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SAMENVATTING 

 

Zuur in tulpen (Fusarium oxysporum) vormt nog steeds een groot probleem. Naast de 

problemen met zuur rondom het pellen zijn er ook problemen met het zogenaamde laat zuur. 

Ogenschijnlijk gezonde bollen kunnen na augustus alsnog verloren gaan. Aangezien de 

zuurclausule tot 1 oktober wettelijk is vastgesteld, kan het zuuruitval alsnog tot een 

teleurstelling leiden die volledig op het conto van de koper komt. Door de expansie van de 

waterbroei van tulpen dienen de bollen steeds langer onder droge omstandigheden bewaard te 

worden. Hierbij worden de bollen langere tijd bij relatief hogere temperaturen opgeslagen. 

Vanuit de broeierij zijn sterke aanwijzingen opgevangen dat partijen bollen voor de late 

waterbroei een hoger uitvalpercentage als gevolg van zuur hadden dan partijen die voor de 

vroegbroei gebruikt worden. Ook vanuit de exportzijde zijn de klachten groot en zijn er steeds 

meer problemen met zuur bij partijen die ten bate van de waterbroei laat afgeleverd worden.  

De toename van zuur bij lang bewaarde partijen is te verklaren doordat de zuurschimmel bij 

hogere temperaturen actiever is en als gevolg daarvan voor meer uitval zorgt. 

Als gevolg van de hiervoor geschetste problemen met laat zuur heeft Proeftuin Zwaagdijk in 

samenwerking met de zuurclub West-Friesland in 2005 het initiatief genomen en in een 

oriënterende proef waargenomen dat het late zuur beïnvloedbaar is door met de koeldatum te 

differentiëren. Om het late zuur aan te pakken dient de temperatuurstrategie aangepast te 

worden. In dit onderzoek is bij twee cultivars gekeken naar alternatieve 

temperatuurbehandelingen met als doel de ontwikkeling van het zuur te beperken. Een 

vereiste is tevens dat de broeikwaliteit er niet onder mag lijden. Het onderzoek is door 

Proeftuin Zwaagdijk, in opdracht van Productschap Tuinbouw, uitgevoerd.  

 

Beide cultivars zijn begin september geleverd. Op het moment van leveren had de partij 

‘Pallada’ 5% zuur en de partij ‘Debutante’ 7% zuur. De partij ‘Debutante’ was van matige 

kwaliteit als gevolg van het late rooitijdstip. Naast het vele zuur waren de bollen beschadigd 

en slecht in de huid. De partij ‘Pallada’ was behoudens het zuur van goede kwaliteit. Bij de 

start van de proef zijn de door zuur aangetaste bollen uit de partij verwijderd. Bij het bepalen 

van de hoeveelheid zuur en de resultaten van de broei zijn de volgende conclusies getrokken. 

Bij de cultivar ‘Debutante’ nam het zuurpercentage af indien de bollen vroeger gekoeld 

werden. Bij ‘Pallada’ was dit ook het geval, echter dit gold niet voor alle koelbehandelingen. 

De broeiresultaten werden bij de cultivar ‘Pallada’ (negatief) beïnvloed door het vroege 

koelen van de bollen. ‘Debutante’ werd niet (negatief) beïnvloed door het vroege koelen van 

de bollen, maar dit heeft waarschijnlijk te maken met de slechte kwaliteit van het 

uitgangsmateriaal waardoor de uiteindelijke broeiresultaten tegenvielen en de verschillen ten 

opzichte van de standaard behandeling genivelleerd werden. Bij de cultivar ‘Pallada’ nekten 

de tulpen op één behandeling na niet maar de bloemen van de behandelingen zaten wel hoger 

in het blad dan de standaard behandeling. Bij de cultivar ‘Debutante’ nekten de tulpen bij 

geen van de behandelingen. 
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EFFECTEN VAN DE NABEWARING OP LAAT ZUUR EN DE BROEIBAARHEID 

IN TULP 

 

 

1. INLEIDING 

 

Zuur in tulpen (Fusarium oxysporum) vormt nog steeds een groot probleem. Naast de 

problemen met zuur rondom het pellen zijn er ook problemen met het zogenaamde laat zuur. 

