig 3-jarig 
8°C  0.79 0.87 0.91 
14°C  0.76 0.86 0.89 
20°C  0.72 0.68 0.79 
 
Er is ook gekeken naar de grootte van de bloemen. Er was alleen een betrouwbaar effect van de teeltduur. 
De bloemen van de 3-jarige teelt (11,2 cm) waren groter dan van de 1-jarige teelt (10,5 cm). De bloemen 
van de 2-jarige teelt (10,9 cm) zaten daar tussenin en verschilden niet van de twee anderen. 

24.2.4.5 Bloemproductie in de loop van het seizoen 
Zoals eerder is gemeld kwam de bloemproductie dit jaar later op gang dan vorig jaar. De aantallen per 
periode zijn weergeven in tabel 324. 
 
Periode week 30 t/m week 1 (22 juli t/m 6 januari) 
In deze periode was de kastemperatuur duidelijk van invloed op de bloemproductie, de teeltduur niet. 
In deze periode zijn alleen bloemen uit de 20°C afdeling geoogst. 
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Periode week 2 t/m week 13 (7 januari t/m 31 maart) 
Ook in deze periode was alleen de kastemperatuur van invloed op de bloemproductie. De meeste bloemen 
zijn geoogst in de 14°C afdeling. De 20°C afdeling produceerden net niet betrouwbaar meer bloemen dan 
de 8°C afdeling. 
 
Periode week 14 t/m week 21 (1 april t/m 26 mei) 
In deze periode zijn twee hoofdeffecten gevonden. De planten in de 8°C afdeling gaven de meeste bloemen. 
De planten in de 14°C afdeling gaven meer bloemen dan die in de 20°C. Verder gaven de planten van de 3-
jarige teelt meer bloemen dan die van de 1- of 2-jarige teelt. 
 
Periode week 22 t/m week 27 (27 mei t/m 7 juli) 
Ook in deze periode zijn twee hoofdeffecten gevonden. De planten in de 20°C afdeling gaven meer bloemen 
dan die in de 8 en 14°C. . Verder gaven de planten van de 3-jarige teelt meer bloemen dan die van de 1- of 
2-jarige teelt. 
 
De bloemproductie bij 8°C nam sterk toe in week 11 en 12 (11-24 maart). De periode van half december 
t/m januari was de koudste, begin februari was het iets warmer. Het lijkt niet waarschijnlijk dat die iets 
hogere temperatuur in februari de prikkel was om tot bloei over te gaan. 
Bij 14°C nam de bloei sterk toe vanaf week 6 (4-10 februari). De kastemperatuur is dan al 3 maanden 
(vanaf 31 oktober) op zijn laagste niveau. De kastemperatuur lijkt daarom niet de prikkel om de plant aan te 
zetten tot bloei. 
Bij 20°C begon de bloei in week 45 (4-10 november). Zo’n 4-5 weken daarvoor is de kastemperatuur van de 
zomerse waarde van 22,5°C gedaald naar 19°C. 
 
Tabel 324. Bloemproductie per plant voor verschillende periodes. 
Periode week 30 t/m week 1 
Temperatuur 1-jarig 2-jarig 3-jarig 
8°C  0.0 0.0 0.0 
14°C  0.0 0.0 0.0 
20°C  0.5 0.88 0.63 
Periode week 2 t/m week 13 
Temperatuur 1-jarig 2-jarig 3-jarig 
8°C  0.13 0.5 0.38 
14°C  1.96 2.33 1.83 
20°C  0.29 1.08 1.04 
Periode week 14 t/m week 21 
Temperatuur 1-jarig 2-jarig 3-jarig 
8°C  3.46 4.21 5.75 
14°C  2.25 2.19 3.96 
20°C  0.63 1.08 2.21 
Periode week 22 t/m week 27 
Temperatuur 1-jarig 2-jarig 3-jarig 
8°C  0.08 0.08 0.13 
14°C  0.13 0.13 0.54 
20°C  0.54 0.46 1.46 
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Figuur 2. Bloemproductie per m2 per 4 weken in 2000 – 2001. 
 
De bloemproductie bij 8 en 14°C had duidelijk een piek. Bij 14°C begon de productie in week 11 op gang te 
komen. Bij 8°C begon de bloemproductie in week 11 t/m 14 sterk toe te nemen. De bloemproductie bij 
20°C begon in het najaar en bleef rustig doorgaan hoewel het in de periode maart/april wel op een 
maximum lag. 

24.2.4.6 Relatie tussen aantal scheuten en bloemen 
Er wordt vaak vanuit gegaan dat een hoofdscheut maximaal 2 bloemen kan produceren. 
Aan het einde van dit onderzoek is bij enkele planten stadiumonderzoek verricht. Een van de bevindingen 
daarvan is dat een scheut na het aanleggen van 2 bloemen weer van binnenuit een nieuwe spruit vormt 
(dezelfde scheut) waarbij weer bladeren worden gevormd met aan het einde 2 bloemen. Het is dus mogelijk 
dat een grote scheut niet slechts 2 maar wel 4 of wellicht 6 bloemen per jaar kan produceren. 
In tabel 325 is het aantal hoofdscheuten per behandeling weergegeven, het berekende aantal bloemen 
indien elke hoofdscheut 2 bloemen zou produceren en het werkelijk aantal geproduceerde bloemen per 
behandeling (inclusief bloemen van zijscheuten). 
 
Tabel 325. Aantal hoofdscheuten, berekend aantal bloemen en werkelijk aantal bloemen per behandeling. 
 aantal hoofdscheuten berekend aantal bloemen gemeten aantal bloemen 
kastemperatuur 1-jarig 2-jarig 3-jarig 1-jarig 2-jarig 3-jarig 1-jarig 2-jarig 3-jarig 
8°C  3.2 3.0 2.8 6.4 6.0 5.6 3.7 4.8 6.3 
14°C  2.5 2.5 2.6 5.0 5.0 5.2 4.3 4.7 6.3 
20°C  2.0 2.2 2.8 4.0 4.4 5.6 2.0 3.5 5.3 
 
Het verschil tussen het berekend aantal bloemen op basis van de hoofdscheuten en het werkelijk aantal 
geoogste bloemen is weergegeven in tabel 326. Daarin is te zien dat bij bijna alle behandelingen minder 
bloemen zijn geoogst dan dat werd verwacht op basis van de hoofdscheuten. Statistische analyse van deze 
getallen geeft aan dat er twee hoofdeffecten zijn.  
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Bij 14°C was het verschil tussen het verwachte aantal bloemen en het geoogste aantal bloemen kleiner dan 
bij 8 en 20°C. Gemiddeld zijn bij 14°C 0,07 bloem/plant meer geoogst dan verwacht terwijl bij 8°C en 20°C 
respectievelijk 1,10 en 1,04 bloemen/plant minder zijn geoogst dan verwacht. Verder was het verschil 
tussen aantal berekende en geoogste bloemen groter naarmate de teeltduur korter was. Gemiddeld is bij 
de 1-jarige teelt 1,76 bloem/plant minder geoogst dan verwacht, bij 2-jarige teelt 0,79 bloemen en bij 3-
jarige teelt 0,49 bloemen méér geoogst dan verwacht. 
 
