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afgesneden bloemen

2. Hot voorkomen van verwclking
2.1. J erbeteren van de watertoevoer
Wanneer zich bacterien in het water ontwikkclcn,
wordt meestal spoedig een verstopping van de
vaten waargenomen. Door tocvoeging van cen bac-
tencdoder.de stof kan deze meestal worden uit-
gesteld. De voornaamste moeilijkheid hierbij is dat
dcze stof niet schadelijk mag zijn voor dc plant en
loch de bacterieontwikkeling vollcdig moet ondcr-
drukken.

Het beste resultant werd verkregen met /ilver-
nitraat 0.003 <Tc ~ calciumnitraat 0,1 % + cen
zeer geringe hoeveelheid van cen organisch kwik-
preparaat, b.v. AAradon 0,001 %. Ter voorkoming
van schirnmelontwikkeling dient men cen fungicide
toe te voegen, b.v. op basis van Captan of 2:4-dini-
trorhpdaanbenzeen zondcr uitvloeier (Cladox-
filtraat 1 40 van verzadigde oplossing).
Door deze chemicalien wordt de verstopping van
dc vaten wel uitgesteld, maar niet gehcel voorko
men. Ook de plant zelf kan haar vaten actief ver-
stoppen. Deze verstopping treedt vaak hoger in de
Stengel op. maar'is van minder belang.

2.2 Het voorkomen van amlcre verwelkingsoor-
zaken

Over de oorzaken van dc verwclking van niet afge
sneden bloemen is weinig bekend. In sommigc gc-

vallcn wordt het uitblociingsproccs vcrsncld door
bestuiving, b.v. bij Phalaenopxis [11], maar volgcns
Fitting komt ook het omgekcerde voor, b.v. bij
Zygopctalum mackaii, Z. criiiitum, Lycaste skin
ner!, Lisicra ovata en andcrc orchidcecn. Toedic-
ning van grocistof op dc stijl en beschadiging van
dc stijl kunncn cvcnccns het cindc van dc bloci tot
gcvolg hebben [13]. Ook etbylcen, lichtgas en te
hoge COj-conccntratie vcrkorten vaak dc levcns-
duur [8, 9, 10].

Een vcrlcnging van dc levcnsduur door grocistof
werd door Whitcman [30] verkregen bij Paconia
en Convallaria en door Wester en Marth [3] bij ras-
scn van Primus serruhila en bij Cornus jlorida. IJij
Magnolia vond Gricscl [12] cen gunstigc invlocd
van malcinc-hydrazide. Grocistof treedt dus zeker
niet algemcen op als vcrwclkinginduccrende stof en
evenmin zijn dc zogenaamdc antigrocistoffen in het
algemcen remmers van het bloeiproces.
Ook chcmischc analyses van de bloem voor, tijdens
en na het vcrwclkcn geven ons weinig houvast. Zo
vond Combes, dat bij Lttium croceum mincrale
stoffen [5], stikstof-verbindingen [6] en ook kool-'
hydraten [7] kort voor het vcrwelkcn uit de bloem
verdwijnen. Schumacher [25] wijst echter op cen
toencming tot kort voor het verwelken van de
bloem en cen stcrke afneming pas tijdens de ver
wclking. Deze afneming is dus niet de oorzaak,
maar cerdcr een gcvolg van dc verwclking en dit
wordt vcrklaarbaar, indicn men hiermede dc rcsul-
taten vergclijkt, die Van Herk [26] vcrkrecg met dc
spadix van Sauromatum en die van James en
Bcevcrs [14] met de spadix van Arum. Zij vonden
tijdens de verwclking cen sterk verhoogde adem-
haling, als gcvolg van cen verhoogde enzymactivi-
tcit, voornamclijk van flavoproteincn. Over dc uit-
eindclijkc oorzaak van die verhoogde cnzymaclivi-
tcit is echter niets met zckcrheid bekend.
In cigen proeven werd nooit een duidelijk gunstig
effect van de gebruikelijke groeistoffen, anrigroei-
stoffen en enzymgiften op dc houdbaarheid van de
bloem gcvonden; ook de invlocd van mineralc zou-
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ten was gering of afwezig. Wei werd echter in zecr
vccl gcvallcn een gunstigc invlocd van suiker waar-
genomen. Dc working van de suiker bcrust waar-
schijnlijk hierop, dat het normale suikcrverlics voor
dc ademhnling wecr wordt aangevuld en dc daar-
mcc vcrbonden vcrmindering van dc osmotische
waardc van het celsap wordt voorkomen. De eel
kan zo haar zuigspanning bchouden. Daarnaast
voorkomt men door toediening van suiker een da-
ling van de ademhaling, zodat de plant hiervoor
niet haar eigen plasma behocft aan te spreken. Ook
vormt de tocgediende suiker vaak cen bouwstof
voor nog niet gcheel onlwikkeldc blocmpjcs, zodat
hiervoor gcen suiker behocft te worden onttrokken
aan volwassen bloemen.

