
Voorts la onder2ocht of h.t proeftechnisch mogel Ijk is de sUrwaarda van
"Z" !0W; SUbJ°Ctief "•***••' " »—*1« a.s men uitgaat van vlJfbloemen In «„ va;ls versus viJf vazen ^ e||< ^ ^^ J

*M proof i, eveneens uitgevoerd mt tuIpen va„ dc cultivar ,
tee eerste ,r,a„tarende proeven is gcb,eken dat orweinig verschillen zl}a
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DISTRIBUTIE-ASPECTEN BIJ SNIJBLOEMEN
HANDLING ASPECTS OF CUT FLOWERS

Summary

Chrysanehanums, cv. Hor.a,, had abetter ornamental value on the vase if
owe, ood Sugar ♦ bactericide, was added. Shortcni„g of the stem had a

favourable effect, partieuiarly for 'unripe' cut Hewers
For comparison of the i„flue„ce of succeeding temperatures we usee the

temperature su,n, that is the s„,„ of produet of temperature and ttm (days)
Ah.oher temperature sum resu,ted i„ . shorter vase iife. Carnations of one
or.g.n had astrong reduction in ornamental value by 0., - 0.2 ppm ethyiene
two other origins had not. "'yenc,

Pmeven met ehpysant av, llorim

versEchqnenTn-Kerden "''^^^"' "" ^ * '"^ " " •- «"
o :t van andeiin9 van chry""tc- ""»• - - *«...op tie houdbaarhe,d van hat produkt op de vaas. Duide.ijk bleek dat een .
--eerde, af.etperio.e «dagen, tusse„ teler en L^^" £.
aa ' nadC"9 b°rnV,0edt- S"^'~edse, in het vaaswater kan de

ho d r 90Sn°d0n M0C"Cn- St°rk """"•" ™" »«' (» «-» *oor
c hP e" "' "" bCtere k^-ikWi"S '•" »eini9 inkorten

werkt. Het onderzoek met chrysanten wordt voortgezet.
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Invloed temporatuunoiaaelingen
Het doel van dit onderzoek was na te gaan of en in ho,

••—........,......«,..„„„... »,.«.,.,L,ri;;;,;;;:;;;;
Voorbeeld

(5°C x 1dag) + (15°C x , da ) + (25o
u<jg/ U5 L x 1 dag) = temperatuursom I15,

Bij bewaring op water werd een duideli ikr> in, u a
peratuursom op het aantal VaasH "^ 'nV,0ed V3n de ho°^ van de tem-[ net aantal vaasdagen waargenomen (zie qrafiek) f)o?n i . ,
was bij droge bewaring vee. minder duide.ijk De invloed o '
;•;»;;.;•;•=r;.... ,,.,„,'„.„;;ir:,::;;:;:::,;:
Ethyleensohade bij anjers

OrieViterend onderzoek werd verricht na«r c k ^

:;: r" van bi—9 - ™^Z::z:::z tul« de eerste proof verkregen gegevens doen vermoeden dat er
fjdsduur van blootste,, ing, eon sterke sie™aard „e . lirT'" *
tie ethyleonconcentratie een bepaalde waarde overschr , , • ^
•.- P»>. in de twee vo,gende proeven kon echter e id , 9eVa' ''•ethyleensohade worden aanoetoond in dit concent^Z^^^T

thyleen Ee„ beter contact van de geproduceerde kooldioxyde met 1
-.knoppen kan er eveneens voor gezorgd hebben da, geon ..££2
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VASTLEGGING VAN KNOPSTADIA VAN SNIJBLOEMEN
RECORDING BUD DEVELOPMENT OF CUT FLOWERS

Ir. W.S. Duvekotj proj.no. 100

Surmmry

Colour prints are mode of succeeding phases from bud till flowers. These
prints are used for extension, sales promotion etc. This year series of 10
phases were made from:

Rose - cv. Baccara, Sonia, Motrea, Mercedes and Nona.
Freesia - xc. Aurora, Ballerina and Royal Blue.
Alstrocmeria - cv. Orchid and Regina.

Bij de afzet van snijblocmen is veel misverstand over de ontwikkelings-
stadia van de bloemen. In overleg met het georganiscerde bedrijfsleven wor-
den nu van de belangrijkste soorten kleurenfoto's gemaakt van de opeenvol-
gende ontwikkelingsfasen van knop tot vol.edig ontplooide bloem. De2e foto's
worden gebruikt voor het vervaardigen van voorIichtingsmateriaal, zoals toe-
I.chung op aanvoervoorschriften, Informatfe over de ontwlkkel Ingsstadla voor
het snijden, beoordeling van het produkt bij onderzoek. In het afgelopen jaar
warden de volgende series van / tot 10 ontwikkelingsfasen gemaakt:
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