Tabel 326. Aantal geoogste bloemen minus het aantal te verwachten bloemen per behandeling. 
   teeltduur 
kastemperatuur 1-jarig 2-jarig 3-jarig  
8°C   2.7  1.2 0.7 
14°C   0.7  0.3 1.1 
20°C   2.0  0.9 0.3 

24.2.5 Samenvatting resultaten 
Het eerste jaar (1998-1999) 
- De kastemperaturen waren niet van invloed op de bloemproductie in het eerste jaar. In het eerste jaar 

was er nog geen verschil in teeltduur omdat het gewas allemaal 1-jarig was. 
- De planten liepen goed uit, groeiden goed met enig (zeer waarschijnlijk) mangaan-gebrek. Er werd een 

verschil in kastemperatuur gerealiseerd gedurende de winter en het voorjaar. In de zomer waren de 
kastemperaturen gelijk door instraling. Het gewas ging na droog zetten niet in rust en is in de zomer 
afgemaaid. 

- Het gewas bloeide van begin december 1998 tot half mei 1999. 
- In de periode december t/m februari was de bloemproductie hoger naarmate de kastemperatuur hoger 

was. 
Het tweede jaar (1999-2000) 
- Het tweede jaar was er naast een verschil in kastemperatuur ook een verschil in 1- en 2-jarige teelt. 
- De planten die vast zijn blijven staan liepen (in alle afdelingen) direct uit na het afmaaien, de gerooide 

planten in de cel liepen ook uit. Er werd gedurende de herfst, winter en voorjaar een verschil in 
kastemperatuur tussen de afdelingen gerealiseerd waarbij de ingestelde waarden bij de koudste 
afdeling alleen in december t/m februari werd benaderd. Gedurende meer dan een half jaar werden  
behoorlijke verschillen in kastemperatuur tussen de afdelingen gerealiseerd. Het gewas ging na het 
droogzetten in de zomer evenals in het eerste jaar niet in rust. Het gewas is in de zomer afgemaaid. 

- Het gewas van de 2-jarige teelt (vast blijven staan) begon in augustus al weer met bloeien, de planten 
die gerooid zijn geweest begonnen vanaf half september (20°C) tot half oktober (8 en 14°C) weer te 
bloeien. 

- Vooral de teeltduur was van invloed op de bloemproductie, de 2-jarige teelt gaf meer bloemen dan de 
1-jarige teelt. De bloemproductie van de 1-jarige teelt was in het begin van het seizoen even groot als 
van de 2-jarige teelt maar later in het seizoen bleef de bloemproductie van de 1-jarige teelt achter. 

- Wanneer naar de bloemproductie over het hele jaar wordt gekeken is er slechts de tendens dat de 
productie bij 20°C minder hoog was dan bij 8 of 14°C. In de periode van week 30 t/m week 50 gaven 
de planten uit de 20°C afdeling meer bloemen dan de planten uit de koelere afdelingen. In de periode 
van week 5 t/m week 13 gaven de planten bij 14°C meer bloemen dan de planten bij 8 of 20°C. In de 
periode van week 14 t/m week 21 was de bloemproductie hoger naarmate de kastemperatuur lager 
was. 

- Zowel bij 8 als 14°C nam de bloemproductie sterk toe vanaf week 11. Bij beide afdelingen was de 
temperatuur de 3 maanden daarvoor op zijn laagst. Het lijkt dus zeer onwaarschijnlijk dat een 
oplopende kastemperatuur direct verantwoordelijk is voor de bloei.  

- Over het algemeen was de kwaliteit van de bloemstelen minder naarmate de kastemperatuur hoger was 
en ook was de kwaliteit bij de 1-jarige teelt minder ten opzichte van de 2-jarige teelt. Dit gold voor de 
steellengte, totaal steelgewicht, gewicht per cm steel (dunnere stelen) en bloemgrootte. 
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- Begin oktober hadden de planten van de 2-jarige teelt meer scheuten dan die van de 1-jarige teelt. 
Daarnaast waren er meer scheuten naarmate de kastemperatuur het jaar ervoor warmer was geweest. 
Als de relatie tussen aantal scheuten en bloemproductie wordt bekeken ging dat niet altijd samen. Een 
2-jarige teelt gaf meer scheuten én meer bloemen dan de 1-jarige teelt. Het aantal scheuten was groter 
naarmate de kastemperatuur hoger was, maar de bloemproductie was niet hoger. Het hebben van veel 
scheuten was dus geen garantie voor veel bloemen. 

Het derde jaar (2000-2001) 
- In het derde jaar was er naast een verschil in kastemperatuur ook een verschil tussen de teeltduren. 
- De planten die vast bleven staan in de 20°C liepen direct uit, bij de andere temperaturen (waar het op 

dat moment even warm was) niet. De gerooide planten in de cel liepen nauwelijks uit. Er werd 
gedurende de herfst, winter en voorjaar een verschil in kastemperatuur gerealiseerd tussen de 
verschillende afdelingen waarbij de ingestelde waarden bij de koudste afdeling alleen in december t/m 
februari werd benaderd. Gedurende meer dan een half jaar werden behoorlijke verschillen in 
kastemperatuur tussen de afdelingen gerealiseerd. Het gewas ging na het droogzetten in de zomer 
evenals in de twee voorgaande jaren niet in rust. Het gewas is in de zomer afgemaaid. 

- Bij het uitlopen in oktober zijn bij de planten in de 8°C afdeling meer hoofdscheuten en totaal aantal 
scheuten waargenomen dan bij de planten uit de 14 en 20°C. 

- De planten in de 20°C afdeling bloeiden van begin november t/m begin juli, in de 14°C afdeling van 
begin februari t/m half juni, in de 8°C afdeling van begin maart t/m mei. De bloei begon daarmee dit 
jaar (veel) later dan het vorige jaar ondanks vergelijkbare kastemperaturen. 
Bij 8 en 14°C was de kastemperatuur in de periode voor aanvang van de bloei op zijn laagst. Het lijkt 
daardoor onwaarschijnlijk dat de kastemperatuur direct van invloed is op het tot bloei komen van het 
gewas. Het lijkt ook niet waarschijnlijk dat de lage temperatuur voorziet in een koudebehoefte omdat de 
planten bij 20°C ook in bloei komen ondanks dat de temperatuur niet laag is. Bij 20°C begon de bloei 
circa 4-5 weken nadat de kastemperatuur is gedaald van de zomerse 22,5°C naar 19°C. 