Daar suiker dus primair wordt gebruikt als adem-
halingssubstraat, is het niet verwondcrlijk, dat de
suikerbchoefte het grootst is wanneer de ademha
ling het sterkst is; bij vele bloemen is dit tijdens de
ontwikkcling kort voor het opengaan het geval.

3. Het voorkomen van bloemval

3.1. Invlocd van grocistof en water

De bloemval van bonen [11], tomaat [23], Begonia
[28] en Lupinus [27] kon worden voorkomen door
bespuiting met grocistof. Dc resultatcn van Warne
[27] met hipinen konden worden bevestigd, indien
bij zonnig weer cen dag voor het snijden gespoten
werd met het K-zout van a-nafthylazijnzuur 0,05 %
(NAA). Ook de val van mannelijke katjes van
Alnus glutino.sa en Corylus avellana kon door
grocistof worden voorkomen (fig 1).
Tabcl 1 geeft cen overzicht van cnkclc resultatcn
met Ahuts glutino.sa. Hierbij wordt opgcmerkt, dat
NAA in het water in concentratics van 0,004 %
en hogcr de normale onlwikkcling van dc katjes
vcrhindcrdc. Dc ovcrigc bchandclingen hadden
gcen invlocd op dc onlwikkcling van de katjes.
Een onderdompcling of bespuiting gaf dus betcrc
of even goede rcsullatcn als toediening met het wa
ter. Hierbij was onderdompcling uilsluitcnd van de

Fig. 1. Invlocd van bcspuiiing met K-/.out van a-nafihyl-
azijnzuur op dc val van mannelijke katjes van Almis
glutinosa. Tocstand na S dagen; links onbchandeld.
Influence of spraying with K-salt of x-naplithylacetic acid
on calkin drop oj Alnus glutinosa, 8 days after treatment.

katjes reeds voldoende. Na grocistofbehandeling
bleven de katjes vrijwel onbeperkt hangen en som-
mige waren zelfs na drie maanden nog turgescent.
Het K-zout van a-nafthylazijnzuur was in lagcre
concentratics werkzaam dan van indol-3-azijnzuur
(IAA) (tabcl 1).
Toediening van male'i'ne-hydrazide met het water
(0,005%) of door onderdompcling (0,001 en
0,02 %) had geen invlocd op dc val van katjes en
bc'i'nvlocdde ook de groeistofwerking niet.
Indien de katjes kort voor het opengaan gesneden
wcrden en daarna plotseling worden blootgcsteld
aan een zeer sterke zonnestraling en hoge tempe-
ratuur, had ook een voorafgaandc vacuuminjectie
met zuiver water een goed effect op de val (fig. 2).

