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Barendse, L.V.J., 1975- Behandeling van rozen vanaf het snijden. Snijstadium van
grote mvloed op levensduur. (Treatment of roses after cutting. Cutting stage
greatly affects vase life). Vakbl. Bioem. 30 (2): 12-13.
Species: rose (various cv.)
Key words: cut flower; vase life; cutting stage; handling.
Conclusion: best roses have been cut 'ripe1,
clean water, and are packed in water-permeable material.

L. Barendse. Proefstation voor de Bloemisterij, Aalsmeer

Tijdenseen rozenvoorlichtingsmiddag, op het
Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer, is al
het een en andergezegdover deproblemen die zich
voordoen tijdens en na het oogsten van de rozen. De
eventuelegevolgen hiervan komen veeialpasbijde
consument tot uiting, zodat dekweker er niet direkt
meegeconfronteerd wordt
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have been cold-stored for one night in

Snij stadium
Ilet snijstadium is van grote invloed
op de levensduur van praktisch alie
snijhloemen. Dil geldt /ekcr ook
voor de roos.

Te rauw gesneden ro/en komen bij
dc consument in een vaas water niet

goed open, ook de nek ken worden
slap. Dit wordt veroorzaakt door
dat het nog vn'j zachte stengeldeel
vlak onder de knop verstopt raakt.
waardoor de kop gaat haneen. Bij
droge bewaring (b.v. in de veiling)
/ullen rauwe knoppen ook eerder
slap gaan hangen dan rijpe knop
pen. Opde foto isduidelijk het ver-
schil in knopgrootle te zien en tus-
sen de rauwe en de rijpe knop. Een
bos "llona". gesneden met knoppen
als rechts op de foto kwam goed
open en had een goede kleur. Zowel
de rauwe als de rijpe knoppen ston-
den in een vaas met water /onder

locvoegingen. Dit eerder genomen
proeven bleek.dai indien in de vaas
een houdbaarheidsmiddel gebruikt
word, de rauwe knoppen maar ge-
deeltelijk openkwamen en vrij snel
blauw kleurden. tcrwijl de rijpe
knoppen y^p een houdbaar
heidsmiddel een prachlige vorm en
kleur kregen en die ook lane hid
den.

Bij Or V .1 Vcrhage' hleken de
rauwe knoppen ook met ol nauwe-
li|k open te komen. bovendien kre
gen /e slappe nekken. De rijpe
knoppen kwamen alio open \u is
hot Minsiadiiim erg albankeluk van
de tijd van het jaar \ Vomers kan
rauwer gesneden worden dan

s winters, maar er /ijn eren/en.
Waarde/e gren/en precies liggen is
stork afhankclijk van de soon, het
klimaai i/owel in als buiten de kas).
het soi/oen en/ In hoi algemeen
kan ge/egd vvorden, dai do houd-
baarheid toeneemt naarmate do
knop riipoi is

Celwater
llei water waarin de ro/en in de eel
komen te staan. kan ook een bij/on-
vlei eiote invloed uiloetenen op de

latere houdbaarheid van de roo
Als de roos na het snijden in de ct
op water komt. /al deve. vooral Ik

eerste uur. veel water opnemer

De/e opname is ongeveer lO'r va
het aanvangsgewicht. Een afeesne
den roos kan niet meer selectic
opnemen. dat kunnen alleen d

wonels. Wordt een roos in schoo

water geplaatst. dan /al /ijdit opnt
men: wordt een roos in vies wate

geplaatst. dan zal zij dit ook opne
men. Na net opnemen van vies wa
tertredendezelfde verschijnselen o
als bij te rauw gesneden ro/en: he
niet openkomen van de knoppen e
het snel optreden van slappe nek
ken.

Blad

Het blad. dat aan de ro/ensten»el

/it en in hot water geplaatst wordt
scheidl stoffen al. die in bcpaald
concentrate schadelijk /ijn voor d
roos. lX.vestollen.die chemisch ec

/ien o.a lot de lenolen behoren

veroor/aken ook vaalverstonpini
De hoeveelheid lenolen in het eel

water is in de eerste plaats afhanke
lijk van de soon ('Super Star' b.v
geelt veel lenolen all en op d'
tweede plaats de gebruiksduur vai
het water IV algilte van lenolen i
inde winter hel grootst.