- De planten bij 8 en 14°C gaven in totaal meer bloemen dan die bij 20°C. Daarnaast gaven de planten 
van de 3-jarige teelt meer bloemen dan die van de andere teeltduren. Er was een tendens dat de 
planten van de 2-jarige teelt meer bloemen gaven dan die van de 1-jarige teelt. 
In de periode november – december kwamen er uit de 20°C meer bloemen dan uit de 8 en 14°C. In de 
periode januari t/m maart kwamen er meer bloemen uit de 14°C dan uit de andere afdelingen. Er was 
tevens de tendens dat in die periode bij 20°C meer bloemen werden geoogst dan bij 8°C. In de periode 
april – mei kwamen de meeste bloemen uit de 8°C en de minste uit 20°C. In de periode juni – begin juli 
kwamen er uit de 20°C meer bloemen dan uit de koelere afdelingen. 
In de periode november t/m maart was er geen verschil in bloemproductie tussen de teeltduren. In de 
periode daarna (april – juli) gaven de planten van de 3-jarige teelt meer bloemen dan die van de 1- en 2-
jarige teelt. 

- Bij de kwaliteit van de bloemstelen (totaal gewicht, gewicht per cm lengte, lengte) was in grote lijnen te 
zien dat bij 20°C de bloemstelen korter waren, lichter van gewicht (totaal en per cm steel). Verder was 
over het algemeen de bloemsteel langer en zwaarder (ook per cm steel) indien de teeltduur langer was. 

- In oktober zijn in de 8°C afdeling meer scheuten (totaal en hoofdscheuten) waargenomen dan bij de 
andere afdelingen. De teeltduur was niet van invloed op het aantal aanwezige scheuten. De planten bij 
20°C gaven minder bloemen dan die bij de lagere temperaturen. Verder gaven de planten van de 3-
jarige teelt meer bloemen dan die van de kortere teeltduren. Er was dus, evenals vorig jaar, geen 
verband tussen het aantal scheuten aan het begin van het seizoen en de bloemproductie. 
Bij analyse van het verschil tussen het aantal berekende (2 verwachte bloemen/hoofdscheut) bloemen 
en werkelijk aantal geoogste bloemen blijkt dat bij 14°C het aantal geoogste bloemen erg dicht bij het 
aantal verwachte bloemen ligt. Bij 8 en 20°C is het verschil tussen verwacht en geoogst groter waarbij 
er minder bloemen zijn geoogst dan verwacht. Dit zou erop kunnen duiden dat 14°C de optimale 
temperatuur is. 
Verder is het verschil tussen het verwachte aantal en geoogste aantal bij de 1-jarige teelt het grootste, 
bij de 2-jarige teelt minder groot en bij de 3-jarige teelt zijn zelfs meer bloemen geoogst dan verwacht. 
Dit zou erop kunnen duiden dat door jaarlijks rooien bloemknoppen verdrogen of niet worden aangelegd 
en door vast te laten zitten meer knoppen tot ontwikkeling kunnen komen. 
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- In de zomer van 2001 was het uitlopen van de planten hetzelfde als het jaar ervoor. In de afdeling bij 
20°C liepen de planten direct na het afsnijden weer uit. De planten bij 8 en 14°C bleven in rust tot half 
augustus. Dit is merkwaardig als wordt bedacht dat de kastemperaturen  op dat moment bijna hetzelfde 
zijn. Het grote verschil is dat de temperatuur in de 20°C afdeling met 1 á 2°C is opgelopen terwijl de 
kastemperatuur in de andere afdelingen in de maanden daarvoor flink is opgelopen van 9 of 13°C naar 
20°C. 
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Figuur 3. Gerealiseerde kastemperatuur gedurende de drie proefjaren van september 1998 t/m augustus 
2001. 

24.3 Zantedeschia aethiopica: Stadiumonderzoek gedurende één 
jaar en de invloed van een bespuiting met gibberelline op de 
bloei 

24.3.1 Inleiding 
In dit onderzoek is de invloed van een bespuiting met gibberelline (GA3) op de bloei onderzocht. Van niet-
gespoten planten zijn maandelijks scheuten door middel van stadiumonderzoek onderzocht op de 
bloemontwikkeling. 

24.3.2 Materiaal en methode 
Materiaal : Zantedeschia aethiopica ‘Innocence’ 
Plantdata : - september 1998 
  - september 2000 
Kastemperatuur : - 8°C, 14°C en 20°C 
(afgelopen 3 jaren en in proef) 
Aantal planten/m2  : 6 
Stadiumonderzoek : vanaf begin september 2001,maandelijks 
Bespuiting met GA : GA3 (Berelex-pil), 125 ppm per keer tot afdruipen 
Spuitdata : 8 en 10 oktober 2001 
  12 en 21 december 2001 
Proefplaats : PPO, Lisse 
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24.3.3 Proefresultaten 
Het gewas heeft een voorgeschiedenis. De helft van de planten zijn in september 1998 en de andere helft in 
september 2000 geplant. In deze proef zijn ze gelijk verdeeld; de helft staat 3 jaar en de ander helft 1 jaar 
vast. De planten worden allemaal vanaf 1998 bij 8, 14 of 20°C geteeld. 
 
Het verslag valt in twee gedeelten uiteen, de bloemproductie en de bloemaanleg tijdens het jaar. 

24.3.3.1 Bloemproductie 

24.3.3.1.1 Gewas groei 
Het gewas is per 1 juni 2001 droog gezet. Er vond nauwelijks enige afsterving plaats omdat de wortels tot 
het grondwater komen. Op 12 juli 2001 is het gewas op 30 cm hoogte afgemaaid. 
Direct daarna liepen alle planten bij 20°C uit terwijl het op dat moment in alle afdelingen even warm was. 
Eind augustus 2001 hebben de planten bij 20°C veelal twee of meer bladeren open, terwijl de planten bij 8 
en 14°C net begonnen uit te lopen. 
Op 14 september 2001 en 11 januari 2002 is met 12-10-18 bemest waarbij 50 kg N/ha is gegeven. 
Op 5 oktober 2001 is met Mangaan Fertichel gespoten evenals voorgaande jaren. 
Op 8 oktober 2001 werden de eerste bloemknoppen bij 20°C zichtbaar. Op dit moment en één week later 
(15 oktober) is met GA3 gespoten. 
Omdat vanuit de praktijk werd gemeld dat soms 6 weken na spuiten de bloemproductie op gang kwam en 
dat in deze proef niet het geval was is besloten om op 12 en 21 december nogmaals met GA3 te spuiten. 
Op 4 december, 10 januari en in april heeft bladsnoei plaatsgevonden om erg hoog worden van het gewas 
te voorkomen. 

