
11. SNIJBLOEMEN (CUT FLOWERS)

De projectgroep Snijbloemen houdt zich bezig met allu probh n c 2 zici,

voordoen vanaf het moment van snijden van de bloem tot t5n met het bereiken

van de consument, m.a.W. studie van het kwalitcitsbehoud tijdens de distri
bute

Aldus worden o.a. de volgende onderwerpen nader bestudccrd: de bcwaar-

baarheid van een grote verscheldenheid van snijbloemen bij verschillende
verlaagde temperaturen en bij verschi!lende opslagtijdcn; het ultwerken van
de vereiste verpakking en wijze van verpakken; het nagaan van de bijdrage
van snijbloemenvoedsel tot het vaaslevcn van het bocket; het vcrwcrvcn vnn
een nader inzicht in de fysiologie van dczc produkten in vcrband met hun houd-

baarheid en het optreden van vervroegde bladvergeling; het aangeven van het
juiste snijstadium voor diverse snijbloemen; hct nagaan van hanteerbare ob-
jectieve kwal iteitscriteria.

Het is de bedoeling de verkregen gegevens tc bundclen tot een overzichtc-

lijke beknopte informatie bestemd voor de praktijk. Een eerste publikatie
hierover is reeds verschenen. De werkgroep wordt gecoordinecrd door drs. O.L.
Staden.

BEWAARBMRHEID VAN SNIJBWEMEN W.C. Boer, pvoj.no. 28
STORAGE LIFE OF CUT FLOWERS

Summary

Narcissus, cv. Carlton, could be stored for 7 days at a temperature below

6-7 C and for 3 days at 9-10°C. Longer storage made the flowers unmarketable.

In de verslagperiode werden twee bewaarproeven uitgevocrd met de narcis
'Carl ton'.

Uit de resultaten van de beide proeven kan het volgende worden geconclu-
deerd.

Knopontuikkeling tijdens de bewaring

Een hogere opslagtemperatuur leidde in het traject van 0-10°C tot een ver-
snelde knopontwikkeling.

Narcissen die langer dan 7 dagen bij een tcmperatuur van 6-7°C of hoger,
of langer dan 3 dagen bij 9"10°C opgcslagen waren gcwecst, waren niet nicer
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Knopstadia van de narcis

Aantal vaasdagen na do bewaring

De onderstaande tabel vermcldt het aantal vaasdagcn na de bewaring, bij een

voldoende sierwaarde van de bloem (waarderIngscijfcr > 6). De relaticve lucht-

vochtigheid in de koelcellen was ca. 90%.

Narcis 'Carlton'
Gemiddeld aantal vaasdagen, na bewaring bij verschi1lende temperaturen

bewaring gedurende
opslag- 1 j.^ ^ dagen 5 dagen 7 dagen 9 dagen gem,
temperatuur droQg nat droog nat droog nat droog nat droog nat droog nat

I) 2)

0 - 1°C 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,0 5,5 5,4 5,8
1 - <*°C 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 k,0 5,0 5,0 5,0
6 - 7°C 5,0 5,0 5,0 5,0 M 4,5 4,o '',5 3,5 3,5 4,3 4,5
9 -10°C 4.5 5,0 M 3,5 3,0 3,5 2,5 1,5 0,5 1 ,0 2,9 2,9

5,0 5,1 4,9 4,9 t,6 'i,8 M 4,3 3,3 3,8 4,4 4,6

) = droog bewaard

) = op water bewaard
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katie

W.C. en H. Harkema: •Bewaarprocven met narcis cv. 'Carlton". Sprenoer
tuut, rapport no. 2023.

DE KNOPSNEE VAN BLOEMEN

BUD CUTTING OF FLOORS

Summary

ir. C.E.U. Bcrkholot, proj.no. il

The ngat.on of cut Mowers is e„er8et.caUv passive. Th.s was shown by
the resp,rat.cn and the vita,iCy test with tr.pheny.tetrazo. .umch.or.d (TTC
Vt r ,s essentia, for t,. unfoidicg of the roses. H.gher water pctnntia,
o the Hewers g.ves more failures cf unfoiding on the vase. Adu.t.on cf
fewer feed (sugar +bacter.c.de) tc the water iowers the water potentla..

Het het oogmeYk- voor sn.Jb.oemen de stadia van pluk te evalueren i v„
co^rdele intense voor greener snijden, word het vermogen van uitbioei
nagegaan vcor een aanta, du.de.,Jk te onderscheiden stadia van cntpicoiing
vcor anemocn, freesia, gladiocl en rcos.

Hierbij ward du.del.Jk, da. de consequent van proefresu.taten afhanke-
l.jk I, van het scizoen, andere teeltomstandfgheden en na-oogstcond.tles
Proefu.tvoer.ngen cp statistics schaal zceden, gezicn hot ook vrij lange
vaasleven van de objecten, teer „oeizaa», ver.open. Praktlscher b..jk, het
-door .,*., van parameters direct een wearda-oordea, ever de snijbioemen

t te spreken. in dit verband is een begin gcn,aakt ., bet tcetsen van TOge-
I i jke parameters. J

Ademhaling

In fig. 1is vccr cntbladerde Scnia rozen in een viertai stadia, dc ge-
w.chtstcena^ op de vaas weergegeven. De gewichtstoena„e gi„g gepaard met ec„
gehele ontplool.ng (stadium lib en III) e.g. gedee.tel.Jk (, en Ma). Tijdens
deze strekkingsgroei op water daaide de ade*al ings intensitei t per b,oem. Hier-
u.t mag worden opgemaakt, dat de bice^ntpiooi ing bij rozen. in energetisch
opz.cht, passief ver.oopt. Een bevestiging van deze conc.usie gaf de zgn. vi
ta. He, tstoets me, tr.fenyUetrazoHumchmr.de (TTC). De toets word tocgepast
op petaien van n.et-ontb.aderde Sonia rozen van versch.llend sn.Jstadlum gcdu-
rende onke.e dagon vaasieven. De hceveeibeid gereduceerde TTC (d.i. formaza„)
. maatgevend voor de energiepctentiaa, van het weefsel waarcp de toets ward

toegepast.
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