Ogenschijnlijk gezonde bollen kunnen na augustus alsnog verloren gaan. Aangezien de 

zuurclausule tot 1 oktober wettelijk is vastgesteld, kan het zuuruitval alsnog tot een 

teleurstelling leiden die volledig op het conto van de koper komt. Door de expansie van de 

waterbroei van tulpen dienen de bollen steeds langer onder droge omstandigheden bewaard te 

worden. Hierbij worden de bollen langere tijd bij relatief hogere temperaturen opgeslagen. 

Vanuit de broeierij zijn sterke aanwijzingen opgevangen dat partijen bollen voor de late 

waterbroei een hoger uitvalpercentage als gevolg van zuur hadden dan partijen die voor de 

vroegbroei gebruikt worden. Ook vanuit de exportzijde zijn de klachten groot en zijn er steeds 

meer problemen met zuur bij partijen die ten bate van de waterbroei laat afgeleverd worden.  

De toename van zuur bij lang bewaarde partijen is te verklaren doordat de zuurschimmel bij 

hogere temperaturen actiever is en als gevolg daarvan voor meer uitval zorgt. 

Als gevolg van de hiervoor geschetste problemen met laat zuur heeft Proeftuin Zwaagdijk in 

samenwerking met de zuurclub West-Friesland in 2005 het initiatief genomen en in een 

oriënterende proef waargenomen dat het late zuur beïnvloedbaar is door het moment van 

koelen. Om het late zuur aan te pakken dient de temperatuurstrategie aangepast te worden. In 

2006/2007 is het onderzoek naar de effecten van de aangepaste temperatuurstrategie op het 

percentage zuur en de broeikwaliteit van tulpen voortgezet (proefnummer B 0735).  

In het navolgende onderzoek is gekeken naar alternatieve temperatuurbehandelingen met als 

doel de ontwikkeling van het zuur te beperken. Een vereiste is tevens dat de broeikwaliteit er 

niet onder mag lijden. Het onderzoek is, in opdracht van Productschap Tuinbouw, door 

Proeftuin Zwaagdijk uitgevoerd onder nummer B 0830 en is een herhaling van proefnummer 

B 0735. De resultaten staan vermeld in onderstaand verslag. 

 

 

2. PROEFOPZET 

 

De proef is uitgevoerd met de zuurgevoelige cultivars ‘Pallada’ en ‘Debutante’. In tabel 1 

staan de behandelingen beschreven. 

 
Tabel 1. Behandelingen 

 koelmethode 

1 vanaf 1 december bij 2°C 

2 15 september bij 9°C + 17 °C vanaf 15 oktober tot 1 december 

3 15 oktober bij 9ºC + 17°C vanaf 15 november tot 1 december 

4 15 september bij 12°C tot 1december 

5 1 oktober bij 12°C tot 1 december 

6 Vanaf 15 september bij 12ºC tot 1 cm spruitgroei. 3 januari naar 2ºC (16 weken)  

7 Vanaf 1 november bij 7°C tot 1 cm spruitgroei. 3 januari naar 2°C (9 weken) 

 

Beide cultivars zijn begin september geleverd. Op het moment van leveren had de partij 

‘Pallada’ 5 %  zuur en de partij ‘Debutante’ 7 % zuur. De partij ‘Pallada was verder, 

behoudens het zuur, van goede kwaliteit. De partij ‘Debutante’ echter was een zeer matige 

partij met veel beschadigde bollen (vanwege het natte rooiseizoen te laat gerooid). Bij de start 
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van de proef op 15 september zijn de door zuur aangetaste bollen uit de partij verwijderd. 

Tijdens de periode die niet in bovenstaande tabel vermeld staan zijn de bollen bewaard bij de 

adviestemperatuur. Het temperatuuradvies voor de late waterbroei is:  23°C tot 1 september + 

20°C tot 15 oktober + 17°C tot 15 november + 15°C tot 1 december + 2°C tot opplanten.  

