verzorgingsgids
Voorjaarsbloeiers

Bedankt voor het aanschaffen van jouw favoriete Bloombol voorjaarspakket!
Voor het beste bloeiresultaat verzamelden wij voor jou een aantal verzorgingstips.

11.

voor de bloei

Planttijd
De beste tijd om jouw Bloombol mengsel te planten is in oktober en november. Maar in september en december mag ook.
Soort grond
Zorg altijd voor een goede vocht doorlatende grond. Als de bollen continu in een te natte grond zitten kunnen er schimmels
of rot ontstaan. Heb je een tuin met bijna alleen maar vochtige grond? Maak dan een gat waar je de bloembollen in wilt
planten en strooi hier eerst wat schelpen in. Doe er een laagje grond overheen en plant dan je bloembollen.
Bemesting
Als je de eerste groene puntjes boven ziet komen mag je wat mest bij de bloemen gooien. Dit hoeft niet. In principe zit er
voldoende voeding in de bol om in volle glorie te bloeien.
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tijdens de bloei

Water geven
Zorg ervoor, dat wanneer de bloemen opkomen, je de border voldoende water geeft. Vaak regent het genoeg, maar mocht
het een droog voorjaar zijn, zet dan af een toe de tuinsproeier aan.
Onkruid wieden
Het spreekt eigenlijk voor zich: Om jouw Bloombol mengsel zo mooi mogelijk te laten zijn is het belangrijk dat je het onkruid
tussen de bloemen weghaalt.
Uitgebloeide bloemen wegknippen
Zie je bloemen die al uitgebloeid zijn? Voor de volgende soorten is het het beste als je de uitgebloeide bloem wegknipt:
•

Tulp

•

Blauwe druifjes

•

Fritillaria
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na de bloei

Wat moet je doen met tulpen nadat ze gebloeid hebben?
Tulpen koppen
Tulpenbollen behandel je als eenjarige. Dit geldt ook voor de blauwe druifjes en fritillaria. Je kan ze niet zomaar in de
grond laten zitten waarna ze ieder jaar (groter) terug komen. Als de bloemen zijn uitgebloeid is het belangrijk dat je de
uitgebloeide bloem van de steel haalt. Dit noemen we ‘koppen’. Hierdoor gaat alle voeding naar de bol. Dat is belangrijk als
je de bol volgend jaar weer wilt laten bloeien. De stelen en bladeren laat je nog even staan. Deze verwijder je pas wanneer
ze volledig zijn afgestorven. En je de bruine verdorde resten eigenlijk zonder veel moeite uit de grond kan halen.
Daarna kan je meerdere dingen doen. De bollen verwijderen en volgend jaar nieuwe aanschaffen. De bollen in de grond
laten zitten. Of de bollen uit de grond halen en volgend jaar weer planten.

Tulpenbollen overhouden voor volgend jaar
Om tulpenbollen over te houden voor het volgende jaar volg je het onderstaande stappenplan. Let er wel op dat er geen
garantie is dat een tulpenbol voor een tweede keer bloeit. De tulpenbol heeft bepaalde temperaturen nodig om zichzelf
te ontwikkelen voor herbloei. Deze temperaturen komen in Nederland van nature niet voor, maar we kunnen de ideale
omstandigheden wel proberen na te bootsen.

•

Kop de bloemen nadat ze zijn uitgebloeid: verwijder de uitgebloeide bloemen;

•

Laat de bladeren en stelen zitten tot ze volledig bruin (verdord) zijn. Zijn ze verdord? Dan kan je alles verwijderen en de
bollen uit de grond halen (vaak in juni-juli mogelijk);

•

Droog de bollen. Dit kan je doen door ze bijvoorbeeld in de zon te leggen;

•

Als de bollen droog zijn kan je de oude resten en vellen weg ‘pellen’. Zorg er wel voor dat je de nieuwe vellen niet
meeneemt. Deze huid zorgt voor bescherming en is tegen uitdroging van de bol. Je scheidt de bol ook van de nieuwe
kleine bolletjes die soms aan de grote bol vastzitten;

•

Doe nu de gepelde tulpenbollen in een luchtig zakje en hang deze ergens in een schuurtje of garage op waar
het ongeveer 20 graden celcius is. Heb je geen zakjes? Gebruik dan oude pantykousjes. Door de zakjes op te
hangen bewaar je ze luchtig én er kunnen geen muizen bij. Nu hangen de bollen luchtig, op een droge plaats met
kamertemperatuur, de formule voor het laten herbloeien van jouw tulpenbollen.

