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DE KNOPSNEE VAN BLOEMEN

BUD CUTTING OF FLOWERS

Summary

waarproeven met narcis c 'Carlton". Sprenger

ir. C.E.M. Berkholctj proj.no. 56

The elongation of cu, flowers is energetically passive. This was shown by
the resp,ration and the vitality test with tripheny,tetrazoliu.chlorid (TTC)
Weter ,s essential for the unfolding of the roses. Higher water potential
or the Mowers gives rcore failures of unfolding on the vase. Addition of
flower food (sugar ♦ bactericide) to the water lowers the wate, potential.

. Met het oog,„erk voor snijblocmen de stadia van pl„k te evalueren i v.
""I",h i,UOrCSSe V°°r «"»"•' «»J*». «rd het ver„ragen van uitbloci
nagegaan voor een aantal duide,ijk ,e onderscheiden stadia van ontplooiing
voor anemoon, freesia, gladioo! en roos.

Hierbij „erd duide.ijk, dat de conseguentie van proefresultaten afhanka-
Hjk Is van het seizoen, andere teeltonrstandigheden en na-oogstcondities
Proefu.tvoeringen op statistische schaal zouden, gezien het ook vrij lange
vaasleven van de objec.on, zeer mo.lzaan, verlopen. Praktischer bliikt het
<- door midd=, van palters direct een waarde-oordee, over de snijb,oemen

^ SPrCk0n- 'n dk ™rb-"d is - »<*'« S^aakt .. het toetsen van TOge-
I ' jkc parameters.

Ademhaling

In fig. 1 is voor ontbladerde Sonia rozen in een viertal stadia, de ge-
w.cht.toename op de vaas weergegeven. De gewichtstoename ging gepaard met een
gehele ontp.ooiing (stadium Mb en ,,,) e.„. gedeeltelijk (, en Ma). Tijdens
deze strekkingsgroei op water daalde de ademhalingsintensiteit per bloem. Hier-
mt n,ag worden opgemaakt, dat de b.oenontplooi ing bij rozen, in energetisch
opz.cht, passief verloopt. Een bevestiging van deze conclusie gaf de zgn vi
tal ,teitstoets met trifenyltetrazollumchlor.de (TTC). De toets ward toegepast
op petalen van niet-ontbladerde Sonia rozen van versch.llend snijstadlun, gedu-
rende enkele dagen vaasleven. De hoeveelheid gereduceerde TTC (d.i. formazan)
•s maatgevend voor de energiepotentiaa. van het weefsel waarop de toets ward
toegepast.
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Waterbalans

De bloe^cplooUng in fig. , toont de noodzaak van de beschikking over
water. Door het afsnijden van de knop wordt de continent in de wa e 1

nnen pant en bloe. verhroken. Het later op de vaas zctten van de h,oera

si. la afgele.d u,t de „,eting van hoge zuigspanningen vcor water, onder he-
aide onstandigheden in de b,oeTOn opgewek,. die tijdens het da rop vo, n-

3t "' ^ fale" ^ " UitblOCi" - '""•"»—. »f waterpoten-
rZl rt0n "" " drUkV^th°d- "»«• --^pnnningen werden opgewekt
ename van totaa, bladopperv.ak,. Oe toevoeging van sni Jbloe^nvoedse, „

ont eT "" " ZUi9SPanni"9 " —*" 5»> «- <— - v
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