De behandelingen 6 en 7 zijn vanaf 3 januari 2008 tot aan planten bij 2ºC bewaard. Hiermee 

zijn de bollen van deze behandeling ten opzichte van vorig jaar sneller naar 2ºC gegaan, 

omdat de behandeling 20 wk 12ºC tot slechte resultaten leidde. 

Van de cultivar ‘Pallada’ met ziftmaat 11-12 zijn per veld 265 bollen beoordeeld en van 

‘Debutante’ (12/op) 250 bollen per veld. Hiervan zijn 100 visueel gezonde bollen afgebroeid. 

Voor het planten van de bollen op de prikbakken zijn de behandelingen beoordeeld op het 

percentage zuur en Penicillium. Bij de cultivar ‘Debutante’ is dit op op 14 februari gebeurd en 

bij ‘Pallada’ op 19 februari.  Bij de oogst van de tulpen zijn het plantgewicht, de plantlengte, 

het nekken, de bloemgrootte en het percentage uitval bepaald. 

Het nekken van tulpen is een negatief kwaliteitsaspect. Bij het nekken steekt de bloem boven 

het blad uit. Ideaal is dat de bloem ongeveer 1-3 cm onder de bovenste bladpunten zit. 

In tabel 2 staan in het kort de proefgegevens. 

 
Tabel 2. Proefgegegevens 

Temperatuuradvies bewaring 23 °C (1/9) + 20 °C (15/10) + 17°C  (15/11) + 15 °C (1/12) + 2 °C  

Broeifust hydrobak  

Methode Stilstaand water 

Substraat 10% leiding water and 90% bassinwater 

Aantal behandelingen 7 

Aantal herhalingen 4 

Bewortelingstemperatuur water 5°C 

Bemesting water en steenwol Calnit + Kristalon oranje 

EC 1,6 

Aantal bollen per prikbak 100 

Kas temperatuur 16ºC 

Proeflocatie Proeftuin Zwaagdijk 

 

 

Tabel 3. Proefgegevens per cultivar 

Cultivars ‘Pallada’  ‘Debutante’ 

Ziftmaat 11-12 12/op 

Aantal bollen per veld 265  250 

Koudeperiode 15 15 

Plantdatum 7 March 2008 14 February 2008 

Inhaaldatum 25 March 2008 7 March 2008 

Oogstperiode 7-11 april 20 – 24 March 

 

 

3. STATISTIEK 

 

Met behulp van de variantie-analyse (Anova) is bepaald of de behandelingen significant van 

elkaar verschillen. Er is gewerkt met een betrouwbaarheidsinterval van 95% (P = 0,05). De 

LSD geeft het kleinst betrouwbare verschil aan. Indien het verschil tussen twee getallen groter 

is dan de LSD, dan is het verschil betrouwbaar. Voor de duidelijkheid is dit in de tabel 

weergegeven met letters. Wordt een behandeling gekwalificeerd met a en de andere met b dan 

is er sprake van een significant verschil, echter verschillen tussen a en ab zijn niet significant. 

De p-waarde die onder de tabel vermeld is geeft de significantie aan, hoe kleiner dit getal is 

hoe groter de significantie. De afkorting n.s. die soms in de tabel gebruikt wordt betekent niet 

significant. 
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4. RESULTATEN 

 

4.1 Algemeen 

 

De bollen zijn op 14 februari 2007 beoordeeld op zuur. Het percentage zuur in de tabel is van 

de periode september tot het planten.  

De resultaten van de zuurbeoordeling en de oogstresultaten staan in de tabellen 3 en 4. 

 

4.2 Resultaten ‘Pallada’ 

 

Tijdens de broei waren er duidelijke verschillen in gewasontwikkeling tussen de diverse 

behandelingen. Het aantal kasdagen tussen de behandelingen was niet groot en varieerde 

tussen de 13 en 17 dagen. 

