De fysiologie van bloembollen
Henk Gude en Peter Knippels

Colofon
Auteurs
Henk Gude en Peter Knippels
Redactie
Kristal Tekst- en communicatiebureau, Marga Winnubst
Ontwerp en opmaak
Buro Gom, Jeroen Reith
Foto omslag
R. Faas, Greenity
Copyright
2019. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname,
of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Stichting Bollenacademie.

Voorwoord
Op tweede kerstdag in 1891 stond er een file van bollentelers voor een huis in
Heemstede. In de vensterbank van de woonkamer stond een pot met bloeiende hyacinten. Verwondering en verbazing alom. Bloei met kerst was de heilige graal. Dat
is wat consumenten wilden. Door het uitproberen van verschillende behandelingen
kwam men erachter dat je de bollen kunt foppen. Je kunt de winter vervroegen en
daarna de bollen laten denken dat het lente is. Garantie op kerstbloei was in de jaren
erna het belangrijkste verkoopargument. Tegenwoordig worden bloembollen na de
oogst ‘geprogrammeerd’ tot op de exacte dag waarop ze moeten bloeien.
Iedereen weet hoe bloembollen werken. Je stopt ze in de grond en een paar maanden
later heb je bloemen. Het lijkt heel eenvoudig. Maar hoe werkt dat nou precies? Hoe
weet een tulpenbol dat het lente is? En waarom bloeien ze soms ook niet? Voor veel
mensen binnen en buiten de sector is een bloembol nog steeds een mysterieuze plant.
Dat houdt het spannend, maar dat is soms ook frustrerend. Met meer kennis over
de fysiologie van bloembollen – dus over hoe ze werken – zouden we beter kunnen
veredelen, telen, bewaren, verhandelen en exporteren. Het mysterie verdwijnt, de
magie blijft.
Stichting Bollenacademie is in 2016 gestart met het project Studiebol met financiering van Colland Arbeidsmarkt. In dit project wordt kennis vastgelegd en verspreid,
gericht op zowel werkenden als studenten. Er zijn boeken uitgebracht over het telen
van verschillende bolgewassen en over drie sectorbrede thema’s: de bloembollenketen, ziekten & plagen en veredeling. De fysiologie van bloembollen, het boek dat u
nu in handen heeft, is het vierde themaboek en het laatste boek uit de serie. Voor de
totstandkoming van dit boek heeft Stichting Bollenacademie nauw samengewerkt
met Wageningen University & Research met een financiële bijdrage van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Veel mensen uit het vak hebben aan dit boek meegewerkt. Zonder anderen tekort
te willen doen, wil ik daarvoor de volgende personen in het bijzonder bedanken:
bijzonder hoogleraar Richard Immink voor het aandragen van de meest recente
wetenschappelijke inzichten; Barry Looman voor de organisatie vanuit Wageningen
University & Research; Dirk Jongkind voor zijn inhoudelijke commentaar; Marga
Winnubst voor de redactie; Stan van Oers voor de begeleiding vanuit het project
Studiebol; en natuurlijk de auteurs Henk Gude en Peter Knippels die hun fascinatie
voor bloembollen op een aanstekelijke wijze hebben verwoord in dit boek.
André Hoogendijk, voorzitter Stichting Bollenacademie
Hillegom, augustus 2019

