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<-^ Barendse, L.V.J., 1978. Chloortoevoeging bij Gerbera meer dan een experiment,
^>o (Treating Gerbera with chlorine more than just an experiment).
Is* Vakul. Bioem. 33(15 ) = 29.

, Soecies: Gerbera.

y Key words: cut flower j vase life; preservative; chlorine.
^^j Conclusion: Gerbera blooms tolerate chlorine concoi brations that re detrimental

£V
to otner species. Dosage to be used by grower: 0.5 ml of standard/ commorcial houso-

Sj^ hold tieaching-liquor per litre (= 0.5 litre . r cubic metre). Weekly renewal!
•v- For Gerbera only: other species will be spoilt.
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Kwaliteit
onderstam

De rozenmiddafc zou niet volledig
geweest zijn aJR ook niet werd stil-
gestaan bij d/ basis van de rozen-
teelt: dc onderstam. In een onder-
zoek zijn d/maten onderstammen
met clkaa/vergeleken, waarbij de
aange!cv/-de maten 8-12 zijn op-
gespIitsVin twee partijen: maat 6-8
en ma/ 9-12. Het ging hierbij om
de onderstam Tnermis'. waarop dc
cultufar 'Sonia' stond. Al snel te-
kcrjflen zich verschillcn aftussen de
dil/keen dunne stammen. Over het

ele jaar gaven de rozen op de
f kkere onderstammen 21 procent
meer produktie. Aanvankelijk was
dit zelfs56 procent. Voordat men te
snel conciusies gaat trckken is het
goed te bedenken dat de verschillcn
indcpraktijk nietzogroot zijn. Een
probleem isdat dikke stammen niet
voldoende leverbaar zijn. Wei zou
men destammen eventucel nogeen
jaardikker kunnen laten ..groeicn".
maar de vraag is of de van nature
dunnere stammen ook niet in het
geheel kwalitatief minder zijn. De
groei blijft mogelijk toch traag.

• Rond de onderstammen leven nog
Vneer wagen. Zo is bij voorbeeld
^og steeds niet duidelijk wat de ver-
sVhillen zijn tussen 'Incrmis I. II en
II|\ Een keuring op de afgeleverdc
onVJersiammen zou op deze vraag,
evenaIs op de soms aanwezige on-
duilclijk over de soort-
cchlscid, antwoord kunnen geven.
In h^ ondcrzoek blijven de on-
derstalnmen de nodige aandachl
krijgerm Momenteel staan 9 on-
derstarrrnen uitgeplant om te kun
nen /ier\ hoe deze groeien onder
kasomstaVdigheden. Voor hct
herkennerl van de soort onder
stam is he\ goed de groei nauw-
letlend tevoXgen.
Evcnals de Ymdere onderweipen
vraagt ook dit\ispcct om een rcgel-
matig bczoek i\in het Proefstation,
waarbij men de\proeven regclmatig
kan volgen. Men olijft hicrdoor niet
alleen op de hoogce van dc laatste
ontwikkelingcn, mBarmen kan ook
desituatie inde prdfcfvaak vergelii-
ken met de sit.uatie An hct eigen be-
drijf.

Chloorfoevoeging bij Gerbera
meer dan een experiment
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Zolang er snijbloemen zijn, proberen gebruikers ervan op de meest
ongmele w.jze te komen tot een verbetering van de houdbaarheid
Vaak wordt dan geen gebruik gemaakt van in dehandel zijnde mid-
delen die h.ervoor speciaal ontwikkeld zijn. Op zich is dit natuurlijk
geen bezwaar, zolang deconsument dit doet. De consumc.-it weet
dathij ofz.j hetnsico loopt datdebloemen na toevoeging van een
of andere.gen mengsel zeer snel als verloren beschouwd kunnen
worden.

In de meeste gevallen is het eigen ..snijbloemenvoedser ook be-
duidend duurder dan een commercieol middel.

Een aantal snijbloemsoortcn
hebben hun eigen altcrnatieve
voedsel in plaats van het commer-
cie'le snijbloemenvoedsel. Anjers
doen het bij voorbeeld goed op Se
ven-up (een ander mcrk mag ook).
Frecsia-bloemen gaan langer mee
met een schepje striker en Gerbera -
bloemen hebben baat bij een beetje
chloor.

Op het gebruik van chloor bij Ger
bera zullen we watdieperingaan.

Oppassen voor
schade

Het is bekend dat Gerrxra-bloe-
men hct water waarin ze komen te
staan snel vervuilen. Dit is zowel in
de vaas het geval. als ook op dc
kwekerij. Debelangrijkste bronvan
vervuiling vormen de bacterien. die
op hun beurt weer houtvatverstop-
ping veroorzaken. waardoor de
stengel geenwater nicer op kan he-
men.

Chloor oftc wcl bleckwater is een
bckende en algemeen toegepaste
bacteriedoder. Nugeeftchloor. toe-
gediend in de laagsic doscring
waarbij nog sprake is van bacterie-
doding. bij de meeste bloemisterij-
geuassen al schade. Over he! alge
meen wordt het blad he.schadigd."
Bij bloemen die in knop geoogsl

zijn, treedt een duidelijke verkleu-
ringvandebloemop.
Dezetwee nadelen hecft een Gerbe-
ra-bloem niet. Bij de'/c bloemsoort
is hct gebruik van chloor om het
water schoon te houden dan ook
mogelijk.

Welkedosering?
Een juistc dosering is echtcr weI be-
langrijk; bij een te iage doscring
werkt hetonvoldocnde en bij een te
hoge dosering ontstaal er schade
aan de Stengel. Dit laatste moel bij
detoepassingvanchlooropdc kwe
kerij worden vermeden.
Een doscring van 0.5 ml chloor
10 r'( (huishoudchloor) per liter wa
ter (dit is 0.5 literchloor 10 %per
m') werkt voldoende. Ondanks het
gebruik van chloor moel hct water
toch elke week ververst worden.
Om llnanciele redenen hoelt dit niet
achterwege te blijven. want de kos-
ten van chloor bedragen minder
dan f I .-per nr water!
Zel echtcr alleen Gerbera-bloemcn
in water met chloor \ oorde meeste
andere bloemisterijgevvassen is hct.
zelfs in deze kleine hocveelheid. .il
schadelijk.
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