•

Van september tot en met december kan je deze bollen weer in de volle grond planten. Zij krijgen nu de natuurlijke
koude temperatuurbehandeling die ze nodig hebben om in het voorjaar weer te stralen. Er is alleen geen garantie dat
de tulp het volgende jaar weer in volle glorie zal bloeien. Wij adviseren om ieder jaar nieuwe tulpen te kopen en planten.

Wat gebeurd er als ik de tulpenbollen toch in de grond laat zitten?
Laat je de bollen, nadat je ze gekopt hebt, in de grond zitten? Dan heb je kans dat ze het volgende jaar weer bloeien. De
grond waar de bol in zit is eigenlijk net iets te koud. Hierdoor krijgt de bol niet de juiste temperatuurbehandeling en worden
de bloemen vaak kleiner en dunner. Ook is er kans dat er slechts blad verschijnt of er niets opkomt. Over het algemeen

worden de bloemen ieder jaar wat kleiner wanneer je jouw tulpen op deze manier verzorgt. Botanische tulpen zijn een
uitzondering, deze verwilderen en komen ieder jaar terug. Ook van de Darwin tulpen wordt vaak gezegd dat deze jaarlijks
terug kunnen komen. Toch bevelen wij het niet aan om de bollen in te grond te laten. Wanneer je tulpen in de grond
laat zitten is er kans op de ontwikkeling van schimmels en ziektes. Dit is niet alleen slecht voor de bol maar ook voor de
vruchtbaarheid van de grond.

Wat moet ik doen als ik de tulpenbollen niet wil overhouden tot het volgende jaar?
Wil je de bollen volgend jaar niet hergebruiken omdat je toch nieuwe soorten en kleuren gaat aanschaffen? Dan kun
je de bollen direct na de bloei met stengel en al uit de grond halen. Je kan het stuk grond nu weer gebruiken voor leuke
perkplantjes.

Wat moet ik doen bij de narcis, crocus, botanische tulpen, blauwe druifjes en alliums nadat ze
uitgebloeid zijn?
Crocussen, alliums, botanische tulpen, blauwe druifjes en de meeste narcissen zijn winterhard en verwilderen. Dit betekent
dat de bollen ’s winters gewoon in de grond kunnen blijven. Maar wat doe je als deze bloemen zijn uitgebloeid? Na het
bloeien verwijder je de bruine bloemresten, bladeren en stelen.
Let op dat je dit pas doet als het blad helemaal bruin geworden is. Vaak is dit in juni-juli. De bol haalt haar nieuwe energie
voor volgend jaar namelijk uit de stelen en het blad. Pas wanneer deze bruin zijn is dit proces voltooid.
Als het goed is kun je de resten gemakkelijk verwijderen en blijft de bol in de grond. Nu kan je dit stuk grond bijvoorbeeld
gebruiken om nieuwe zomerbollen zoals dahlia’s in te planten!

Wat moet ik doen als de hyacinten zijn uitgebloeid?
Hyacinten bloeien meerdere jaren. Echter neemt de bloeikracht ieder jaar af. Dit betekent dat de bloemen ieder jaar kleiner
worden. Je kan de hyacint behandelen als een winterharde bol. Snijdt de bloemen af en laat de bladen en steel staan.
Verwijder de bruine bladresten pas als deze volledig bruin en verdord zijn. Het volgende jaar komt er een kleinere hyacint
terug. Óf je kan de hyacint hetzelfde als de tulpenbol verzorgen. Haal de bollen uit de grond en bewaar ze op een droge plek
in een schuurtje. Er is alleen geen garantie dat de hyacint weer in volle glorie zal bloeien. Wij adviseren om ieder jaar nieuwe
hyacinten te kopen en planten.