3

4

Stichting Bollenacademie
Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen een goed scholingsaanbod te realiseren
voor studenten en werkenden, het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden
in de sector te vergroten.
In het bestuur van Stichting Bollenacademie zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, Anthos, Clusius
College, Wellantcollege en Wageningen University & Research. In de adviesraad van
Stichting Bollenacademie zijn naast deze vijf partijen ook de volgende organisaties
vertegenwoordigd: Aeres, CITAVERDE College, CNV Vakmensen, Delphy, FNV, HAS
Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Van Hall Larenstein, LTO Nederland
en Nordwin College.
Stichting Bollenacademie beheert een website met kennis en informatie over de
bloembollensector, zie www.bollenacademie.nl. Op de website zijn ook de digitale
cursussen en de boeken te vinden die in opdracht van Stichting Bollenacademie zijn
ontwikkeld.
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1
Inleiding
Wat willen we bereiken met dit boek? We willen in begrijpelijke termen de ingewikkelde levensprocessen in bollen uiteenrafelen en toelichten. Kennis van de processen
is immers een voorwaarde om ze te kunnen beïnvloeden.
In dit boek proberen we in de huid van een bolgewas te kruipen. Je moet eigenlijk
denken als een bol(bloem): in welke fase van mijn ontwikkeling bevind ik mij? Wat
is mijn volgende levensfase? Welke omstandigheden neem ik waar en heb ik de afgelopen tijd waargenomen? Welke invloed hebben die omstandigheden op de overgang
naar de volgende fase? Welke processen moet ik aan- en uitzetten voor een soepele
overgang naar die fase? Denk bijvoorbeeld aan een tulpenbol in de bewaring of in de
kas die ‘besluit’ om zijn bloem te laten verdrogen. Of aan een leliebol die nog opgewonden is van oogst en verwerking en ingevroren wordt. Die bestraft dat met zwarte
spruiten. De processen die daarbij een rol spelen zoals fotosynthese, hormonen en
ademhaling worden daarbij uitgelegd.
Fysiologie van bolgewassen is de wetenschap of de kennis van de processen in de
bloembol en in de bolbloem. Hoe groeit de plant en hoe verloopt de ontwikkeling van
nieuwe bollen en bloemen? Door groei en ontwikkeling te bestuderen en de onderliggende processen te begrijpen, wordt het mogelijk om deze te beïnvloeden en dus de
teelt en de broei van bollen te sturen.
De tulp en de lelie zijn gezien het geteeld areaal bollen en het aantal gebroeide
stuks bolbloemen de belangrijkste bolgewassen. In dit boek behandelen we daarom
de fysiologie van deze twee bolgewassen. De tulp als voorbeeld van een voorjaarbloeiend bolgewas met een warme bewaarperiode en de lelie als voorbeeld van een
zomerbloeiend bolgewas met de oogst en de bewaring bij lage temperaturen.
Bij een aantal onderwerpen staat een icoon: ( ). Dit icoon verwijst naar een internetadres waar meer informatie beschikbaar is. Achterin in het boek staan de details
van de verwijzingen.
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2
Bolgewassen
2.1

Inleiding

Bolgewassen kun je indelen in vier typen op basis van hun opslagorganen. In dit
hoofdstuk beschrijven we eerst kort de vier typen, om vervolgens in te zoomen op
het bolgewas, het onderwerp van dit boek. We beschrijven de herkomstgebieden, de
natuurlijke groeicyclus en – in het kort – de teeltcyclus.

2.2

Typen bol-, knol- en wortelgewassen

Bollen
Een bol is een ondergronds opslagorgaan. Hij zit vol met reservestoffen, met name
zetmeel. In het midden van de bol zit de centrale spruit, eromheen zitten vlezige
bolschubben. Als de schubben aan elkaar zijn gegroeid en een ring rond de spruit
vormen, dan noemen we dit rokken. Voorbeelden van bolgewassen met rokken zijn
tulpen, narcissen en hyacinten. Als de boldelen niet aan elkaar zijn gegroeid, zoals
bij lelies, dan noemen we ze schubben. De schubben of rokken en de spruit staan op
een bolbodem. Soms zijn bollen omhuld door een huid, zoals bij tulpen, narcissen en
hyacinten. Een leliebol heeft geen huid en wordt daarom wel een kale bol genoemd.