24.3.3.1.2 Temperatuur 
In tabel 327 is de gemiddelde temperatuur per maand en afdeling weergeven. Daarin is te zien dat de 
ingestelde waarden vooral van november t/m maart zijn gerealiseerd. In juni, juli en augustus waren alle 
afdelingen ongeveer even warm. 
De gerealiseerde temperatuur komt goed overeen met die van de afgelopen drie jaren waarin dezelfde 
omstandigheden zijn aangehouden. Enige verschil was dat de temperatuur in de 14 en 20°C afdeling in 
januari, februari en maart gemiddeld 0,5 tot 1°C lager was dan vorig jaar. 
 
Tabel 327. Kastemperatuur gemiddeld per maand per afdeling. 
 kastemperatuur 
maand 8°C 14°C 20°C  
augustus 2001 22.1 21.9 22.8 
september 22.2 22.1 22.6 
oktober 16.6 16.9 19.5 
november 16.6 16.9 19.5 
december 2001 11.3 13.4 18.5 
januari 2002  8.6 12.5 17.7 
februari 9.0 12.6 17.8 
maart 10.5 12.9 18.0 
april 11.5 13.5 18.3 
mei 15.6 16.1 19.2 
juni 19.0 19.0 20.5 
juli 20.8 20.7 21.5 
augustus 2002  23.0 22.8 22.6 

24.3.3.1.3 Aantal scheuten 
Op 11 oktober 2001 zijn alle scheuten geteld omdat de proef met een meerjarig gewas is uitgevoerd 
waarbij grote en minder grote planten in één veldje stonden. Gemiddeld over de proef hadden de veldjes 3 
hoofdspruiten per plant. Er waren geen verschillen tussen de behandelingen. 
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24.3.3.1.4 Bloei 
Bij 20°C kwamen de eerste bloemen vanaf eind september in bloei maar kwam de bloei vanaf eind oktober 
pas echt op gang. De bloei liep door tot begin augustus 2002. 
Bij 14°C kwam de bloei eind januari op gang en ging door tot half juni. 
Bij 8°C begon de bloei begin maart en ging door tot half juni. 

24.3.3.1.5 Totaal aantal bloemen 
De totale bloemproductie over het hele seizoen t/m week 32 (begin augustus) was 7.15 bloemen per plant. 
Dat waren 42,9 bloemen per m2. 
Er was geen verschil in bloemproductie als gevolg van de kastemperatuur. Dit is niet in lijn met de 
verwachting omdat de afgelopen twee jaren bij dezelfde temperaturen bij 20°C minder bloemen zijn 
geproduceerd dan bij 8 en 14°C.  

 
Tabel 328. Totale bloemproductie per m2 gemiddeld per behandeling. 
kastemperatuur controle GA 

De enige, zeer beperkte, verandering t.o.v. voorgaande jaar was dat de gemiddelde wintertemperatuur 
circa 1°C lager was. 
Daarnaast is er net geen betrouwbaar effect gevonden van de bespuitingen met GA hoewel alleen op basis 
van de getallen er wel enig verschil werd vermoed (6.5 bloemen/plant bij de controle en 7.8 bij GA 
bespuiting). Wanneer bij analyse één afwijkende (slechte) herhaling bij 20°C+GA wordt weggelaten is er wel 
een betrouwbaar effect van de GA. Ook gezien de ontwikkeling in de tijd lijkt het er sterk op dat GA meer 
bloemen gaf. Door de omvang van de proef en variatie tussen herhalingen is het statistisch aantonen 
moeilijk. 

8°C  42.8 41.5 
14°C  38.5 45.8 
20°C  36.0 53.0 

24.3.3.1.6 Totaal bloemgewicht 
Het totaal gewicht per bloemsteel was 70.6 gram. Er waren twee hoofdeffecten. De takken waren zwaarder 
naarmate de kastemperatuur lager was. Een behandeling met GA gaf lichtere takken. 
 
Tabel 329. Takgewicht (g) gemiddeld per behandeling. 
kastemperatuur controle GA 
8°C  83.6 77.9 
14°C  79.7 69.4 
20°C  56.5 56.5 

24.3.3.1.7 Steellengte 
De steellengte was gemiddeld over de proef 82.5 cm. Ook hier dezelfde verschillen als bij het totaal 
bloemgewicht. De bloemen waren korter naarmate de kastemperatuur hoger was. Een bespuiting met GA 
gaf kortere takken dan de controle. 
 
Tabel 330. Steellengte (cm) gemiddeld per behandeling. 
kastemperatuur controle GA 
8°C  89.7 87.6 
14°C  85.2 80.8 
20°C  76.5 74.9 

24.3.3.1.8 Bloemgrootte 
Gemiddeld over de hele proef was de bloemgrootte 12.0 cm. Alleen de kastemperatuur was van invloed op 
de bloemgrootte. De bloemen bij 20°C waren kleiner (11.6 cm) dan bij 8 en 14°C (12.2 cm). De GA was 
niet van invloed op de bloemgrootte. 
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24.3.3.1.9 Bloemgewicht per cm steel 
Het gewicht van de bloemsteel per cm bij 20°C was lichter (0.75 g) dan bij 8 en 14°C (0.91 en 0.90 g). Dit 
uitte zich in slappere stelen uit de 20°C vandaan. Bij 8°C zijn wat zwaardere stelen geoogst dan bij 14°C 
maar omdat die ook wat langer waren hadden ze hetzelfde gewicht per cm steel (dezelfde stevigheid). 

24.3.3.1.10 Bloemproductie in de loop van het seizoen 
T/m week 52 (2001) 
In 2001 was alleen de kas bij 20°C in productie. Hoewel bij de controle gemiddeld 4,0 en bij de GA 
gemiddeld 6,8 bloemen per plant zijn geoogst was het verschil niet betrouwbaar vanwege de spreiding 
tussen de herhalingen. 
 
T/m week 4 (t/m januari 2002) 
Ook in deze periode was alleen de 20°C in productie. Hoewel het verschil in aantal bloemen per plant 
tussen de controle (4.5) en de GA-behandeling (9.0) opliep was er ook op dit moment nog geen 
betrouwbaar verschil. 
 
T/m week 8 (t/m februari 2002) 
In de periode februari kwam de bloemproductie bij 14°C ook op gang. Er zijn twee effecten zichtbaar. 
Enerzijds was de bloemproductie t/m februari groter naarmate de kastemperatuur hoger was. Anderzijds 
zijn er nu wel betrouwbaar meer bloemen gevonden als gevolg van de bespuiting met GA. 
 
