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'(.• bloom met en zonder
. ortelstelsol.

2 slechts gedeeltelijk ontwikkelde anjcr
irdt na het snijden in water geplaatst.

it de delen, die boven het water uit-
irken, gaat nu water verdampen; er
.tslaat een watertekort in bloem en
:id. en dit wordt aangevuld, doordat
i het snijvlak van de steel water
rdt opgenomen. Dit gebeurt met bc-
ip van hetzelfde mechanisme, dat de
t afgesneden bloem — dus normaal
de natuur — in staat stelt via de wor-

'.-: water uit de grond op te nemen.
i is echter duidelijk, dat de samen-
!)ing van het water, dat via de wor-

.s bij de bloem komt. geheel anders
dan het leidingwater, dat de afge-

••den bloem ontvangt. De wortels im-
rs spclen een belangrijke rol bij de
.ume, het omvormen on opslaan van
voedlngsstoffcn voor dc plant. Deze

cdingsstoffen zyn nodig, ZOWel om de
..lore ontwlkkeling van de bloem
.rolijk tc maken, als om het mecha-
,ne voor de wateropname in stand te

•iden.

..-of middcl van proeven Is nu vnstge-
kl, dat men bjj afgesnedon bloemen

•• working van dc wortels gi"uLcndco)a
:i vervangen door bepaalde chemtsche
•(ten aan hot water toe te voegen.
:sL bloemen, die nog niet geheel ont-

::tkeld zljn, zoals bovengenoemde
rocne" anjcr, rozen in knop en dc

••t-ate anderc snljbloemcn, hebben een
I'goHJk ..snybloemcnvocdsel" nodig om
h volledlg te "kunncn ontplooien. An-
. _• bloemen, waarvan men zegt, dat
volkomcn open moeten zijn v66r men
mag snijden, kunnen als knop ge-
!cn zich nog vollcdig ontplooien, mits
;;i een geschikt voedingsmedium ge-

-:-.tst wordon.

i- ook een bloem, die reeds geheel
i»end is. lean in zuiver water ssjjn me-
ilsme voor dc wuleropnamu nlet in
•J houden en zal voortu'dig verwel-

... als geen voedingsstoffen toege-
•) worden.

Bacterieh.-

,r- Land linn tvh nnr'/»c/«k«v;i -— XkT~. k - J.-1_"_ .v_-'n

tie te gebruiken. Dit onderzoek, waarin
talrijke stoffen, combinaties van stoffen
en melhodes van toediening bij een groot
aantal snijbloemensoorten onderzocht
worden, is nog in voile gang. Reeds nu
•nag men echter zeggen dat de gebruikers
indcrdaad langer r^Iezicr kunnen hebben
van een ,.grocn" gcsr.cden anjcr dan van
eon VOlledjg ontwikkelde. als nmar Chry-
sal aan het water wordt tocgevoegd;
maar bovendien dat het in de toekomst

mogelijk zal zijn Dahlia's, chrysanten
sn wcllicht zclfs seringen in gesloten
toestand te snfyden en tc verhandclen.
Dat hlcrdoor dc kostcn van vcrvocr en
van verpakking lager en de leans op bc-
scluullging nanzlenldk geringer zullon
worden. is duidelijk. Dat het publiek
mecr bclangstclling voor snijbloemen zal
krn'gcn, wanncer ze langer houdbaar
zijn, eveneensi

Plastic bespaart brandstof
Met de toepassing van plastic's als ver-
vanging van glas zijn tot nog toe slechts
povere resultaten bereikt.Het snel ver-
vuilen en het vcroudercn van de plastic's
blijkt een nadeel dat moeiliik te onder-
vangen is.
Wei is gebleken, dat good succes kan
worden borelkt met hut a«uibroi»gen van
een plastic wand aan de binnenzyde van
kassen en warenhuizen om zodoende do
afkoeling tegen te gann. De vorige win
ter zijn er tuinders gewcest die met deze
mcthodc eon aanzienltfke kolenbcsparinp-

Veronica tcucrium na 6 dayen in: links
versneld en volkomcn. \

Bloementeelr in Belgie
Het blad ..Cultuur en Handel" publiceer-
dc in haar december-nummer enkelc
cljfers over de productie, de prfyzen en
dc export van bloemistcrtfgewasscn.
Voor do bloctnontccU in dc opeitlucht
wordt vcrmcld dat do oppervlaktcn in
de jarcn 1952. 1953 en 1954 bcdroeiren-
587, 617 en 611 ha.
De oppervlaktcn snybloemen waxen in
dio jarcn rcspcctievclijk: 205, 212 en
191 ha. Van do blovmaitocU ondur glas
vinden wij de volgende offers in d*
Jarcn 1952. 1953 en 1954: 153. 159 en
161 ha. De Azalea, de orchidceen en dc
palmen namen daarvan een belangnik
deel (pl.m. 44 ha) in.
De opbrcnyst index doef een regelma-
tige stijging zien vanaf 1951. Als wij het
gemiddelde van de jarcn 1936, '37 en
•38 op 100 steUcn, dan krijgen v.-ij ir. do
jaren 1950, 1951, 1052, 1953 en 1954 de
volgende indexcu'fors: 273. 292, :-t02 299
en 323.