Figuur 2.1 Narcis is een voorbeeld van een
bolgewas met rokken. (Foto: iBulb)

Figuur 2.2 Lelie is een voorbeeld van een
bolgewas met schubben. (Foto: iBulb)
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Je hebt eenjarige, tweejarige en meerjarige bollen:
• eenjarige bollen: deze bollen leven maar één seizoen. Na dit seizoen oogst je de
nieuwe bollen. Bekende voorbeelden zijn bolvormende irissen en tulpen. De bol
zelf is eenjarig, maar de knoppen (meristemen) ontwikkelen zich al in de moederbol. Aan het eind van het seizoen zijn de knoppen uitgegroeid tot bol, die in het
volgende seizoen wordt geplant. De knoppen maken dus twee teeltseizoenen door;
• tweejarige bollen: deze bollen leven twee jaar en vormen in deze periode zijbollen.
Een voorbeeld is Galanthus;
• meerjarige bollen: bij deze bollen worden vanuit het hart nieuwe schubben of rokken gevormd. In het midden zitten dus de jongste boldelen, aan de buitenkant de
oudste. De bollen groeien in de loop van de jaren en worden ‘dikker’. Voorbeelden
zijn Hippeastrum, hyacint, narcis en lelie.
Knollen
Knollen zijn ondergronds groeiende verdikte stengels of wortels. Bij stengelknollen
groeien de wortels uit aan de bovenzijde van de knol. Voorbeelden zijn krokus, gladiool en Zantedeschia. Bij wortelknollen groeien de wortels aan de onderzijde. Een knol
is een massief orgaan met bovenop de knop of het oog. Soms is het er een, soms zijn
het er meer. Dit oog loopt uit om een plant te vormen. De knol heeft alleen de functie
van opslagorgaan van het reservevoedsel.
Vaak zit er om de knol een huid. Een knol
met huid is minder gevoelig voor bewaaromstandigheden en kan goed bewaard
worden. Bekende voorbeelden zijn gladiolen en krokussen. Zantedeschia-knollen
hebben geen huid. Dit soort knollen
noemen we ook wel kale knollen.
De meeste knollen zijn eenjarig. De
vertegenwoordigers van de irisfamilie,
waaronder krokus en gladiool, vormen
op de oude knol een nieuwe knol en soms

Figuur 2.4 Krokus is een voorbeeld van een
stengelknol. (Foto: iBulb)
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Figuur 2.3 Gladiolenplanten met kralen.
(Foto: iBulb)

Figuur 2.5 Zantedeschia is een knolgewas
zonder beschermende huid. (Foto: iBulb)

ook nog een aantal kleine knolletjes: de zogenaamde kralen. Deze kralen kun je weer
als uitgangsmateriaal gebruiken.
Verdikte wortels
Het bekendste voorbeeld van een gewas met verdikte wortels als opslagorgaan is de
dahlia. Dahlia’s hebben geen knol, maar verdikte wortels die aan de onderkant van de
stengel zitten. Op het stengeldeel boven de wortels zitten de ogen die uitlopen tot de
bloeiende planten. In de praktijk worden de dahliawortels meestal knollen genoemd.
Wortelstokken
Een wortelstok of rhizoom is een ondergronds groeiende verdikte stengel met
ogen of knoppen. De knoppen lopen uit
en vormen zo de bovengrondse plant. Je
kunt wortelstokken vermeerderen door
ze in stukken te snijden, waarna de ogen
op de wortelstok uitlopen en nieuwe
planten vormen. Bekende wortelstokvormende planten zijn Canna (Indische
rietlelie), Iris germanica (Germaanse
Iris) en Convallaria (lelietje van dalen).