3.2. Invlocd van suiker

Hocwcl Wester en Marth [29] dc blocipcriode bij
Primus serrulata en Cornus florida door bespuiting
met diverse grocistoffen konden vcrlcngcncn Whitc-

Tabd'K Invlocd van conccntratic en tocdicningsmcthodc van grocistof op dc val van katjes van Alnus glutinosa.
siut'inosa. °f V"ri°"S CO"cc'"ra"'°"s a"d methods of application of growth substances on the drop of catkins of Alnus

% afgcvallcn katjes (% drop)
Dagen
na dc bchandcling
Days
after treatment

10 30 100 500

17

250
256

17
250
256

17

met water

(With normal
water uptake)

onderdompcling
(dip)

Bespuiting
(spray)

100
95.8
94.1

100

94.0
94,1

100

83,2
9.1

57.8
26.2

25.8

47,7
17,7

26.5

0 17,6 —

19,3 — —

17,0
11,4

H.9
10.4

4,4 20

17

9
250

Vacuuminjectie J)
(vacuum infiltration)

100

100

66,9

2.0 —

- 7,7
6,7

8.4 —

IAA

17 met water

(with normal
water uptake)

100 80,1 — 100,0 11,4 — 20

viu^mrgeCbCrachtCUUm"inJCCliC WCr<'Cn d° takkC" vo,,cdig Ondcrgedompeld in de vloeistof en het gelled werd onder

man met 50 d.p.m. NAA de kroonval bij Paeonia
kon voorkomen, bleck dit niet mogelijk bij An
tirrhinum maflts, Digitalis purpurea, Tulipa stellata
en Delphinium ajacis. Toediening door bespuiting
(NAA 0,01 en 0,05 %) of via de stcngel (0,0001—
0,002%) had geen invlocd. Bij Tulipa stellata,
Rosa (theehybriden) en Lathyrus odoratus kan
echter dc kroonval worden voorkomen door toe
diening van suiker. Bij Tulipa stellata 'Eclipse' vie-
Icn zondcr suiker het gchele blocmdck en de meel-
draden de zevende dag af; met 4 % saccharose
begon na 18 dagen het blocmdck te vcrwelken,
maar het viel niet af. Bij afgesneden takken van
Ribes sanguineum en Laburnum anagyroides vallen
dc bloemen na 5—6 dagen in hun gehcel af; door
2 % saccharose werd dit bijna gehcel voorkomen
en bleven ten slotte de verdordc blocmpjcs zittcn op
dc zich ontwikkelende vruchten (fig. 3).

0OQCA

Fig. 2. Invlocd van vacuum-injcctic met water op de val
van mannelijke katjes van Alnus glutinosa.
Influence of vacuum-infiltration of water on catkin drop
of Alnus glutinosa.
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saccharose voorkomt de bloemval bij afgesneden Ribes sanguineum. Tocstand na 10
prevents flower drop of Ribes sanguineum.

Fig. 3. 2 56

sucrose

4. Toepassingen in de huiskamer

Vaak zijn de vaten reeds na twee of drie dagen
volledig verstopt. Daardoor werkt bij de meestc
gewassen, die langer dan vicr dagen houdbaar zijn,
tocvocging van cen bactericide gunstig.
Indien dc bloem op het moment van snijden nog
niet volledig ontwikkeld is. werkt suiker in combi-
natic met cen bactericide bijna altijd gunstig (fig.
4). Dit zien we dan ook bij vrijwel alle trosvormige
blociwijzcn en vcrdcr bij /?o.sr/-hybriden, Dianthus
caryophyllus. Dahlia variabilis, troschrysanten en
andere snijbloemcn. Deze recks kan worden uitge-
breid met velc gewassen, die open gesneden worden,
zoals Pyrcthrum Chrysanthemum en Lathyrus.
Zou men cen aluemcen werkend prcparaat willen
samenstellcn, dan Muit men op dc mocilijkheid, dat
de optjmale suikerconccntratic voor dc vcrschillen-
de gewassen en ontwikkelingsstadia van de bloem
stcrk uitcenloopt (tabel 2).

dagen.