De export van siergewassen bedroeg
(uitgedrukt in tonnenj:

Gemidd. 1949 1952 195-i
'36, '37. '38
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Krabbels uit Rijnsburg (I
In Rijnsburg prcoa men het weerbcV
richt!... Dat was toon dc weerprofcten
wlslonOo-incldon, dat do vorst nict zou
aanhouden en hot was allemaal lice!
gocd te begrijpen, dat men ook nu in
Rjjnsburg niet op vriezend weer was gc-
steld. Want in do brocikassen stonden
do Brilliant Stars en toon Thlalf zijn
kop opstak, Icon men niet allccn de no-
dlgc flchepjcs kolen me6r In de kctcls
gooicn, maar vorst plccgt nu eenmoal
nimmcr bevordcrend te wcrken op dc
groei. En daar het nog altljd zo is, d;it
men aan een tulp als Brilliant Star in
de bloemistcrij alleen wat hceft v66r
de Kcrstdagen en als U nu verdcr weet,
dat de bollcn toch al niet zo verbazend
vroeg zijn, dan lu.mt gc "U wel voorBt«>\-
Icn, dat men dit koor do vor.sl ala kios-
pljn mlascn Icon.
Trouwens: ook nu hoort men nog met
de meeste nadruk beweren. dat het voor
vele kwekers poken en noe eens jjokrn
zal worden om de kas .met ..Starren"
voor de Kerst lcosr te 4trllr^»n Tn--hot



. gcljjk ..Bnjjbloemcnvoedscl" nodig om
;> vollcdlg te "kunnen ontplooien. An-
.-« bloemen, waarvan men zegt, dat
volkomcn open moeten zijn v66r men
mag snijden, kunnen als knop ge-
!en zlch nog vollcdlg ontplooien, mits

.si een geschlkt vocdingsmedium ge-

....,♦ waratn.
r ook een bloem, die reeds geheel

i>end is, lean in zuivcr water zijn me-
lisme voor de wuleropnamu niet In
J houden en zal voortn'dig vcrwel-

.:. als geen voedingsstoffen toege-
i worden.

Bactcrien.

De bloemen moeten echter, wanneer ze
In een vocdingsoplossing staan, ook in
staat zijn deze stoffen en vooral het
water op te nemen.
Bjj het snijvlak van de afgesneden bloem
en in het water ontwikkelen zlch ge-
makkelijk bactcrien en andere micro-or-
ganlsmen, Deze veroorzaken rotting
van het stengelwecfsel en verstopping,
zodat dc wntcropnamc geheel of gedeel
telijk verhintierd wordt. Bovendicn wor
den er schadelijke stoffen gevormd. Zo
bevatten water, waurin twee dagen
Dahlia's gestaan hadden, reeds voldocn-
de schadelijke stoffen om de levensduur
van verse Dahlia's, die in dit water ge-
plaat.t werden, aanzicnlijk te vcrkorten.
Men moet dus om een ongestoorde
water- en voedselopname mogelijk te
maken, de ontwikkeling van bacterien
voorkomen. De moeilijkheid nu is, een
stof te vinden, die de bactcrie-ontwikke-
ling ondcrdrukt en toch niet schadelijk
is voor de plant. Met ehloor bijvoor-
bceld blijft het water indcrdaad wel hol
der (bactcrlevrij), maar de bloom wordt
er op den duur door beschadigd.

Chrysal en nog wat.

Reeds gedurende een aantal jaren wordt
Chrysal als snijbloemen voedsel in de
handel gebracht, en zoals bijgaandc foto
van Veronica t c u c r i u m laat zien.
lavam met Chrysal zelfs het laalstc
knopje tot bloei, terwijl in water dc ont
wikkeling spoedig ophield en de bloemen
en bloemknoppen gingen verwelken.
Helaas is ec-hter ook met Chrysal het
laalslc woord nog niet gesproken. Elko
plantcnsoort slelt namelijlc zijn cigen
eisen aan de aard en hocveelhcid van

zijn voedsel, en de cue vcrdraagt een
hogere concentratie van het middcl om
dc bactericgroei te vci'hindcrcn dan de
andere.