 
Tabel 3. Resultaten Pallada 

 Behandelingen % zuur plant- 

gewicht 

plant- 

lengte 

nekken* bloem- 

grootte 

%  

uitval 

1 vanaf 1/12 bij 2°C (standaard) 4 c 25 c 39 d 1,3 d 4,4 cd 1 a 

2 vanaf 15/9 4 wk 9°C  5 cd 19 a 36 a 0,3 b 4,4 abc 12 d 

3 vanaf 15/10 4 wk 9°C  2 ab 23 b 37 b 0,9 c 4,3 a 5 b 

4 vanaf 15/9 bij 12°C tot 1/12 2 a 20 a 37 b 0,0 a 4,4 cd 8 c 

5 vanaf 1/10 bij 12°C tot 1/12 2 ab 22 b 38 c 0,5 b 4,4 bc 3 ab 

6 16 weken 12 °C  6 d 19 a 36 a 0,1 a 4,4 d 12 d 

7 vanaf 1/11 bij 7°C tot 3/1 3 bc 23 bc 39 d 1,3 d 4,3 ab 3 ab 

 p-waarde < 0,001 < 0,001 0,002 < 0,001 0,002 < 0,001 

 Lsd 1 1 1 0,2 0,1 3 

* nekken = aantal cm bloem in blad 

 

Het percentage zuur was bij de behandelingen 4 wk 9°C vanaf 15/10 en 12°C vanaf 15/9 en 

12ºC vanaf 1/10 lager dan de standaard behandeling. Het zuurpercentage van de behandeling 

16 weken 12ºC was hoger dan de standaard behandeling. De overige behandelingen waren 

statistisch gelijk aan de standaard behandeling. 

 

De standaard behandeling en de behandeling vanaf 1/11 bij 7ºC hadden het hoogste 

plantgewicht, echter het verschil tussen de behandeling vanaf 1/11 bij 7ºC, de behandeling 4 

wk 9°C vanaf 15/10 en de behandeling vanaf 1/10 bij 12ºC tot 1/12 was niet significant. De 

overige behandelingen hadden het laagste plantgewicht. 

 

De standaard behandeling en de behandeling vanaf 1/11 bij 7ºC hadden de langste tulpen, 

gevolgd door de behandeling 12ºC vanaf 1/10. 

De behandelingen 4 wk 9ºC vanaf 15/9 en 16 weken 12ºC waren het kortst. 

 

De tulpen van de standaard behandeling en de behandeling vanaf 1/11 bij 7ºC zaten het diepst 

in het blad, gevolgd door de behandeling 4 wk 9ºC vanaf 15/10. De behandelingen 4 wk 9ºC 

vanaf 15/9 en 12ºC vanaf 1/10 zaten minder diep in het blad en de behandelingen 12ºC vanaf 

15/9 en 16 weken 12ºC zaten het minst diep in het blad.   

 

De bloemen van de behandelingen 4 wk 9ºC vanaf 15/10 en 7ºC  vanaf 1/11 waren kleiner 

dan de standaard behandeling. Van de overige behandelingen waren de bloemen statistisch 

even groot als de standaardbehandeling. 

 



 
Proeftuin Zwaagdijk 

 

 8 

Het percentage uitval was van de behandelingen 12°C vanaf 1/10 en vanaf 1/11 bij 7ºC 

statistisch gelijk aan de standaard behandeling. Bij de overige behandelingen was het 

percentage uitval hoger dan de standaardbehandeling. De behandelingen 16 wk 12°C en 4 wk 

9ºC vanaf 15/9 hadden het hoogste uitvalpercentage. Het uitval van deze behandelingen 

werden voornamelijk veroorzaakt door bloemverdroging en zuur. 

 

4.3 Resultaten ‘Debutante’ 

 

Tijdens de broei waren er weinig verschillen in gewasontwikkeling tussen de diverse 

behandelingen. Het aantal kasdagen tussen de behandelingen was niet groot en varieerde 

tussen de 13 en 17 dagen. Opgemerkt moet worden dat door de matige kwaliteit van het 

uitgangsmateriaal (wat tijdens de groei al zichtbaar was) de uiteindelijke broeiresultaten 

tegenvielen.  