Bacterien
IV ergste \erontrcinminu wordt
veroor/aakt dour bacterien. De/c

bacterien loioor/akcn vatverstop-
ping onder aan dc steel waardoor dc
roos Liter in de vaas ueen water

meer op kan nemen Het gevolg is
dan slappe nekken. De bac-
teriegroci is voomamelijk albanke-
hjk van tie aanwe/ige voedinu
(sloot water is /eer ink aan \oodini!
en lv\,u dan .>(>k vool bacterien) en

van do temper.Hum Do uroeisnel-
heid neemi toe t"i dc optimumtem-
pcratiuir hvreiki wordt I voor do

gidep bacterien die hi| laee tempc-
ratiiur grooii. vanal ()"C. ligt de
optimumtempciaiiim biica. IX"("
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dusook af van het al dan niet uit de

eel halen van het water. Als het wa
ter vande eel naar de kas gaat (war
mer wordt) en omgekeerd zal het
veel eerder ververst moeten wor

den,dandat hetwaterin de eel blijft
en constant laag van temperatuur
is. Door de lage temperatuur van
het celwater kan men de bac-
teriegroei tochniet7.6 beperken.dat
weinig ververst behoe ft te worden.
Er is echler ook een mogelijkheid
om d.m.v. een bactericide de bac-
teriegroeitebeperken.
Met diverse bactericiden worden nu
proeven genomen en de eerste resul-
taten zijn positief. Dc fa. Bendien
uit Naarden heeft een middel in de
handel gebracht onder de naam
Chrysal V.B. dat speciaal ontwik-
kold is om in de koelcel te gebrui-
ken. Naast een bactericide zitten er
o.a. ook nog stoffen in die fenolen
afbreken. Deervaringmet dit mid-
del zijn nog te gering om een

I ~U.J. .PiljJitt. Hajh'ilt

vaststaande uitspraak overde wor
king (vooral in de winter) te doen.
maar de verwachtingen zijn hoop-
gevend. Het gebruik van een houd-
baarheidsmiddel dat dus ontwik-

keld is om in de vaas te gebruiken,
heeft bij gebruik in de koelcel geen
effekt opde latere houdbaarheid.

Verversen
Wanneer het water ververst moet

worden hangt van de volgende fak-
toren af:

• water (leidingwater. slootwater
etc.).

• grootte van wateropslag(b.v. em-
mers, bak.bassin).
• hygie'nische toestand van de wa-
teropslag.
• mate van het gebruik,
• temperatuur van het water.
• hetgebruikteras.
• het gebruik van een celmiddel
(bactericide).

Algemeen advies
Reinigde emmcrs. hakken en bas-
sins met een chlooroplossing voor
er schoon water ingedaan wordt.
Gebruik leidingwater of bronwater.
Houdt het water zoveel mogelijk in
de eel. Ververs bij gebruik van em
mcrs (ca 10 I) minstens £en maal
per week, bij gebruik van bakken
(ca. 100 1) minstens een maal per
twee weken en bij gebruik van bas-
sins (meer dan 10 mJ) minstens itn
maal per maand.

Is het water eerder vies, b.v. na het
gebruik van bestrijdingsmiddelen,
ververs het dan.

Bewaring
Na het snijden moeten de rozen vrij
snel op water gezet worden. Het is
goed om de rozen voor het veilen
een nacht (of tenminste enige uren)
in de eel te zetten om ze goed vol te
laten zuigen. Bij lage temperatuur
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en hoge relaticve luchtvochtigheid
wordt veel water opgenomen om-
dat dan de verdamping klein is. De
houdbaarheid neemt af na een
langere bewaarduur dan 3 da gen
bij 2°C in water.

Verpakking
Vooral alsde rozen droogliggen zo-
als in de veiling of tijdens het
transport, is het zeer gunstig als de
verdamping beperkt kan worden.
Dit is te realiseren door de rozen te
verpakken. Een goede verpakking
is geperforeerde folic doordat die
wel de verdamping beperkt. maar
kondens tegengaat. Het vochtver-
lies bij 20°C van onverpakte rozen
is 2 tot 3 maal zo groot als het
vochtverlies van vcrpakte rozen.
De beste rozen zijn rijp gesneden.
hebben £en nacht in de koelcel op
schoon water gestaan en zijn ver-
pakt in waterdoorlaatbaar ma-
teriaal.


