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11. SNIJBLOEMEN (CUT FLOWERS)

De projectgroep Snijbloemen houdt zich bezig met alle problemen die zich voor-

doen vanaf het moment van snijden van de bloem tot en met het bereiken van de con-

sument, m.a.w. studie van het kwaliteitsbehoud tijdens de distributie.

Aldus v/orden o.a. de volgende onderwerpen nader bestudeerd: de bewaarbaarheid

van een grote verscheidenheid van snijbloemen bij verschillende verlaagde tempera-
turen en bij verschillende opslagtijden; het uitwerken van de vereiste verpakking

en wijze van verpakken; het nagaan van de bijdrage van snijbloemenvoedsel tot het

vaasleven van het boeket; het verwerven van een nader inzicht in de fysiologie
van deze produkten in verband met hun houdbaarheid en het optreden van vervroegde

bladvergeling; het aangeven van het juiste sm'jstadium voor diverse snijbloemen;
het nagaan van hanteerbare objectieve kwaliteitscriteria.

Het is de bedoeling de verkregen gegevens te bundelen tot een overzichtelijke

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

BEWAARBAARHEID VAN SNIJBLOEMEN

KEEPING QUALITY OF CUT FLOWERS

W.C. Boer, proj.no. 28

Sumnrwy

Storage tests were made with roses cv. Sonia and carnations cv. William Sim.

The results of all storage tests were reported and published.

In de verslagperiode werden bewaarproeven uitgevoerd met rozen cv. Sonia en

anjers cv. William Sim. De resultaten van alle bev/aarproeven met snijbloemen zijn

gepubliceerd in een eindrapport en een mededeling.
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