
'"

ir. C. E. M. Berkholst, Sprenger Instituut, Wageningen

De vele voordelen van
het verhandelen van in
knopgesneden bloemen
van verschillende soort
heeftgeleidtoteen
groeiendebelangstelling
voor een gelijksoortige
ontwikkeling bij alle
commercieelbelangrijke
bloemen.
Demogelijkheid van een
knopsnede is echter niet

^tvooralle species wegge-
IK. legd. Eeneis is, dat de

knoppen zich normaal
[^ontpfooien en de levens-
^ duur van de bioem

.' slechts weinig onder-
^ doet voor die uit rijper

snijstadium.

sfioe
sen

Dosifeayjieids-

De anjcr zou zich gcmakkelijk le-
ncn voor een knopsnede. De toc-
vocging van s.uiker aan het vaaswa-
tcr en ccn antiblot.icum worden vol-
doehde genocmd voor bet in bloei
trckken. De ecrste crvaringen hicr-
omtrent zijn afkomstig van Kohl en
Smith in de V.S. en datercn van
I960. Hicrna werden praktische
mclhoden gcintroduccerd door
Holley en Cheng (1967) gcvolgd
door vclc onderzockers in diverse
landcn, die de knopsnede beproef-
den opanjersvan cigen bcrkomst.
In Ncderland schrcef Sylscma
(1971) gunstig over de houdbaar-
bcid van in bloei gcirokken anjer-
knoppen. De boudbaarbeid van de
blocm is een belangrijk kwalileits-
aspcci. Maar zo ook de vorm. af-
meting. en klcur. samen kortweg
..sierwaarde" genoemd. De laatste
jaren is op de sierwaarde sterker
bet accent komen te liggen.
Dit is de rcden geweest om op het
Sprenger Instituut, in bet kadcr van
het onder/oekprogram naarde nio-
gelijkbcid van dc knopsnede in bet
algcmccn, te vcreocken imk Jo an
jcr in bet produktenpakket op te
nemen.

Proeven
Voor het onderzoek werd uitgegaan
van'n aantal stadia in de bloemont-
wikkeling (tabe! I). In label I
zijn tcvens de verschillende sier-
waarden opgegeven. die zijn toege-
kend bij de dagelijkse bcoordclin-
gen. Een boekel van anjeiknoppen
oogl door de geiingc bladmassa vrij
kaal; hei zijn de bloemen die het
tnoelcn doen. Om deze rcden werd
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Fig. 1. De gemiddelde duur van bloomontwikkcling en bloomlevon bij nnjors.
Qiini 1973)

e- i sierwaarde uitsluitend toege-
Kend aan ..bloemen" en bleven
bloemknoppen buiten de waar-
dering.
Het proefmateriaal bestond uit
rode 'William Sim'-anjers van
verschillende hcrkomst. I'lke proef-
behandeling werd in iwccvoud uit-
ge\oerd met vijf a zes anjers. In
bloeigelrokkenanjers(stadium IV)
kwamen op de vaas met water,
waaiaan al dan niet een houdbaar-
hcidsmiddcl was tocgevocgd. De
procfobjcctcnstonden ineen geven-
(ilecrdcruimtc.dic geconditionecrd
was in temperatnur (20 "C). rela-

tieve vochligbeid (60 %) en ver-
licbting( I2iuir dag).

Resultaten ^'"^^
Procfrcsultaten zijn weergegeven in
de bijgeplaatste schema's. Figuur I
loont anjers in vier stadia gesneden
cngeplaalst op water met en zonder
houdbaarheidsmiddel. De 0-lijn
gecfl bet begin aan van hot bloemle-
ven; de anjerknoppen hebben dan
stadium IV bereikl. Opmerkelijk is
de bevinding. dat algcsneden anjeis
een gelijke levensduin hebben. nn-
geacbi 'i stadium van snede. In bet
hici gctoonde maleriaal bedroegde
totale levensduur op een houdbaar
heidsmiddel circa 19 dagen en op
water circa U_dngen~D"ezc vcrschil-
len in levensduur waren statistisch
bet i ou wbaar( significant).
De gelijke levensduur van dc knop
pen is croorzaak van. dat naarmate
het snijstadium rauwer wordt. bet
bloemlcven kortcr is. De verkorung
van bloemlcven komt ovcrccn met
de duur van bet in bloei trekken.
Van de besproken anjers werd ook
dc sierwaarde bepaald. De dagelijks
bepaalde sicrwaaidcn werden ge-
middeld over tijdvakken van vicr
dagcn(Tabel2).
Om na te gaan of dc verschillende
bebandclingencen significant effect
hadden op de sierwaarde. werden
de ondcrlingc verschillen in sici-
waarde statistisch gctoetst op bun

Foto links: Links stndium I; rechts twee
bloomen in stadium II
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Tabel I

ClassifTcatie en waardoringvan bloemknoppen bij
anjers

omschrijvingknop-
stadia

SSUfr.
gesprongenknop. kroonblad
O.Bcmlengte

schuivendeknop. Een vrij lange
lase, waarin de zuii van samen-
gerolde kroonbladen uitgroeit tot
ruim 2 cm om vervolgens een
beg in te maken met uitwaa ieren.
Als snijstadium werd aangehou-
deneenkroonbladlengtevan
circa 1.5 cm

waaierendeknop; drie a vier
kroonbladen loodrecht staand op.
de leng te-as van de kndp

