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V Species: Callistephus sinensis; carnation; Chrysanthemum segetum; Gladiolus colvillii
"^V* Physostegia virginiana; Zinnia elegans; Bouvardia humholdtii.
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Houdbaarheidsproeven met snijblocmcn ^
J. Bakker en A. dc Bel- v. d. Elst v ' '

1. Krimprn van Am. unjers. ' "• •• •"••'•- > J ••••••-•
Afgelopen zomcr werden verschcidene proeven genomen betreffendc hct
..krimpen van anjers". Nagcgaan wcrd of dc voehtighcidstoestand van dc
urond op hct moment van oogsten van invlocd is.
Gewerkt werd met drie partijen anjers uit een kas (rcsp. 20. 14 en 20
anjers p. objekt). zodat behalve de verschillcnde wvhtiaheidstoestanden
in de tabletten. dc overicc omstandigheden eclijk warcn. Dc grond wcrd
respccticvelijk nat. normaal en droog gehouden.
Er blijki weinig lijn in tc zitten in dc resultaten van dc verschillcnde
proeven. De anjers afkomstig van net drogc tablet gaven over het alge-
meen iets minder resultaat.

2. Proeven met Chrysal 'C •-;,-.• /•'»- ' ;
\'oor alle proefjes werd een toevoeging van 12 gr. chrysal p. liter gebruikt.
Gladiolus colvillii.: met chrysal komen de bloemetjes iets sneller open,
dan komt een stadium waarin er weinig verschil valt waar te nemen met •••'••'
de controle vaas. De houdbaarhcid was betcr met chrysal. pS
Callistephus sinensis (zaai-aster): De controle bloemen gaven eerder uitval -^> >
doordat de stelen slap werden. Met chrysal bleven stelen en blad steviger- -y^ '
De laatste bloemen van beide objecten werden gelijk weggegooid. Ook het p^
blad van de bloemen op chrysal was toen geel en slap. De proef werd -^
beeindigd na 14 dagen. <^-
Chrysanthemum segetum: Chrysal beter dan controle, het blad blijft groe- K\ I—
ner.de steel steviger en de bloemen langer fris. Houdbaarheid bij behan- (^
delde bloemen 14 dagen.
Zinnia elegans (kleinbl.): Na twee dagen kregen de bloemen op chrysal - ^^
verbrandingsverschijnselen aan blad en bloem (controle bloemen waren (J? •****
dagen lang beter maar gaan dan snel achteruit). De bloemen op chrysal £.
bleven dan nog bijna een week houdbaar.
Scabiosa caucasica „Clive Greves": Chrysal bleek beter dan controle. De
bloemen zijn langer houdbaar en de knoppen komen sneller open en zijn
dan nog goed op kleur. Bij controle kwamen de meeste knoppen niet open
en ze waren bleek van kleur. Houdbaarheid van onbehandelde Scabiosa
bloemen was 5 dagen, met chrysal behandelde enkele dagen langer.
Physostegia virginiana „Bouquet Rose": Al na een paar dagen hingen de
uiteinden van de bloemtrosjes in de controle vaas slap. Bloemen op Chry
sal bleven prima. De wateropname was veel groter dan bij controle. Een \
paar dagen later hingen de afzonderlijke bloempjes van de bloeiwijze ook i
slap bij controle. De ontwikkeling ging vrijwel niet verder. De bloem- L*i*ii
trossen op Chrysal kwamen tot boven aan toe open. De bloemgrootte
bleef hetzelfde, de kleur werd echter lichter. De houdbaarheid was ruim
een week langer dan van de controle, n.l. 5 dagen voor controle en op
Chrysal 14 dagen.

3. Houdbaarheidvan gekoelde bloemen van Ornithogalum thyrsoides.
Gewerkt werd met bloemen die over 9 verschillende tijdvakken gekoeld
zijn n.l. gedurende 9-8-7-6- 5Vi-5 - 4 en 2 weken en controle (onge-
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koelde). De bewaring geschiedde bij 5- 6° C. Per objekt werden 2 bloe
men op water gezetDe bloemen die 8 weken en langer gekoed waren
kwaml niet meer open. Van de bloemen die 7weken gekoeld waren
kwamen de onderste rijen bloemetjes niet open, maar verdroogden vol-
Deze'drie objekten vertoonden bacterie-ontwikkeling en virusverschijnse-
kn op de bladeren. De 5tot 6weken gekoelde bloemen kwamen wel open
maaTwaren aanvankelijk groeniglate." kleurden *b* Var,i de ond rste
bloemen waren er ook enkele verdroogd. Van de bloemen die 1 4weken
gekoeld waren was de ontwikkeiing normaal.
Er was vrijwel geen verschil in houdbaarheid merkbaar.

Bouvardia humboldtii van knoptoestand tot veilingrijpheid. '- ^ _- _•
Proefopzet 28 oktober van buiten gesneden Stengels. Er waren 4objek
ten van 10 Stengels p. objekt n.l.:

1. Chrysal 12 g/1,
2. 2% suiker -}- 30 mg zilvermtraat
3. 3% suiker + 30 mgzilvernitraat
4. Controle.

De vazen stonden in een geschermde kas, temp. 50° F, waarbij zorg ge-d^agen we ddat de luchtvochtigheid voldoende hoog was^ Aanvankehjk
was er weinig verschil te constateren. Na een week was de toestand als
volgt:

2% smkor: knoppen goed open gekomen, t%£*£** ^^
trad op aan blad en bloem vanaf de randen.
Chrysal: knoppen goed opengekomen, geen verbranding
Controle: aan verschillende takken hingen de bloemetjes slap.
-> %suiker was iets beter dan Chrysal, maar veel verschil was er met.

u..-

fc=^