Tabel 331. Bloemproductie t/m week 8 (februari) gemiddeld per behandeling. 
kastemperatuur controle GA 
8°C  0.0 0.0 
14°C 4.25 5.25 
20°C 5.5 13.0 
 
T/m week 13 (t/m maart 2002) 
In deze periode kwam ook de bloemproductie bij 8°C op gang. Bij 20 en 14°C zijn meer bloemen 
geproduceerd dan bij 8°C. Daarnaast zijn er betrouwbaar meer bloemen als gevolg van een bespuiting met 
GA. 
In de periode van week 8 t/m 13 (maart) produceerde de planten bij 14°C meer bloemen dan bij 8 en 20°C 
en gaven de planten bespoten met GA meer bloemen dan de controle planten (bij alle kastemperaturen). 
 
Tabel 332. Bloemproductie t/m week 13 (maart) gemiddeld per behandeling. 
kastemperatuur controle GA 
8°C  4.75 8.25 
14°C 14.75 19.0 
20°C 10.5 18.5 
 
T/m week 18, 22 en 32 
De totale productie liet vanaf week 18 geen verschillen meer zien. Niet als gevolg van de kastemperatuur 
en niet als gevolg van een bespuiting met GA. Door de sterke bloemproductie bij 8°C werd het verschil met 
de andere twee afdelingen weggewerkt. Ook werd het verschil tussen de controle en GA-behandeling 
dermate klein dat er geen betrouwbaar verschil meer was. 
In de periode van week 8 t/m week 18 produceerden de planten bij 8 en 14°C meer bloemen dan de 
planten bij 20°C. Er was geen verschil tussen de controle en GA-behandeling. 
In de periode van week 18 t/m 22 produceerde de planten bij 8°C meer bloemen dan de planten bij in 
warmere afdelingen. 
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24.3.3.1.11 Aantal bloemen per hoofdspruit 
Gemiddeld zijn er 2,4 bloemen per hoofdspruit geoogst. Er was geen betrouwbare invloed van de 
kastemperatuur of gebruik van GA op het aantal bloemen per hoofdspruit. Dit komt niet overeen met de 
verwachtingen. Als bedacht wordt dat vorig jaar bij 14°C meer bloemen per hoofdspruit tot ontwikkeling 
kwamen dan bij 8 of 20°C dan lijkt dat nu op basis van de gegevens bij de controle ook zo te zijn. 
Daarnaast was er geen invloed van de GA terwijl er enerzijds tijdens de bloemproductie wel betrouwbare 
verschillen zijn gevonden en ook de getallen toch verschillen lijken aan te geven die daarop duiden. 
 
Tabel 333. Aantal bloemen gemiddeld per hoofdspruit. 
Kastemperatuur controle GA 
8°C  2.08 2.40 
14°C 2.80 2.52 
20°C 1.80 2.89 

24.3.3.2 Bloemaanleg 
Vanaf september 2001 t/m augustus 2002 zijn maandelijks bij elke kastemperatuur (8, 14, 20°C) twee 
planten gerooid. Per scheut is de diameter op de grens van wortelstok en blad gemeten en is de scheut van 
buiten naar binnen afgepelt waarbij bladeren, bloemknoppen en de grootte daarvan beoordeeld. Het aantal 
scheuten dat per keer is onderzocht is sterk afhankelijk van de planten die werden gerooid omdat deze niet 
altijd hetzelfde aantal hoofdspruiten of zijspruiten hadden. 
In de tekst wordt soms gesproken over een ‘blad zonder blad’. Daarmee wordt bedoeld dat er een blad is 
aangelegd waarvan het blad niet is uitgegroeid en alleen de bladschede is overgebleven. Hoewel aangelegd 
als blad fungeert het als een bladschede. 
 
Omdat zeer veel scheuten zijn onderzocht voert het te ver om alle data weer te geven. 
Vooraf is het handig om te weten dat tijdens het onderzoek bleek dat de plant veelal 5 á 6 bladeren vormt, 
daarna 2 bloemen, dan weer 5 á 6 bladeren, daarna 2 bloemen enz. De plant gaat dus (bijna) continu door 
met het aanleggen van bladeren en bloemen. Indien er bloemknoppen zijn aangelegd is na het verwijderen 
van het 4e of 5e blad een kleine aparte scheut aan de voet van de grotere scheut te zien. Bij de grotere 
scheut volgt dan nog één blad en daarna de twee bloemen. Het aparte scheutje is de nieuwe volgende 
scheut. De 2e bloemknop was altijd kleiner dan de 1e bloemknop. 
 
6 september 2001 
8°C én 14°C. De planten hadden 2 tot 4 bladeren zonder blad (bladscheuten), een enkele scheut had één 
blad open. Daarna kwamen veelal 4 á 5 aangelegde bladeren en daarna volgde twee bloemknoppen. De 1e 
bloemknop varieerde van 1 tot 8 mm en de 2e knop van 1 tot 3 mm. Daarna volgde een nieuwe scheut van 
1 tot 5 mm met daarin 2 tot 4 bladeren. Alle scheuten met een diameter > 15 mm hadden aangelegde 
bloemen. 
20°C. De planten hadden 2 á 3 bladeren open per scheut met daarna nog 3 tot 5 bladeren dicht. De 
bloemknoppen waren maar 1 mm en er volgden nog maar enkele blaadjes in de nieuwe scheut. De 
scheuten waren vrij dun waardoor de bloemknoppen klein waren. 
 
2 oktober 2001 
8°C én 14°C. De planten hadden 2 tot 3 bladeren zonder blad, 1 á 2 bladeren open en nog 3 á 4 bladeren  
dicht. De 1e bloemknop was 4 tot 34 mm groot (veelal 12-20 mm), de 2e knop 1 tot 11 mm (veelal 3 tot 6 
mm). De nieuwe scheut was 2 tot 44 mm groot en had veelal 2 tot 5 bladeren. Eén plant (met de dikste 
scheut van 33 mm) had al een tweede set knoppen van 4 en 1 mm. 
Scheuten met een diameter van 17 á 18 mm of dikker hadden bloemknoppen. 
20°C. Er waren 2 tot 3 bladeren open en nog 3 tot 6 bladeren dicht. De 1e bloemknop varieerde van 15 tot 
185 mm en de 2e knop van 5 tot 45 mm. De nieuwe scheut was 10 tot 255 mm groot. In de scheut waren 
3 tot 6 bladeren. Bij 2 scheuten is een tweede set bloemen gevonden waarvan de 1e knop 5 en 14 mm 
groot was. De ontwikkeling was bij 20°C verder dan bij lagere temperaturen. 
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1 november 2001 
Scheuten dikker dan 19 mm diameter hadden bloemknoppen. Hoe hoger de kastemperatuur was des te 
verder was de ontwikkeling. Bij 8 en 14°C waren de bloemknoppen veelal even groot (gelijkmatige 
ontwikkeling), bij 20°C was er een groot verschil in ontwikkeling (de grootste knop werd bijna geoogst (124 
cm). 
Bij 8°C was er één scheut met een 2e set bloemknoppen, bij 14°C 6 scheuten. Bij 20°C 3 scheuten met een 
2e set bloemknoppen die wel groter waren dan bij 14°C en zelfs 2 scheuten met een 3e set bloemknoppen. 
 