5, Dc bloem tijdens bewaring bij lage tempcratuur

Dank zij het werk van Ncff [18, 19], Neff en
Loomis [20], Post en Fischer [23], Mastalerz [16]
en Biincmann en Dewey [4] is het mogclijk gewor-
den cen groot aantal snijblocmsoortcn lange tijd te
bewarcn bij lage tempcratuur.
Vooral bij anjcr en Tagetes patula wcrden zeer goe-
dc resultatcn verkregen door droge bewaring in cen
luchidichte ruimte bij — 0,5° C. Voor anjers werd
dit in eigen proeven bevestigd, maar bij Freesia gaf
droge bewaring in Iuchtdichte ruimte bij 0,5° C
aanleiding tot sterke beschadiging.
Dc houdbaarheid van Dahlia werd tijdens bewaring
op water bij 2,5° C zcer bevorderd door tocvocging
van suiker (fig. 5).
Oricntcrcndc procven met Freesia wczen crop, dat
dc oudstc blocmpjcs van de iros zich reeds tijdens
dc bewaring ontwikkclden, dc middclste beschadigd
werden en dc jongste zich na dc bewaring normaal

d.

ontwikkclden, indien zc tenminstc tijdens de be
waring in een suikcroplossing gestaan hadden (fig.
6). Daarom werd de proef hcrhaald met zeer jonge
knoppen van Freesia. Hiervoor werd gebruik ge-
maakt van dunne zijtakjcs van in normale toestand
gesneden Freesia 'Prinses Marijke'. Normaal kun-
nen dcrgclijkc knoppen zich slechts ontwikkelen,
indien ze voldocndc suiker ter beschikking krijgen
(fig. 7). Na 4 weken bij 0,5° C bleek inderdaad
de ontwikkcling en houdbaarheid van deze knop
pen vrijwel gelijk aan die van verse knoppen, mits
ze tijdens de koeling zoveel mogclijk (16 % ) suiker
tocgevoegd gckregen hadden (fig. 7).
Indien tijdens dc periode na dc bewaring geen sui
ker werd toegevoegd, kwam de invlocd van suiker
tijdens de bewaring wel duidelijk tot uiting. maar
dc ontwikkeling was toch aanzienlijk beter, indien
de bloemen ook na de bewaring in saccharose
(8 %) gcplaatst werden (fig. 8).
De Stengels van in normale tocstand gesneden bloe
men knikten tijdens de bewaring in 16 % saccha

rose (plasmolysc). Dc oudstc blocmpjcs vcrwelktcn
kort na de koeling en slechts dc jongste knoppen
ontwikkclden zich, indien zc tijdens de koeling
suiker hadden onlvangen.
Bij in gcopendc toestand gesneden anjcr had het
toedicnen van suiker (4 en 8 %) tijdens bewaring
bij 0,5° C gcen effect en levcrdc droge bewaring in
ecu Iuchtdichte cilindcr cen aanzienlijk beter resul-
taat op.

6. I let forccrcn van soring als tak

De houtvaten van scring zijn zcer nauw en hun
waterdoorlatend vermogen is gcring (tabel 3). Bo-
vendien bemocilijkt dc ruwc Stengel ontsmctting
met chemischc middelcn. Om het water bij cen
tempcratuur van 20—25° C bacterievrij te houden,
was het bij alle gctoetste bacteriewerende middelcn
nodig het water na cen week te vcrvcrsen.
Naast een bactericide was ook tocvocging van sui
ker noodzakclijk. De optimale concentratie lag bij
ongevcer 3 % (fig. 9 en 10).

Fig. 4. Bij Antirrhinum majus 'Defiance' door toevoeging van saccharose (0, 1, 2 en 4r/c) ontwikkeling van jongc blocmpjcs
en lange houdbaarheid van dc oude. Toestand 32 dagen na het snijden. Alle in: AgNO;i 0,003% + Ca(NOa) •_• 0,1% +
Cladox 0,025% + AAradon 0,001%. By adding sucrose (0, I, 2 and 4%) the young flowers of Antirrhinum majus develop
and the mature flowers keep longer. Spikes 32 days after cutting, in the same basal solution.
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Fig. 5. Invlocd van saccharose op dc ontwikkeling en houd
baarheid (gewichtsverloop) van Dahlia variabilis bij 2,5CC.
Influence of sucrose on the development and length of
life (variation in weigh,) of Dahlia variabilis during cold
storage at 2.5'C.