Zo is in proeven aan het Daboratorium
voor Tuinbouwplantenleeli te VVagcnin-
gen vastge.steld, dat In vele gevallen de
resultatcn verkregen met Chrysal, nog
veigroot kondon worden door mengsels
van andere samenstelling en concentra-

Plastic bespaart brandstof
Met dc tocpassing van plastic's als vcr-
vnnging van glas zijn tot nog toe slechts
poverc resultaten bereikt."Hct snel vcr-
vuilen en het vcroudercn van de plastic's
blijkt een nadcel dat moeilijk te onder-
vangen is.

Wel is gcbleken, dat gocd succes kan
worden bercikt met hot aanbrengen van
een plastic wand aan de binnenzijde van
kassen en warenhuizen om zodoende de
afkoeling tegen te gaan. De vorige win-
•Yerzijn-er'tuinders geweest die niet deze
methode een aanzieniyke kolenbesparing
wisl'en tc bereiken, zodat het misschien
goed is om hicrop nog eens de nandacht
te vestlgen. De methode beoogt fcitelijk
het verkrijgen van een ..spouw", ccn
ruimte tussen het glas en het plastic
doek waarin dc lucht als isolerende

laag dienst kan docn.
Men gebruikt voor dit docl het dunnc .
plasticdoek dat op rollen in verschil-
lcnde maten te koop is. Dc handige
methode van aanbrengen is met een
niet-apparaat zoals deze gebruikt wor
den om labels op de veilingkisten te
bevestigen. De prijs van deze apparatcn
is / 30.— tot / 35.—. Mocht dit een
bezwaar zijn dan is er misschien wel
zo'n apparaat te lenen op de veiling.
De kleinere apparaten voor kantoorge-
bruik zyn te licht en raken spoedig
defect.

Het plasticdoek wordt langs de zijgevels
van dc kassen of warenhuizen uitgerold
en met nietjes aan de rocden bevestigd.
Indien men er voor zorgt de nietjes niet
te ver in het hout te drijven kan men
zc in het voorjaar weer gemakkelijk
verwijderen. Cpgelet dient te worden

. dat men in het voorjaar de plasticwand
weer zo spoedig mogelijk opruiml, want
natuurlijk neemt deze een dcel van het
om die tijd schaarse licht weg.
Bij zorgvuldig losmakcn en oprollen
van het plasticdoek kan dit meerdcre
jaren voor hetzelfde doel dienstdoen.
Een andere toepa.ssing is het gebruik
van dit dock voor het afscheiden van
een gedeelte van de kassen. Wanneer
b.v. in een warenhuis een gedeelte af-
geschoten moet worden voor het op-
Icwckcn van planten. kan men mot hot
aanbrengen van ecu plasticwand goede
resultaten verkrijgen. Speciaal in com-
binatic met een lichlc vcrwarming of
een warmeluchtkachel is er dan een aar-
dig effect te bereiken.
De dikte van het plasticdock spcclt in
deze gevallen geen rol omdat men toch
Immera wcinig hinder van wind c.d.
ondervindt. Het bestc neemt men dus
een dunnc kwalilcitj die mccstal ook het
goodkoopst is.

P. VAN OEMEREN

Jarcn 1952. 1953 en 1954: 153, 159 en
161 ha. Dc Azalea, dc orchidcct?n en de
palmcn namen daarvan een belangrtjk
deel (pl.m. 44 ha) in.
Dc opbrcnyst index doet een regelma-
tigc stijging zien vanaf 1951. Als wij het
gemiddelde van de jaren 1936, '37 en
'32 op 100 stellar., dan !crij::on wij ir>. d=
jarcn 1950, isoi, lut>2, 1903 en iroi tie
volgcnde Jndexcyfors: 273. 292, 302, 299
en 323.

De export van siergewassen bedroeg
(uitgedrukt In tonnen):

Gemidd. 1949 1952 1954
'36, '37. '38

Azalea 3737 3391 3465 3843
bol- en

knolgew. 956 660 829 1224
andere siergew. 3072 2811 3022 4091

7815 6862 7316 9153

Duitsland was de laatste jarcn de groot-
ste afnemer; in 1954 21 % van de Aza
lea's. 11 % van bol- en knolgewassen en
35 c/c van de andere gewassen. Ncder-
land was de twecde afnemer, waarbij
het de grootste afnemer was van bol- en
knolgewassen (29 %).

CYCLAMENKEURIHG NIJMEGEN

Men verzoclit do Redactic mode te delcn. dat
or in het vcrslas? van dc Cyclamenkeuring In
Nijmesen een fout is {jeslopen.
Niet de heer II. Kuurman behanlde de hoo;;-
ste prcstntic voor cijn groep van 12 Cy
clamen, doch de Gebroeders Willemsen uit
Lent waren winnaar met 275 puntcn.
De heer Disveld (Lent) kwam met 2C5 pun-,
ten en de heer Buurman met 2G4 punten uit
de bus.