4 december 2001 
Scheuten dikker dan 22 mm hadden bloemknoppen. Hoe hoger de temperatuur was des te verder was de 
ontwikkeling maar de ontwikkeling was ook verder naarmate de scheut dikker was. Zowel bij 8 als bij 14°C 
hadden de dikste scheuten een 2e set bloemknoppen, bij 20°C zelfs een 3e set bloemknoppen. Scheuten 
dikker dan 27-29 mm hadden een 2e set bloemknoppen. Vóór de 2e set bloemknoppen zijn 4 bladeren 
aangelegd. 
 
3 januari 2002 
Alle scheuten dikker dan 19 mm hadden bloemknoppen, scheuten dikker dan 29 mm diameter hadden een 
2e set bloemknoppen. Bij 20°C was er soms een 3e set bloemknoppen. 
Hoe hoger de temperatuur was des te verder was de ontwikkeling maar ook hoe dikker de scheut was des 
te verder was de ontwikkeling. 
 
5 februari 2002 
Alle scheuten dikker dan 22 mm hadden bloemknoppen, scheuten dikker dan 29 mm hadden een 2e set 
bloemknoppen. Vóór de nieuwe bloemknoppen zijn veelal 4 á 5 bladeren aangelegd. Bij 20°C was soms een 
3e set bloemknoppen aanwezig. 
Hoe hoger de temperatuur was des te verder was de ontwikkeling maar ook hoe dikker de scheut was des 
te verder was de ontwikkeling. 
 
4 maart 2002  
Alle scheuten dikker dan 19 mm hadden bloemknoppen, scheuten dikker dan 29 mm hadden een 2e set 
bloemknoppen behalve bij 8°C. Bij 8 °C hadden scheuten dikker dan 34 mm een 2e set knoppen. Ook bij 
14°C was soms een 3e set bloemknoppen aanwezig. 
Hoe hoger de temperatuur was des te verder de ontwikkeling was maar ook hoe dikker de scheut was des 
te verder was de ontwikkeling. 
Bij 20°C is één rotte knop gevonden. 
 
3 april 2002  
Alle scheuten dikker dan 22 mm hadden bloemknoppen, scheuten dikker dan 33 mm hadden een 2e set 
bloemknoppen en bij 20°C zelfs een 3e set knoppen. 
Hoe hoger de temperatuur was des te verder de ontwikkeling was maar ook hoe dikker de scheut was des 
te verder was de ontwikkeling. 
Bij 20°C had één scheut een rotte en verdroogde knop. 
 
7 mei 2002 
Alle scheuten dikker dan 21 mm hadden knoppen, scheuten dikker dan 29 mm hadden een 2e set knoppen. 
Hoe hoger de temperatuur was des te verder de ontwikkeling was maar ook hoe dikker de scheut was des 
te verder was de ontwikkeling. 
Bij 8 én 14°C zijn een enkele verdroogde én verrotte knop gevonden, alleen in de 1e set bloemknoppen. 
Vóór de 2e set knoppen waren veelal 4, soms 5 bladeren gevormd. Vaak waren de bloemen van de 1e set 
knoppen al geoogst en leken de knoppen van de 2e set groot genoeg te zijn om ook nog geoogst te kunnen 
worden. 
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4 juni 2002  
Alle scheuten dikker dan 28 mm diameter hadden 4 bloemknoppen (2 setjes) waarvan er veelal al 2 
geoogst waren. 
Er zijn bij alle temperaturen vele verrotte en verdroogde knoppen gevonden. Vaak was ook het topje van het 
blad wat er als eerste nog uit moet komen verrot. De bladeren meer naar het groeipunt toe waren gaaf. 
Opvallend dat bij 8 en 14°C het gewas in rust lijkt te gaan, d.w.z. na het afsnijden van de bladeren komt er 
nog één blad dat er snel uit zou kunnen komen maar de overige bladeren waren zeer klein. Er zijn dus wel 
volop bladeren gevormd maar die strekken niet meer, dit in tegenstelling tot bij 20°C. Op deze datum is 
alleen bij 20°C een dikke scheut gevonden met een 3e set bloemknoppen. 
Het lijkt wel of er iets meer bladeren zijn gevormd voordat er weer bloemknoppen aangelegd (6 á 7 stuks). 
 
2 juli 2002  
De toestand lijkt sterk op die van de vorige maand. Er zijn veel rotte en verdroogde bloemknoppen 
aangetroffen bij alle temperaturen. Indien bloemen/bloemknoppen niet zijn geoogst of verdroogd zijn ze 
dermate klein dat ze pas het volgende seizoen zullen komen. Alleen bij 20°C een 3e set bloemknoppen 
waargenomen. Bij 8 en 14°C gingen de planten enigszins in rust doordat de bladeren die eruit moeten 
komen heel erg klein blijven en niet meer strekken wat wel bij 20°C gebeurd. 
Vooral bij 8 en 14°C waren topjes van bladeren die er als eerste uit moeten komen verrot. De overige 
bladeren (open of in de spruit) waren goed. 
Er zijn vaak 6 of 7 bladeren gevormd en daarna is geen bloemknop meer zichtbaar. Het lijkt erop (evenals 
vorige maand) dat er de laatste tijd meer bladeren zijn gevormd voordat er een bloemknop komt. 
 
1 augustus 2002 
Bijna alle scheuten dikker dan 23 mm hadden bloemknoppen. Wat bijna één jaar geleden de 1e set knoppen 
was, is nu geoogst of verdroogd. Bijna alle dikke scheuten in de 8 en 14°C hadden één set knoppen 
waarvan de eerste knop 1 tot 11 mm was en de tweede <1 tot 4 mm. Bij 20°C waren de knoppen groter. 
Het lijkt op dit moment bepaald te zijn of knoppen zijn verdroogd of dat ze klein zijn en blijven zitten tot het 
volgende seizoen.  
Bij 8 en 14°C zijn per scheut veelal 2 tot 4 bladeren zonder blad aangetroffen. Wellicht hadden die vorige 
maand ook al zichtbaar moeten zijn (ze zijn toen niet gezien). Als het aantal bladeren zonder blad en echte 
bladeren wordt opgeteld kom je op 7 tot 9 bladeren tussen twee sets van bloemknoppen en dat is veel 
meer dan de 4 á 5 die in mei gevonden zijn. 
Slechts een enkele scheut heeft twee sets bloemknoppen waarvan de 2e set veelal < 1 mm is. 

