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DE KNOPSNEE VAN BLOEhEN

BUD CUTTING OF FLOWERS

STABY - OSU
Jr. C.F..M. BerkhoUt, proj.no. 56

Summary

Data are collected of the optima! cutting stage for anenone, freesia a„d „..
,.lus Later cutting increases the orna^nta, vaiue on the vase,

force the grower to pic, Howers in an eariier stage. Anew deve,opment s re
treaty „awater so,ution after cutting. Aco^rcia, agent did not giv Z
re ut ,„ te tests. Sore imp„t was obtained „, apretreat^nt in A '
solution unri flnWn j. r-. ._•. .. "ynu^solution and AgN03 +sugar solution.

Optimale anijstadia
Met het d , d ^^ het optimaie sn. stadiu(;]

b ktn T ' ' freSSia 6n 9lad1'001- °0k v°" 9enoe.de soorten 'blijkt op te gaan, dat naarmate rimer oesnedAn ic Hn •loopt> JP Sesnecen is, de sierwaarde op de vaas op-

Sub-optimale snijstadia

Bij de anemoon. freesia en roos word nagegaan in hoovcrre de uitbloei van knnn

I ** etmae, toegepast b(J een te^Z *£ ^J"U IT T""- de deshetreffende b,oemsoor, Oe NW.JJ£' e' ~ t ^
veg,ng onzerzijds van suiker aan het voorbehande, i„Ss,„idde verhe 1 t
den. Bekend ,s, dat de kwekers onder druk van de hando, in een ionger L ,
smjden. Van recente datura is de ontwikkeling in de te.lt v s h„7
het se,ectief oogsten over te gaan op een •J*,., plu op 2 f n" " .""
9evo,g van de hoge loonkosten en de groeiende behoefte bij de kl1 ..
-.•.en «« a, denen, die de verwachting wettigen^ aTSZ^
oefte aan m,ddelen o™ bloenknoppen uit een vroeg snijstadium van een goede uit

be ande„ng meer voordeel bieden dan het in Mooi trekken van de knoppen tot aan
ZT T:vemare stadi ,n taM •^"- ~*f*™ 1

ere T S ^" "°9 M ^ het ''j^ «"««"<«« een d-minerende rol is weggelegd.
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Tabel 1. Het resultaat van enkele voorbehandelingen op de

uitbloei van de proefobjecten, Red Baron trosanjers

totaal oppervlak > 5 van de bloeicurve, uitge-

drukt in % van dat van snijstadium IV
snij-
stadiurn

I

II

III

IV

geen

29

60

96

100

AgNO.

43

71

behandeling

AgN03 +
suiker

44

68

trek

46

65

AgNCL+s in
ker + trek

56

71

.

Het verloop van de uitbloei bij 20 C is vastgelegd in cijferv/aarden. In de fase

van ontwikkeling zijn het de stadia, die cijfers verv/erven. In de fase van afbloei

= krullende stamperstijlen en kroonbladverkleuring zijn cijfers toegekend naar

sierwaarde (fig. 1). Het deel van het oppervlak van een dergelijke uitbloei-krom-

me boven 5 werd gehanteerd als grootheid t.b.v. de onderlinge vergeiijking van de

behandelingsresultaten (tabel 1).

De behandeling hi eld in:

AgNO.,: 1000 ppm gedurende 15 minuten bij 20 C

suiker: 10%-oplossing gedurende 2 uur bij 20 C

trek : 3 dagen op water bij 25°C.

Ademhal ingsmetingen aan rozen e.a. snijbloemen in verschillende snijstadia heb-

ben niet geleid tot een alternatieve methode voor de bepaling van optimale snij

stadia. Het ademhalingspatroon toonde een vrij vloeiend verloop van hoog (te

rauw stadium) naar laag (vol open bloemen).
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5. Het gemiddelde verloop op
water van de proe fobjecten
Red llaron Crosanjer in vier
snijstadia ; te weten:
stadium I (0 fase van ont-
plooiing, • fase van afle-
ving) resp. I[ (a,*),
ill (A,4) en IV (v,T).

Course of the flowering in
water of Red Baron spray
carnation.'; of four cutting
stages; stadium I (ostage
of unfolding, o stage of
senescence) resp. II (o,*),
II I (A,A) and [V (V,T).

OORZAKEN VAN VROEGTIJDIGE KWALITEITSACHTERUITGANG VAh DE SNIJBLOEM
CAUSES OF EARLY LOSS OF QU/ILITY OF CUT FLOWERS

Dra. O.L. Staden, proj.no. 77

Summary

Methods were developed to extend! the vase life of dahlia and iris. The results
have been published.

••

Bij verschillende soorten snijbldemen werden verschillende onderwerpen van vroeg-
tijdige kwaliteitsachteruitgang bestudeerd. Nagegaan werd welke factoren het te
snelle verleppen van de dahlia bepalen. Methoden werden uitgewerkt om een dahlia
een vaasleven van minstens e<§n week te verlenen. De oorzaak en de bestrijding van
het optreden van bloeistagnatie bij de iris, speciaal bij de cv. Professor Blaauw
kon worden aangegeven. Er werd een begin gemaakt naar objectieve criteria voor het
bepalen van de kwaliteit van de roos. Er vond een onderzoek plaats om te komen tot
het afremmen van de meestal te sterke groei bij de tulp na toevoeging van snij-
bloemenvoedsel aan het vaaswater en voorts naar de betekenis van verschillende
groeistoffen voor de tulp om te komen tot een beter vaasleven.

Fublikaties

O.L. Staden en T.H. I'lohil. Bijdrage tot een verder inzicht over de houdbaarheid
van de dahlia. Rapport no. 1969, 1977.

O.L. Staden. Ook snijbloemen vragen om voedsel. Boer en Tuinder 31, no. 1516,
58-59, 1977.

O.L. Staden en J.E.A. Slootman. Onderzoek tot verbetering van het vaasleven van
de dahlia. Rapport no. 1971, 1977.
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