 
Tabel 4. Resultaten Debutante 

 Behandelingen % zuur plant- 

gewicht 

plant- 

lengte 

nekken* bloem- 

grootte 

%  

uitval 

1 vanaf 1/12 bij 2°C (standaard) 7 b 22,4 bc 32,4 a 2,7 c 4 38 d 

2 vanaf 15/9 4 wk 9°C  4 a 21,7 ab 34,3 bc 2,1 b 4 28 c 

3 vanaf 15/10 4 wk 9°C  5 ab 22,2 abc 33,3 ab 2,3 b 4 21 b 

4 vanaf 15/9 bij 12°C tot 1/12 3 a 23,2 c 37,1 d 1,4 a 4 13 a 

5 vanaf 1/10 bij 12°C tot 1/12 5 ab 23,4 c 35,4 c 2,1 b 4 9 a 

6 16 weken 12 °C  6 ab 20,9 a 33,3 ab 1,4 a 4 13 a 

7 vanaf 1/11 bij 7°C tot 3/1  6 ab 22,6 bc 34,0 b 2,1 b 4 31 cd 

 p-waarde 0,108 0,016 < 0,001 < 0,001 0,439 < 0,001 

 Lsd 3 1,3 1,3 0,3 n.s. 7 

* nekken = aantal cm bloem in blad 

 

De behandelingen 4 wk 9ºC vanaf 15/9 en 12ºC vanaf 15/9 hadden statistisch minder zuur dan 

de standaard behandeling. De verschillen tussen de overige behandelingen waren niet 

significant. 

 

Bij ‘Debutante’ waren de gewichtsverschillen tussen de behandelingen niet groot. De 

behandeling 16 weken 12ºC had een lager plantgewicht dan de standaard behandeling. De 

verschillen tussen de overige behandelingen waren vergelijkbaar met standaard. 

 

De planten van de behandelingen 4 wk 9ºC vanaf 15/9, 12ºC vanaf 15/9 en 1/10 en vanaf 1/11 

bij 7ºC waren langer dan de standaard behandeling. De plantlengte van de overige 

behandelingen verschilden niet significant ten opzichte van de standaard behandeling. 

 

Geen van de behandelingen nekten. De tulpen van de  standaard behandeling zat het diepst in 

het blad. De behandelingen 12ºC vanaf 15/9 zaten het minst diep in het blad. Tussen de 

overige behandelingen zaten geen significante verschillen. 

 

Over de gehele proef was het uitvalspercentage hoog. Het uitval bestond voornamelijk  uit 

blinde planten waarschijnlijk als gevolg van ethyleenschade, zuur en Penicillium. Het 

percentage uitval was van de standaard behandeling en de behandeling 7°C vanaf 1/11 het 

hoogst, gevolgd door de behandeling 4 wk 9ºC vanaf 15/9. Daarna had de behandeling 4 wk 

9º vanaf 15/10 het meeste uitval. Tussen de overige behandelingen waren de verschillen niet 

significant. 
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5. CONCLUSIES  

 

� Bij beide cultivars nam het zuurpercentage af indien de bollen vroeger gekoeld 

werden. De behandelingen 16 weken 12ºC en 7ºC vanaf 1/11 hadden geen positief 

effect op het percentage zuur.  

� Met uitzondering van de behandeling 7ºC vanaf 1/11 hadden alle koelbehandelingen 

bij de cultivar ‘Pallada’ een negatief effect op de broeikwaliteit ten opzichte van de 

standaard behandeling. 

� Bij de cultivar ‘Debutante’ had, behalve de behandeling 16 weken 12ºC, vroege 

koeling een vergelijkbaar effect op het plantgewicht vergeleken met standaard. Op de 

behandelingen 4 wk 9ºC vanaf 15/10 en 16 weken 12ºC na, hadden de 

koelbehandelingen een positief effect op de plantlengte ten opzichte van de standaard 

behandeling. 

� Bij de cultivar ‘Pallada’ nekten de tulpen op de behandeling vanaf 15/9 bij 12ºC tot 

1/12 na niet, maar de bloemen van vroege koelbehandelingen zaten wel aanzienlijk 

hoger in het blad dan de standaard behandeling. De behandeling 7ºC vanaf 1/11 was 

vergelijkbaar met standaard. 

� Bij de cultivar ‘Debutante’ hadden de behandelingen geen negatief effect op het 

nekken. 