Basismengsel: AgNOa 0.0045% + Ca(N03)2 0,15% +
AAradon 0.0015% + Cladox 0,0375%. +

Fig. 7. Invlocd van suikcrcon-
ccmratie tijdens bewaring bij
0,5'C op ontwikkeling en houd
baarheid (gewichtsverloop) van
in zeer jongc knoptoestand ge
sneden Freesia. Na de bewaring
alle in basismengsel ffig. 4) -f-
8 % saccharose bij 20 C; links
direct bij 20' C geplaatst, al of
niet in suiker.

Influence of sucrose-concentra
tion during 28 days cold storage
at 0.5 C on the development and
length of life (variationin weight)
Of Freesias cut at a very early
stage of development. Following
Storage flowers placed in a basal
solution (jig. 4, - 8% sucrose
at 20 C; left no cold storage, i
sugar at 20 C.

OntwHcfrf '•

w

HC
rf

ult ?• In/v',oed,van 8% saccharose (+) tijdens koude-
bewarmg (4 weken) op de blocnionlwikkcling na dc be
waring bij Freesia. Dc middelstc blocmpjcs komen ook
met suiker met open.

Influence of 8% sucrose (+) during cold storage (4 weeks)
on the later development of Freesias. The middle flowers
jail to develop even with sucrose.

Tabcl 2. Optimale suikcrconccntratic voor dc houdbaarheid van vcrschillcndc sooricn bloemen. Overal
AgNOa 0,003% als bactericide tocgevocgd.
Optimal sugar-concentration for the keeping qualities of different species of flowers. In allcases AgNOa
0,003r.'c added as a bactericide.

Dagen tot ccrstc duidclijkc ver
wclking
days until first signs of fading

Gcwas
Species

zondcr met
Optimale suikcrconccntratic saccharose saccharose
optimal sugar cone. without with

et sucrose sucrose

Cyclamen persicum 'Sylphidc' 0
Zinnia elegans "Canary Bird' 0—0.5
Pyrus communis (in knop) 0
Chrysanthemum coccineum (rose) 1
Uteris sempervirens 1—Jt5
Scabiosa atropurpurea (in knop) 1,5—2
Matthiola ineana (gevuld) 2
Ribes sanguineum 2,5
Syringa vulgaris (in knop) 3
Chrysanthemum morifolium 'Millcrsdale' 3—4
Amelanchier canadensis 4
Scabiosa caucasica "dive Greves' (in knop) 4
Mains purpurea (in knop) 4
Rosa 'Parel van Aalsmeer' 4
Tulipa stellata "Eclipse" 4
Dianthus caryophyllus 'Rode Sim' 4
Antirrhinum majus "Defiance' 4
his germanica (half open) 5
Dahlia variabilis 5—6
Muscari arineniacum (,
Dianthus plumarius 6
Freesia 'Buttercup' 6
Cosmos bipinnatus 'Dazzler' (in knop) 7
Lathyrus odoratus 'Pinkie' (half open) 6—8
Convallaria majalis 7

8
13

10

15

10

10
6
6

5
11

4
8
5

6
C

10

A
9

5
4

5

8

3

5

7
13

10

18
24
24

17

13
15
18

7

16

13

13

7
16

7
16

7

13
13
12

Tabcl 3. Watcrdoorlatend vermogen van 1-jarige twijgen
van vcrschillcnde gewassen op 30/3/'57.
Hocvcelhcid water (cc) gezogen door cen takstuk van 8 cm
gedurende 15 minutcn bij een druk van 20 mm kwik bc-
rekend per cm- takdoorsnede.

Specific conductivity of I-year branches for water under
.vacuum pressure ,

Vooral bij het ras 'Madame Florent Stepman' ont-
stonden kort voor en tijdens het wit kleuren van de
bloemkroon zwartbruinc necrotischc plekjes op
kroon, stijl en vruchtbeginscl (fig. 11). Daarmee
hicld dc bloemontwikkcling op. Door tocvocging
van boorzuur (0,0025—0,02 9o) kon het ontstaan
van deze plekjes worden voorkomen. In hoge con
centratics (0,01 en 0,02%) vertraagdc boorzuur
de ontwikkeling, maar verlcngde het de houdbaar
heid (fig. 10).
Bij een proef ingezet op 19/2/*57 traden ook zon-
der boorzuur geen necrotischc plekjes op, maar wel
bleck cen gunstige invlocd van boorzuur op de
houdbaarheid. Glycerine 0,2 c/o had hier vooral in