IV bloem. waarvan alloen nog de
buitenstekroonbladenpntplooid
zijn. Dit stadium wordt ook wel
..veilingrijp"genoemd. omdat
anjers traditioneel in dit stadium
wordengeveild

bloem in voile bloei. Alle kroon
bladen ontplooid. hart los. stam-
perstijlen. zo reeds zichtbaar.ge-
strektenwit

fasevan de stamperstijlengroeien sterk
bloem- uitenkrullenspiraalsgewijs
veroude- (kurkotrekkers). Er treedt vervol-
ring genseenverkleuringopvanhet

kroonblad

einde verwelkingofverdroging

sier

waar

de

8
da lend

tot 5

* door bepaalde behandelingen kan de ontwikkelde
bloem afwijken in vorm, afmeting of kleur. Derge-
lijke afwijkingendoen afbreuk aan het uiterlijk, het-
geen tot uitdrukking wordt gebracht door de sier
waarde met 1 tot 3 punten te verlagen, al naar de
graadvanafwijking.

bctrouwbaarheid. Dc hicruit
verkregen gcgcvens zijn samcnge-
vat in tabcl3.

Hcl snijstadium blijkt ook een be-
langrijkc qorz.aak tc zijn van ver
schillen in sierwaarde. Gedurende
alledrie periodes was de sierwaarde
let hoogst voor bloemen uit snijsta-
JiumIV en het laagstvoor.blocmen
jit snijstadium I. Het gebruik van
:cn houdbaarheidsmiddel voor het
)crciken van stadium IV bevordert
lesierwaarde gedurende de drie pe-
iodes. Het gebruik van een houd

baarheidsmiddel na het bcrciken
-an stadium IV begunstigt de sier
waarde met uit/.ondering van dc
>ersic periode. In dit eerste tijdvak
an vier dagen komt het nut van de
ocvoeging van een houdbaar-
icidsmiddel aan het vaaswatcr nog
liet tot uitdrukking.
)czc proeven zijn diverse keren
lerhaald. Naar jaargetijde en her-
omst werden verschillen geconsta-

ccrd in duur van blocmleven en
an hoge sierwaarde. Het waren
chtcr gecn essenticlc verschillen.
•teeds werd een bevestiginggevom *^
ienvan die eerste resultaten: [,y^/v^/vy
-een langer vaasleven~naarma,te

^oto rechtt: Van link* naar rechts: ita-
Ihim III. (tedium IV en stadium V

Rauw
oogsten
last
sierwaarde
aan

Tabel 2. De gemiddelde sierwaarden voor anjers in
drie periodes van elk vier dagen. De eerste periode
ving aan bij het bereiken van stadium IV (juni 1973).

snij

sta

dium

fa*. irtUU^ Uv£
vaasoplossing

tot IV vanaf
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gemiddelde sierwaardeper
bloem in periodes
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w

h

h

w

w

h

h

w
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h

h

w

h#
w

h

w

h

w

h

w

h

w

h

w

h

1

5.9
6.8
7.2
6.9

7.7
7.9
8,5
8.1

8.1
8,3
8.4
8,5

8.7
8.7

2.3
6.7
6.3
6.9

5.2
7.0
7.5
7.2

7.6
7.6
7.7
8.1

7.9
8.0

0.3
6.0
1.0
5.8

1.8
6.2
3.3
6,5

3.0
6,6
4.6
7.0

4.0
6,9

Tabel 3. Overzicht van de resultaten van de toets op
significaties ten aanzien van onderlinge verschillen
in sierwaarde (juni 1973).

oorzaak der

verschillen

periode van waarneming

1 2 3

stadium IV > III > II > I

vaasoplossing
tot IV

H > w

vaasoplossing
nalV

as.*

*•• -

h> w

• n.s. = niet significant, d.w.z. niet statistisch be- •„
trouwbaar. Verschillen in de andere periodes (2 en 3)
en de andere vakken zijn wel significant (P> 0.99).
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rijpcrgcsnedenis:
ecu hogcre sierwaarde naarmale
rijpergesnedenis;
ccn hogcre sierwaarde wannecr
dc bloemen op ccn houdbaar
heidsmiddel in bloei worden
getrokken:

Y—een hogcre sierwaarde wannecr
' dc bloemen op ccn vaas komen

waaraan 'n houdbaarheids
middel is toegevoegd. met
uitzondcring van de eerste (vier)
dagen. In dczc periode komt het
nut van het houdbaarheidsmid
del nog niet tot uiting.

Conclusie tU.c.c u-ul^
Als wc een sierwaarde meer dan 8

w=aanduidingvoorwater., h-Ut-r ^ voorwaarde stcllen om de con-
h=aanduidingvoorhoudbaarheidsmiddel -fr^t^'™m™X vo,doe"'n8 tc 8ev^. vcr-

,/ ^r^dicnt net aanbevehng om anjers met
rauwer te snijden dan stadium III.
Kwekers en blocmist-winkelicrs
zouden cr goed aan docn om anjers,
ook in het kortste tijdsbcstek tussen
oogst en detailverkoop, op een
houdbaarheidsmiddel te plaatsen.
De toedicning van ccn houdbaar
heidsmiddel laat pas na enkele da
gen van /.ich hlijkcn in de sier
waarde. Deze periode blijkt met
succes tekunnen worden overbrugd
door eerdere toedieningen.
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