� Bij de cultivar ‘Pallada’ nam het percentage uitval als gevolg van zuur en 

bloemverdroging toe indien de bollen vroeger gekoeld werden. Bij de cultivar 

‘Debutante’ had vroege koeling een positief effect op het percentage uitval. 

Waarschijnlijk speelt de cultivargevoeligheid voor ethyleen hierbij een rol. 

� De behandeling 7ºC vanaf 1/11 was bij beide cultivars het meest vergelijkbaar met de 

standaard behandeling. 

� De resultaten van de behandeling 16 weken 12ºC waren van alle behandelingen   

bij beide cultivars het minste ten opzichte van de standaard behandeling. 
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6. BIJLAGEN 

1. Foto’s cultivar ‘Debutante’ 

foto 1. huidig advies (links gezond, rechts zuur) 

 

 
 

foto 2. 
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Foto 3.  

 
 

Foto 4. 
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Foto 5. 

 
 

Foto 6.  
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Foto 7 
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2.  Verwerkte resultaten 

 

beh cv her Gewicht plantlengte bloemgrootte bloem in blad % uitval % zuur 

1 Pallada a 24,6 39,0 4,4 1,26 1,0 3,4 

1 Pallada b 24,5 39,1 4,4 1,22 2,0 3,8 

1 Pallada c 24,9 39,5 4,4 1,23 0,0 3,0 

1 Pallada d 24,5 38,7 4,4 1,34 0,0 4,9 

2 Pallada a 15,4 36,3 4,4 0,37 13,6 3,8 

2 Pallada b 19,3 35,5 4,3 0,48 13,9 3,8 

2 Pallada c 20,4 36,8 4,4 0,07 8,9 3,0 

2 Pallada d 21,0 37,0 4,3 0,28 9,8 7,5 

3 Pallada a 22,1 36,4 4,3 1,06 3,0 2,3 

3 Pallada b 22,9 37,8 4,3 1,04 4,0 1,9 

3 Pallada c 22,6 37,6 4,3 0,61 3,0 2,3 

3 Pallada d 22,6 37,8 4,3 0,86 8,0 2,6 

4 Pallada a 19,8 37,3 4,4 -0,11 8,0 0,8 

4 Pallada b 19,5 36,9 4,4 0,13 5,0 1,9 

4 Pallada c 20,2 37,8 4,4 -0,04 12,1 2,3 

4 Pallada d 20,5 37,5 4,4 -0,14 7,1 1,5 

5 Pallada a 21,6 37,6 4,3 0,59 3,0 2,3 

5 Pallada b 21,6 38,0 4,4 0,51 5,0 1,9 

5 Pallada c 22,5 39,0 4,4 0,27 2,0 2,6 

5 Pallada d 22,3 38,8 4,4 0,42 1,0 1,9 

6 Pallada a 18,8 35,2 4,4 0,16 9,0 6,0 

6 Pallada b 19,6 35,4 4,4 0,25 13,0 6,4 

6 Pallada c 19,7 36,9 4,5 -0,12 13,1 4,2 

6 Pallada d 19,4 36,2 4,5 -0,03 14,3 5,7 

7 Pallada a 23,3 39,0 4,3 1,33 1,0 2,3 

7 Pallada b 22,8 38,5 4,4 1,29 2,0 3,0 

7 Pallada c 23,1 38,9 4,3 1,36 5,0 3,8 

7 Pallada d 24,0 39,7 4,3 1,20 2,0 3,8 
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beh cv her Gewicht plantlengte bloemgrootte bloem in blad % uitval % zuur 

