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De behandeling van Amaryllis bollen.
Eigenlijk heet de Amaryllis, waar we het hier over hebben, al een tijdje
Hippeastrum.
Direct na het ontvangen van de bol kan deze worden opgepot in een
pot, waarbij tussen bol en potwand minstens duimdikte ruimte is.
Dunne verdroogde worteltjes mag je verwijderen en dikke vlezige
wortels inkorten tot 10 cm lengte. Maak nu in de pot een heuveltje van
rulle potgrond, waar de bolbodem op rust, zodat de wortels langs dit
heuveltje naar beneden gericht zijn en dus niet te veel worden
opgevouwen. Aarde bijvullen en stevig aandrukken tot de helft van de
bol, de andere helft steekt dus boven de grond uit.
Zet de opgepotte bol op een warm plekje en geef matig water, als de
knop(pen) verschijnen mag de bol koeler en in elk geval lichter worden
gezet. De wortels gaan nu ook groeien, dus zal de waterbehoefte
groter zijn. Bij scheefgroeiende steel regelmatig van het licht af
draaien. Hoe warmer de plant staat hoe langer de steel wordt. Vaak is
de bol groot genoeg om ook bloemen te geven in een minder gunstige
omstandigheid zoals in mos of zelfs droog. Dit put echter de bol wel
meer uit en geeft vaak kortere bloei.
Na de bloei, wordt de bloeistengel (of -stengels!) enkele cm boven de
bol afgesneden. Zet de plant goed licht en geef af en toe mest, zodat
het blad goed kan groeien. Vanaf eind mei kan de plant in een grotere
pot en eventueel naar buiten. In de vollegrond planten, op een
vruchtbare plek, mag ook. Het blad zorgt (als fabriek van de bol) voor
nieuwe bloei-energie.
Eind september mag de plant weer naar binnen, stop met water
geven, zodat het blad vergeelt en kan worden afgesneden. Haal de bol
uit de pot en laat deze op zijn kant 2 maanden rusten op een warm
plekje. Hierna volgt weer de cyclus van voren af aan.
Veel plezier met deze prachtig bloeiende bol!