24.3.4 Samenvatting resultaten 
Bloemproductie 
• Er was een onmiskenbaar effect van de bespuiting met GA. De planten bespoten met GA gaven een 

grotere bloemproductie vroeg in het seizoen maar gaven net niet betrouwbaar meer bloemen. De met 
GA bespoten planten bloeiden niet eerder. 

• De totale bloemproductie was 7.15 bloemen per plant = 42.9 bloemen/m2. Er was geen betrouwbaar 
effect van de kastemperatuur of bespuiting met GA op de totale bloemproductie. De 
temperatuurreactie kwam daarmee niet overeen met de resultaten van vorig proefjaar waarbij de teelt 
bij 20°C minder bloemen opleverde. GA leek daarentegen wel een effect te geven dat alleen bij een 
totaalproductie net niet tot statisch betrouwbare verschillend leidde. 
Bij de bloemproductie vanaf november t/m februari of maart gaf bespuiting met GA wél betrouwbaar 
meer bloemen. Omdat het verschil tussen wel en niet bespuiten in de loop van het seizoen kleiner en 
onbetrouwbaar wordt lijkt het erop dat bespuiting vooral een vervroeging van de bloei geeft en mindere 
mate een toename van de bloei. 

• De bloei kwam evenals voorgaande jaren bij 20°C het eerste op gang (bloei van oktober 2001 t/m 
augustus 2002), daarna bij 14°C (eind januari t/m half juni) en tenslotte 8°C (begin maart t/m half juni). 
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• De bloemstelen waren zwaarder én langer naarmate de kastemperatuur lager was. Bespuiting met GA 
gaf lichtere én kortere stelen. Wanneer wordt gekeken naar het gewicht per cm steel (dit zegt iets over 
de stevigheid) dan blijkt dat bij 20°C lichtere/slappere stelen zijn geoogst dan bij de lagere 
kastemperaturen. Bij 20°C waren de bloemen ook iets kleiner dan bij de lagere temperaturen. GA was 
niet van invloed op de bloemgrootte en het gewicht per cm steel. 
Hoewel bij 20°C dit jaar evenveel bloemen zijn oogst als bij 8 en 14°C was de kwaliteit wel minder: 
kleinere bloemen, minder gewicht per cm steel, kortere steel en lichtere steel. 

• Er zijn gemiddeld 2,4 bloemen/hoofdspruit geoogst. De kastemperatuur en bespuiting met GA was 
daarop niet van invloed. 

• Opvallend was dat evenals vorig jaar de planten bij 20°C direct na maaien van het gewas (juli 2001) 
weer uitliepen terwijl de planten bij de andere temperaturen in rust gingen/bleven. Op dat moment was 
het in alle afdelingen even warm. Op het moment dat de planten bij 8 en 14°C weer gingen uitlopen 
(eind augustus) was het nog steeds in alle afdelingen even warm én nog net zo warm als de maand 
ervoor. 

Bloemaanleg 
• Een scheut legde veelal 5 á 6 bladeren aan, daarna 2 bloemen, daarna weer 5 á 6 bladeren, 2 bloemen 

enz. Daarvoor was het wel noodzakelijk dat de diameter van de scheut op de grens wortelstok/blad 
minimaal circa 2 cm was. Een dunnere scheut gaf alleen blad. 
Onder ideale groeiomstandigheden lijkt de plant daar continu mee door te kunnen gaan. 

• De planten, die veelal meer dan een jaar vast stonden in de kas, hadden begin september allemaal al 
twee bloemknoppen (de 1e set knoppen). 

• In de loop van het seizoen was te zien dat er steeds weer bladeren en meer bloemknoppen werden 
aangelegd. De ontwikkeling ging sneller naarmate de kastemperatuur hoger was én naarmate de 
scheut dikker was. 

• In oktober zijn er scheuten met twee sets knoppen (= 4 totaal) gevonden. 
• Vanaf november zijn erg dikke scheuten in de 20°C gevonden met zelfs 3 sets knoppen (= 6 totaal). 

Vanaf maart zijn ook bij erg dikke scheuten in de 14°C 3 sets knoppen gevonden. Bij 8°C  nooit. 
• Vanaf december was te zien dat een scheut van minimaal circa 3 cm diameter 2 sets knoppen (= 4 

totaal) bevatte. 
• In de periode van december t/m mei zijn vaak maar 4 tot 5 bladeren aangelegd tussen de 1e set 

knoppen en de 2e set. 
Vanaf juni zijn 6 á 7 bladeren gevonden voordat er weer een set bloemknoppen kwam. Het lijkt erop dat 
bij hogere temperaturen blad wordt aangelegd i.p.v. bloemen. Dit is ook het geval bij Nerine bowdenii. 

• In maart en april is een hele enkele verdroogde/verrotte knop gevonden bij 20°C. 
In mei zijn een paar verdroogde/verrotte knoppen gevonden bij alle temperaturen. 
In juni en juli zijn vele verdroogde en verrotte knoppen gevonden bij alle temperaturen. 
Het lijkt erop dat bij het oplopen van de kastemperatuur bloemknoppen gaan verdrogen of verrotten.  
Omdat de gemiddelde temperatuur op het moment dat de eerste verdroogde bloemknoppen zijn 
gevonden nog laag was ontstaat de vraag in hoeverre de gemiddelde etmaal temperatuur 
verantwoordelijk was of wellicht grote warmte pieken overdag. 
Omdat er in die tijd ook bladeren (die nog in de stengel zitten en eruit moeten) zijn gevonden met 
verrotte toppen ontstaat de vraag in hoeverre worteldruk niet voor opblazen van deze cellen zorgt 
waardoor bloemen verloren gaan. Of juist een tekort aan water midden op de dag als het heet is 
waardoor de bladeren vocht aan knoppen en niet ontvouwen blad onttrekken. Als dit zo is zou door de 
verdamping te beperken de bloemknoppen behouden kunnen worden. 

• Vanaf juni leken de planten bij 8 en 14°C in rust te gaan. Er is veelal nog maar één groot blad in de 
stengel aanwezig om uit te lopen, de overige aangelegde bladeren bleven heel klein. Bij 20°C bleven de 
bladeren zich ontwikkelen (schuiven) en eruit komen. Omdat op dat moment de kastemperaturen bij 8 
en 14°C aan het stijgen was maar nog niet op het niveau was van de 20°C afdeling lijkt niet zozeer de 
absolute temperatuur verantwoordelijk voor dit proces maar de toename van de temperatuur. 