1 Debutante a 22,6 33,0 4,2 2,64 35,4 5,2 

1 Debutante b 23,0 33,1 4,2 2,56 31,3 7,6 

1 Debutante c 22,6 32,6 4,1 2,72 44,9 5,6 

1 Debutante d 21,3 30,8 4,1 2,73 40,0 11,2 

2 Debutante a 22,2 34,7 4,2 2,01 28,1 2,4 

2 Debutante b 22,1 33,9 4,2 2,52 28,9 7,2 

2 Debutante c 19,3 33,1 4,2 1,81 33,3 4,0 

2 Debutante d 23,2 35,5 4,3 2,20 23,2 2,8 

3 Debutante a 22,9 33,7 4,2 2,65 23,6 4,8 

3 Debutante b 22,4 33,5 4,2 2,33 18,1 4,0 

3 Debutante c 22,3 33,5 4,2 2,06 19,6 4,8 

3 Debutante d 21,2 32,5 4,0 2,27 22,6 5,2 

4 Debutante a 23,5 37,5 4,2 1,17 16,0 2,4 

4 Debutante b 22,7 36,7 4,2 1,21 14,6 1,2 

4 Debutante c 23,1 37,0 4,3 1,61 6,9 4,8 

4 Debutante d 23,3 37,0 4,3 1,45 16,3 4,0 

5 Debutante a 23,1 34,8 4,2 2,19 8,2 4,8 

5 Debutante b 23,3 35,2 4,2 2,10 14,1 6,4 

5 Debutante c 23,6 36,0 4,2 1,97 9,0 3,6 

5 Debutante d 23,6 35,6 4,3 2,16 4,0 5,2 

6 Debutante a 21,8 35,0 4,2 1,02 15,5 8,0 

6 Debutante b 20,3 32,2 4,2 1,43 15,6 4,4 

6 Debutante c 21,3 33,8 4,3 1,58 7,2 3,2 

6 Debutante d 20,3 32,3 4,1 1,64 12,6 7,6 

7 Debutante a 22,2 33,5 4,2 1,92 23,9 5,2 

7 Debutante b 23,4 34,9 4,3 2,34 32,9 4,8 

7 Debutante c 21,7 33,7 4,1 1,88 35,2 7,2 

7 Debutante d 23,1 33,9 4,2 2,16 33,3 4,8 
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3. Proefopzet  

 

Doel  

Bepalen van de invloed van de behandelingen op het percentage zuur bij de late waterbroei. 

 

Proefopzet 

 

Cultivars  : Pallada (11-12)  

  Debutante (12/op)  

 
Tabel. Behandelingen. 

  koelmethode 

1 8 vanaf 1 december bij 2°C (standaard) 

2 9 15 september bij 9°C + 17 °C vanaf 15 oktober tot 1 december 

3 10 15 oktober tot 15 november bij 9°C + 17°C tot 1 december 

4 11 15 september bij 12°C tot begin december 

5 12 1 oktober bij 12°C tot begin december 

6 13 20 weken 12 °C (bij 1 cm spruitgroei terug naar 2 °C) 

7 14 1 november bij 7°C (bij 1 cm spruitgroei terug naar 2 °C) 

 

1 t/m 7  = Pallada 

8 t/m 14 = Debutante  

 

Bollen aftellen in gaasbakken. Ieder veld is een gaasbak. 

 

Aantal herhalingen                  : 4 

Aantal cultivars                       : 2 

Aantal behandelingen             : 7 

Aantal veldjes                         : 7 x 2 x 4 = 56 

Bollen per veld                       : 200 (100 voor afbroei) 

Plantklaar maken  : afwijking + 2,5 en – 2,5 % van het gemiddelde gewicht 

Totaal aantal bollen per cv     : 28 x 200 = 6.000  

Broeifust   : Hydrobak 

Substraat   : 10% Leidingwater + 90% bassinwater + standaard 1,5 EC 

Meststoffen   : gangbaar 

Bolontsmetting  : geen 

Temperatuurbehandeling : 23 °C (1/9) + 20 °C (15/10) + 17 °C (15/11) + 15 °C (1/12) +  

2 °C 

Aantal koude weken  : Debutante:13 

  Pallada: 15 

Plantdatum   : februari 2008 bewortelen bij 5 °C) 

Inhaaldatum   : 2008 

Kastemperatuur  : 16 °C 

Proefplaats    Proeftuin Zwaagdijk 

 

Waarnemingen 

 

- tijdens het opplanten de hoeveelheid uitval bepalen (zuur en penicillium). 

- groeiproces volgen 

- Bij de oogst gewicht, plantlengte, bloemgrootte en uitval bepalen. 

 