Gcwas (species) Waterdoorlatend
vermogen (cc/cm2)

Amelanchier spicata 104,7
Alnus glutinosa 73 |
Ribes sanguineum 13 1
Syringa vulgaris 'And. an L. Spain* 11,3
Cydonia oblonga 'Kwce A' 96
Ligustrum ovalifoliutn 7 7



Fig.8. Na bewaring bij 0,5'C in 0, 4, 8 en 169c sinker werclen dc Frecsia-knoppcn van dc ondcrste rij
mengsel (fig. 4) geplaatst; bij dc bovenste rij wcrd ook 8% saccharose loegevocgd.

Afterstorage at 0,5'C in 0, 4, S and 16c.'r sucrose theFreesias still in the bud stage were placed at
solution (fig. 4). Above: basal solution + 8% sucrose.

BlSLz
bij 20* C in

20'C. Below

hct basis-

• in basal

Fig. 9. Syrinca vulgaris "Andcnken an LudwigSpath'gesneden in rust. Tocstand na 25 dagen in v.l.n.r.: water; AgN03
0,0039c -f Cladox 0,02259c — 39c citroenzuur fosfaat buffermcngscl pH 3; dito -f 29c saccharose; dito -f 4% saccharose.

Syringa vulgaris 'Andcnkcn an Ludwig Spcith' cut during dormancy. (From left to right). After 25 days in: tap water;
AgN03 0,003% + Cladox 0,0225% + 3% citric acid-phosphate buffer of piI 3; dito -j- 2% sucrose; dito + 4%
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combinatie met boorzuur een gunstig effect (fig.
10). Anorganische zoutcn en ureum hadden geen
effect op dc ontwikkcling van seringen.

De bcpcrkcndc factorcn voor een goede ontwikkc
ling van scringentakken zijn dus:
a. vatverstopping; b. suikcr; c. boorzuur; d. winter-
rust (te breken door lage tempcratuur, warmwatcr-
bad c.d.).

Samcnvatting

Analysccrt men dc verwclkingsoorzakcn van bloc-
men, dan komt men tot de volgende conclusics:

1. Om voortijdig verwclken te voorkomen is een
onbclcmmerdc watcrtocvocr noodzakclijk. Dc ont
wikkcling van bactericn in bet water moct daarom
in elk gcval worden voorkomen.

2. Daarnaast is het noodzakclijk hct suikergehaltc
van dc cellen op pcil te houden. Men voorkomt al-

O Otot.im«r.qtci.ioccN:fos» 15%
* " bo»t»mtiQi«i.»occ>xxose 3 %

dus ccn tckort aan adcmhalingssubstraat en daar-
mcc hct vcrlorcn gaan van de zuigspanning van dc
cellen.

Rcmming van de ademhaling met grocistoffen,
remstoffen of enzymgiften was nict mogclijk. Dc
cnigc remedic tegen het verwclken Iigt momentcel
dan ook in tocdicning van suikcr via dc steel.

3. Het effect van suikcr is het grootst, indien zc in
een jong blocistadium wordt tocgediend. Enerzijds
is dan de bchocftc, andcrzijds ook dc mogelijkhcid
voor suikeropnamc hct grootst.

4. Dc optimale suikerconcentratic varieert sterk
voor de verschillcndc gewassen.

Tijdcns koeling heeft suikcr bij Dahlia en Freesia
ccn gunstige invlocd. Vooral hier mag het veroudc-
ringsproccs nict tc ver voortgeschreden zijn.

Voor het forccrcn van seringen als afgesneden tak-
ken, is naast een bactericide en suikcr ook boorzuur
nodig.