• In augustus bleek dat een aantal aangelegde bladeren per plant geen blad meer vormen. Het 
aangelegde bladgedeelte verdroogd/verrot en de rest van het blad gaat als schedeblad fungeren. Dit 
vond overigens alleen bij 8 en 14°C plaats op het moment dat het in de 20°C afdeling even warm was. 
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24.4 Conclusie en discussie 
De kastemperatuur was van invloed op de bloemproductie per m2 en de bloeiperiode. Een ingestelde 
kastemperatuur van 20 °C had minder bloemen tot gevolg dan een kastemperatuur van 8 of 14 °C. Bij 
20°C bloeiden het gewas wel over een langere periode. Hoe lager de kastemperatuur was des te korter 
was de bloeiperiode. Bij 20 °C bloeide het gewas van november t/m mei, bij 14 °C van februari t/m mei en 
bij 8 °C in april en mei. In mei, met het oplopen van de kastemperatuur kwam de bloei tot stilstand. 
Daarnaast was er een duidelijk effect van de teeltduur (het vast laten staan van het gewas) op de 
bloemproductie. Het gewas drie jaren vast laten staan gaf een hogere bloemproductie dan het gewas elk 
jaar rooien en weer terugplanten. Opvallend was de naarmate het gewas langer vast stond de bloeiperiode 
steeds korter werd. De bloei werd rijker maar vond steeds meer in de korte periode in het voorjaar plaats. 
Dit is opvallend omdat de kastemperatuur in de jaren vergelijkbaar was. Die lijkt daarmee niet van invloed 
op dit proces. 
Er is geen relatie gevonden tussen het aantal hoofdscheuten en het aantal bloemstelen. Indien er vanuit 
gegaan kan worden dat een dikke hoofdscheut twee bloemen per seizoen kan geven had een 
kastemperatuur van 8 en 20 °C bloemverdroging tot gevolg. Een kastemperatuur van 14 °C niet. Een 
kastemperatuur van 14 °C lijkt daarom dicht bij de optimale kastemperatuur van dit gewas te liggen. Het 
gewas vast laten staan zorgde voor meer dan twee bloemstelen per hoofdscheut. 
De kastemperatuur en teelduur waren ook van invloed op de kwaliteit van de bloemstelen. Bij 20 °C werden 
niet alleen minder stelen geoogst, deze waren ook korter en lichter van gewicht. Door de planten 3 jaar vast 
te laten staan werden niet alleen meer bloemstelen geoogst, deze waren ook langer en zwaarder. 
 
Een bespuiting van het gewas met gibberelline in oktober en december leidde net niet toch een hogere 
productie per m2. De behandeling had wel tot gevolg dat de eerste bloemen sneller tot bloei kwamen. 
Hoewel de totale bloeiperiode na bespuiting met gibberelline even lang was als van de controle werden 
meer bloemen in het eerste gedeelte van de oogstperiode geoogst. De bloemstelen van de met gibberelline 
behandelde bloemen waren wel iets korter en lichter van gewicht.  
Maandelijks stadiumonderzoek gedurende een jaar gaf een goed inzicht in de ontwikkeling van de plant. 
Alleen dikke scheuten (veelal 2 cm of meer in diameter op de grens van wortelstok en scheut) waren in 
staat om bloemen te vormen. De plant legde in het najaar en winter 4 tot 5 bladeren aan en daarna 2 
bloemen. In het voorjaar werden meer bladeren aangelegd voordat de bloemen werden gevormd. Bij een 
hogere kastemperatuur ging de ontwikkeling sneller dan bij een lagere kastemperatuur. Een dikke scheut 
kan tot 4 sets bloemen (steeds per 2) aanleggen. Daarbij moet worden bedacht dat de eerste set in bloei 
staat als de vierde set wordt aangelegd. Op het moment dat in het voorjaar de kastemperatuur begon op te 
lopen (en de lichtintensiteit toe nam) begonnen aangelegde bloemknoppen te verrotten of verdrogen. 
Aangelegde bladeren stopten met strekken, het groeipunt bleef erg plat. 
Het lijkt erop dat het oplopen van de kastemperatuur de bloemaanleg remt. In hoeverre de lichtintensiteit 
hierbij nog een rol speelt is niet bekend. 
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25 Bijlage, verschenen publicaties 

Betere kwaliteit door aflopende temperatuur (Crocus) 
Bloembollencultuur 109(1998)6:24-25 
 
Opgeplant koelen geeft minder uitval door Penicillium (Iris reticulata) 
Vakwerk 73(1999)36:36 
 
Driebladers in geluksklaver niet helemaal te voorkomen (Oxalis deppei) 
Vakwerk 73(1999)50/51:38-39 
 
Bloeispreiding mogelijk, maar bloem weining houdbaar (Sprekelia) 
Bloembollencultuur 111(2000)4:35 
 
Muscari en Scilla op pot 
Bloembollencultuur 111(2000)4:31 
 
Fritillaria imperialis te forceren als snijbloem 
Bloembollencultuur 112(2001)19:26-27 
 
Krokus voor broei uiterlijk half november planten 
Bloembollencultuur 112(2001)21:13 
 
Niet bewortelen vraagt secuur behandelen (Muscari) 
Bloembollencultuur 112(2001)22:12-13 
 
Bloeispreiding Zantedeschia aethiopica moeilijk 
Bloembollencultuur 113(2002)12:31 
 
The forcing of Fritillaria imperialis 
Acta Horticulturae, 570, 2002, 165-169 
 
Pellen verbetert kwaliteit en snelheid (Oxalis adenophylla) 
Bloembollencultuur 113(2002)20:17 
 
Iris bucharica interessant 
Bloembollenvisie 1(2003)3:21 
 
Met groeistoffen meer bloemen en kortere plant (Zantedeschia) 
Bloembollenvisie 1(2003)6:18-19 
 
Bloemaanleg Zantedeschia aethiopica beïnvloedbaar 
Bloembollenvisie 1(2003)9:24 
 
Keizerskroon kan op pot (Fritillaria imperialis) 
Bloembollenvisie 1(2003)18:25 
 
Ipheion Rolf Fiedler doet het goed op pot 
Bloembollenvisie 1(2003)20:24 
 
Eucomis interessante kuipplant 
Bloembollenvisie 1(2003)25:22-23 
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Ornithogalum balansae mooi kort op pot 
Bloembollenvisie 2(2004)27:20 
 
Broeierij Sparaxis op pot vraagt extra aandacht 
Bloembollenvisie 2(2004)28:22 
 
Goede behandeling geeft goede Iris bucharica op pot 
Bloembollenvisie 2(2004)45:22-23 
 
Koel forceren geeft mooie Fritillaria uva-vulpis en F. assyriaca op pot 
Bloembollenvisie 2(2004)46:26 
 
Fritillaria persica: exclusieve snijbloem 
Bloembollenvisie 2(2004)47:22 
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