Redactic Vakblad.

Y00RLICHT1NGSDAG Bloemisterij .

Tijdens de Voorlichtingsdag, die op
5 januari '56 door de Vereniging „De
Ncderlandsc Bloemisterij" in Utrecht
zal worden georganisccrd, zullen dc
volgende sprckers ccn inleiding houden:

1. dr J. Wusschcr, Rijkstuinbouwconsu-
lcnt tc Aalsmccr: .,1 s m e c h a n i-
satie in de bloementeelt
m o g e 1 ij k?"

2. S. van VIouten, Dircctcur Rcclame-
buroau H. V. R.: ..II o t nu ttig ef
fect van reclam e".

3. W. van Kculon, Instituut v. Tuin-
bouwtechnick: ,.H e t conserve-
re n van h o u t".

-1. lr G. II. Germing, Instituut v. Tuin-
bouwtechniek (Wagcningen): ..Het
gebruik van bloenipoltc n".

Een samenvatting van het besprokene
zal worden gegeven door de Inspccteur
van het TulnbouwUundigondorzook, dr
G. de Bakker. _

----- tc;i ue no-
digc achepjes kolen m«*r in dc kctcls
goolcn. maar vorst plcegt nu cenmaal
nlmmcr bevorderend te wcrken op dc
grocl. En daar het nog altljd zo la. dat
men aan een tulp als Brilliant Star in
de bloemisterij alleen wat heeft v66r
de Kcrstdagen en als U nu verdcr wect.
dat de bollcn toch al niet zo vcrbazend
uto"B ~*St«. <\l»r» hum Co TJ -wo\ ^«»«*»...«.,.»_

len, dat men dit kcor dc vorst als kioa-
pljn missen Icon. , . r . .
Trouwens: ook nu hooft men nog met
de mceste nadruk beweren, dat het vpor
vele kwekers poken en nog eens poken
zal worden om de kas ,rtiet ,,'Starren"
voor de Kerst leeg te ^crijgen: --In~net
midden van dc vorige week arriveerden
de ecrstc Brilliant Stars en Witte Due's.
Ecrstgcnocmdc bracht / 19,— per 100
op en Witte Due / 16,—. En Vrijdag
brachten dc bestc partijen Brilliant Star
ook nog altijd / 18,— per 100 op. De
verwachting was, dat men voor dc Kerst
voor deze boltulpen ook stcvigc prijzen
zou moeten necrtcllen, temeer daar men
geen vcrbluffend.grote hocveelhcid snij-
tulpen in deze week vcrwacht. Als dc
prijzen van deze laatste tulpcn zo blij-
ven als de laatste dagen het geval was,
dan kan de binncnlandsc handel toch
wel inpakken. K & M's Triumph deed in
het laatst der week bijv. nog / 3.65 per
bos, Krclngc's Triumph / 3,55, El Greco
/ 3,80 en Superba / 3,20 per boajc.
De narcisscn zijn ccn heel eindje in prijs
naar beneden gegaan. De mooiste Helios
bracht / 0.65 per bos op. Voor de
fraaie trosnarcis Cragford bctaalde men
/ 0,90 tot / 1,— per bos.
Wat de hyaciuten bctreft: de kwali-
teit liep nogal sterk uitccn en de prij
zen varicerden uitcraard ook flink. De
beste l'lnnocence ging Vrijdag nog weg
voor / 38,— per 100, terwijl bestc Pink
Pearl tegen / 35,— per 100 notecrdo.
De- belangstelllng voor Anemone dc
Caen was nog steeds zecr groot en dc
vraag overtrof vole malen het aanbod.
Het logische gevolg was, dat dc prijzen,
die toch al op ccn allcraardigst niveau
waren aangcland, ndg hoger wcrdon. Er
zijn nog partijtjea vcrkocht voor / 11,10
per 100 stuks.

En wat de Elauwe drulfjcs betrcft: men
ziet hier Blauwc druifjes en... Blau-
we druifjes. Er gingen er weg voor
/ 0,40 per bosje, maar als men wcrkc-
lijk kwalitcit aan te bieden had, dan
stond de wijzcr van de veilingklok al
op / 0.75 stil.

Over chrysanlen g-csproken: het aanbod
viel nog alleszins nice en de prijzen even-
cens. Wat van Orchid Beauty, Long Is
land Beauty, Rolinda, Marygokl, o.d.
wcrkelijk best was, bracht grlf tussen
/ 0,90 en / 1,05 per bos op. MlnslrccI

' Hop nog tegen / 1.20.
J. K. ZANDBERGEN