»——0 bcs.toc.-siei * «cchcoM 3%
O O BOt'VMnflMl ♦ socchoros* 3%. toorjuul- 002%
* * ^cjsmtngjti» socchcroij 3% +bOOrtuur 0004%
*•-•-»boS4ncngs(l*sacclioraM l/otbovi^jr 0OC4%.s?yc«roi 02%,



JJ& II. I-cngtcdoorsncdc door
blocmknop van scrmg 18 dagen na
hct sn.jdcn van rustcnde takken. Stiil
en kroon vertonen necrotische plek-
ken. Dczc traden nict op, iridicn
boorzuur werd tocgcdiend.
Cross section of a lilac flowerbud
l& days after cutting the dormant
branch. S„gma and corolla show
necrotic spots. Addition of boric acid
prevented these spots appearing

Tcgen voortijdige bloemval kan in cnkclc gcvallcn
groeistof worden tocgcdiend. Bij tulp, Lathyrus
roos, rode ribes en gouden regen had suikcr ook
tcgcn de bloemval ccn gunstig effect.

Discussie

Or. P. M. I Tammcs: In hocverrc speelt dc osmotischc
concentrate van de suikcr een rol? De osmo.i che
conceniraue van glucose bijvoorbeeld is bij oeiiike ce_

:::hzz:id onsevccr dubbei z° ^ ^ *• ™
Antwoord: Dc wcrking van saccharose en glucose in
schjkc gewichtsprocen.cn is vrijwel gelijk Volgens
Said (Nature ,62 ,948: 496) werd saccharose pas op!
genomen in gerstbladeren na hydro,yse. De invloed van
gelyke gcw.ch.shoeveclhcdcn glucose en saccharose op
de osmotische waarde van het celsap van de blocm
was dan ook vrijwel gciijk.

wuVr'WhSSC!'Cr:, '• In dc ^lk,I'Jk '̂ordt vee! chloor-
w kJ k " rrb:md mct dc schadelijke neven-
Aa^rc^irrd:cn van s,,ikcr ""* « *™

2- Ugeeft op, dat ccn hogcr CO-.-gehaltc schadelnk

^mleTmoc^ C°^CWari"S Cdroog in ,llchtdichteruimtc mocht nooit langer duren dan 6a 7 daeen en
bovcnd.cn. zoals de heer R. H. de Haan opmerklwas
v'rmT ,nS tCh,S CUnSfi" b''J '^ >emp a," ' Divermcldcn ook BUnemann en Dewey [ufvoor Spin!

3rHFbdbeen,'rJ:,CnS dC k°C,,'ny Van dro^e bIoc™" bij

f»'»oord: Volgens Neff [18] rcmt men de ontwikke-
ng van anjers door ze eerst hun turgor gcdcchcliik le

la en verhezen zonder dat ze verder kunn udogen
Hngtrd'oT" "*"' *« «* * 3'' Fde «*

ten XZTan riJPende VrUChtCn °f °0k *• V-Ch.
t1n/,b:r0dt;DhCl,Crthy,CCn"Pr0dl,k,iC «" *«* ™*mLr k,n ?ich Py""" tijdens het climacterium,
handhaven °°k ta" R°* °P ccn ««• -veau

=5S=3S*-~'
dreTnJdnl,SChadCliJ,ke St°ffcn h°Pcn zich vaak oP bijma Ook£ 2" ' F!fPS,r00m' *» b* b.ade'renmaar ook in jonge bloemknoppcn. Open bloemen

EGZff*en wordcn dan ookvaak -Vs
£*£ SSrd y^1 mCn ,hans b!ocmcn in Pintlezakjes gevuld met st.kstof. Kent Ude werking hiervan?
n"Xr™,M?Cl!Jk rCmt mC" a,dU8 dc n°™alc •*«•
anacSbe d , "* °VCn'SCnS °P ccn "hadclijkeanaerobe dissimjlatie.

h- —-

R. H. de Ilaan: l. Wclke Invloed hebben dc diverse
middclcn oP hct blad van de afgesneden bloemen?
Antwoord: Zilvcrnitraat was in de aangegeven con
ceniraue nooit schadelijk voor het Mad; door .suikcrwore ln slcrk Ild)t het b]ad vaak ged of e
bluft urgescent. Anorganische zoutcn en sommige bac-
:cS:;nsscvcn mhosere concen,raue *•* «•**
in^!' 1S dC in.Vl°Cd %'an heel water °P Woemstengelsvan slap geworden bloemen?