2.3

Figuur 2.6 Canna is een voorbeeld van een
wortelstokgewas. (Foto: P. Knippels)

De herkomstgebieden van bloembollen

Bloembollen groeien in gebieden met een klimaat waarin gunstige en ongunstige
perioden voor bovengrondse groei elkaar afwisselen. De ongunstige perioden zijn
gekenmerkt door koude, of juist door droogte al dan niet in combinatie met warmte.
De gunstige perioden, waarin de bovengrondse groei en bloei plaatsvindt, zijn over
het algemeen relatief kort en worden gekenmerkt door mediterraan weer: temperaturen tussen 5 en 25°C met af en toe regenval.
Voorjaarsbloeiende bolgewassen
Verspreid over de hele wereld vind je bollengroeigebieden waarin het groeiseizoen
wordt voorafgegaan door een koudeperiode. Zo komen tulpen met name uit landen
als Kazachstan, Turkmenistan en China. Narcissen en hyacinten komen oorspronkelijk uit Zuid-Europa, met name uit Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk. De meeste
andere voorjaarsbloeiers - dus andere dan tulpen, narcissen en hyacinten - komen
uit de Balkanlanden, Turkije, Libanon en het noorden van Irak en Iran. Enkele komen
uit de Verenigde Staten.
Koude betekent dat de temperatuur voor een langere periode onder de 5°C ligt. In
gebieden met strenge winters, dat wil zeggen een langere periode met temperaturen
onder het vriespunt en sneeuw, komen bolgewassen voor die direct na het invallen
van de dooi uitgroeien en bloeien. Voorbeelden zijn Eranthis en sneeuwklokjes.
Andere bolgewassen, zoals narcissen en hyacinten, groeien pas uit als de tempera-
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tuur voldoende hoog is. Ze wachten na afloop van de ongunstige, koude periode dus
nog even met uitlopen.
In het algemeen wordt de groei- en bloeiperiode van voorjaarsbloeiers gevolgd door
een periode van warmte en droogte.

Figuur 2.7 Sneeuwklokje (Galanthus elwesii) bloeit direct na
het invallen van de dooi in het Taurus-gebergte in Turkije.
(Foto: P. Knippels)

Figuur 2.8 Narcissus tazetta groeit onder andere op het
Griekse eiland Kreta. (Foto: P. Knippels)

Zomerbloeiende bolgewassen
Bolgewassen die in de zomer groeien en bloeien vind je in verschillende klimaatzones. Het algemene kenmerk voor de groei- en bloeiperiode is een periode met
temperaturen van 15 tot 25 oC, met regenval. Het weer is mediterraan tot subtropisch.
Deze periode kan voorafgegaan worden door een koude periode of juist door een
droge periode. Deze droge periode kan koel of warm zijn.
Lelies en dahlia’s zijn voorbeelden van zomerbloeiers. Lelies komen van nature voor
in Europa, China en in Noord-Amerika. Dahlia komt uit Mexico. De andere bekende
zomerbloeiers Zantedeschia, Eucomis, gladiool en Freesia komen uit Zuid-Afrika.

12

Figuur 2.9 Martagonlelie (Lilium martagon) in de Oostenrijkse
Alpen. (Foto: P. Knippels)

Figuur 2.10 Eucomis comosa in de provincie Oost-Kaap (ZuidAfrika). (Foto: P. Knippels)

Bij zomergroeiende bolgewassen vindt de aanleg van de bloem meestal plaats na de
uitgroei van het gewas, soms tijdens de bewaring. Dit type bolgewassen stelt minder
strenge eisen aan de condities tijdens de bewaring dan de voorjaarsbloeiers. Maar ze
stellen meer eisen aan de condities tijdens de bovengrondse groei- en bloeiperiode.
Daarnaast duurt deze groei- en bloeiperiode langer dan bij de voorjaarsbloeiende
bolgewassen.

2.4

De opbouw van een bol

We zagen al dat een bol een ondergronds opslagorgaan is, vol met reservestoffen die
de plant nodig heeft voor groei en bloei. In het midden zit de centrale spruit, oftewel
het centrale groeipunt, eromheen de schubben of rokken. Rondom de centrale groeipunt zitten de bolrokken met daartussen, ingeplant op de bolbodem, de okselknoppen (meristemen). Uit de okselknoppen ontwikkelen zich op het veld dochterbollen
en in de kas het bijblad.
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