Aniwoord: Mogelijk wordcn aldus luchtbcllcn uit de
bou.vatcn verdreven. Daarnaast worden enzymen die
bjMle acneve vatverstopping een rol spelen, afgebro-

Tr. D. Bloemsma: 1. Hebt U een kostprijs bcrckend
voor de combinatie van suikcr en bactericide?
Antwoord: Keen, het bactericide wordt in zeer la-e
concentrate gebruikt en is dan nict duur. Suikcr bt
paalt grotendcels de kostprijs.

2. Door bespuiting met naftaleen-azijnzuur werd devruch2CI[mg ^ beshulst sterk bevordcrd ™T v£
deze dichtere bezctting toch weer af.

vZTC,: MCt hl"St WCrd goen erva"*ng opgedaanMogchjk ontstond er later een tekort aan'assfmilaten

dc°L?J:JZ'l' J' We!,cns!cfc Wat is de invloed vanae noeveelheid water in de vaas?

iTZZtJ* fC,iCVC VatVCr«0pping door de plant
ZU r of ,ocCT Pr°,CeS- ^ dlCP Wa,Cr ,rCcdt »WSzmustof toe en werd minder verstopping gemeten
op"TSTd '̂ "k- b,j S°mmisC ^waJcnTSspiccc Trl? doorfsch,mmc,s even boven de water-
hoof d,6 i -r W<?rdt' indicn dcze watcrspiegcl zichhoog, dus by zachtcr stengelweefsel, bevindt.

A. J. van der Graaf: Mag mcer AgN03 toegevoccd wor

wordo„p,o,Sevo;rJcd"„plna0T:' sroS^ Zno AsN'°3lossing blijft. c A«N°3 m op-

Summary

The development and keeping qualities of flowers after
ptcktitg '

The life of cut flowers generally ends by the flowers'
wilting or dropping. Wilting is due to:
1. restriction of the uptake of water;
2. cell-disintegration by poisoning, lack of respiratory
suostratc and natural senescense.

To provide the flower with an unrestricted supply of
water bacterial growth in .he water has to be Pre-
\ vA r\$ CUn b° bcst done b>' add'nS 0,003 %AgNO, + o.l %Ca(N03)2. Addition of a fungicide is
sometimes favourable.

The application of growth substances, growth inhibitors
or rcsp.ratory.inhibitors is not effective in preventing
es„lKTtCSr;it,0n) °f CdlS b>' ChemicaIs- favourableresults are only obtained by the addition of sugar The

sugar has-to-bc^dded-^L^early stage of flower"
development, when respiration (= need for su^rTis
highesi, upward-transpofrtojhe flower isjargest and
natural senescense has not_proceeded toVfar (fig 4)
Ihe optimal sugar-concentration depends on the spe
cies nnd stage of development of the flower (table 2).
NAA and IAA prevented lupin flowers and catkins of
1Z t"nVnd Cor>-','*aV<,'a'Ul dr°P?inS (table1 and fig. 1). Spraying or dipping was more effective
than addition by normal uptake. Maleic hydrazide did
not influence NAA-action on flower droPJil_1Qme
Syfedr°P of afljit couldbedelayed bfa vacuum-*
,nXLltniiim_plwu£rju^7^ 1
JJj faJIofluliid^etaisoftunps, 'rose and sweet pea
and of flowers ofRibes sangmneum and Laburnum
suT'ff 3COU be prcventcd b-v Ihe addition of 4%
Addition of sugar during cold storage of Freesias and
Dahlias benefited the keeping qualities during and after
storage, provided that the flowers at the time of storage
had not developed too far (fig. 5 6 7 8)
The addition of a bactericide and 3Tc sugarwas neces
sary-to force cut branches of lilac after natural or
artificial breaking of dormancy (fis. 9, 10) The ad
dition of boric acid was also beneficial and sometimes
even necessary (f,g. M). Qlycerin also proved to be
advantageous in combination with sucrose and boric
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