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Barendse, L.V.J., 1975. Houdbaarheidsaspecten van lelie en Freesia. Lelies rauwer
snijden geeft kleurverlies. (Aspects of keeping quality of lily and Freesia. Cutting
lilies at an earlier stage results in loss of color. Part 3 in a series of 5 ar
ticles by Sytsema and Barendse on keeping quality of cut flowers). Vakbl. Bloem.
30 (48): 12-13.
Species: lily cv*s, Freesia cv's.
Key words: cut flowerj vase life; cutting stage5 preservatives.
Conclusion lily: should be cut ripe: at least one bud with good color. After several
days of cold storage: less bud opening and loss of color. Half dose of gooi preser
vative yields best results (full dose results in leaf yellowing).
Conclusion freesia: for best results first bud should be full-grown antf show color.
With buds cut at an earlier stage good results can still be obtained by pretreat-
raent with preservative Aadural AK, at temperature of 10-20 °C.
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Leiies rauwer snijden geeft kleurverlies •

Houdbaarheidsaspecten
van lelie en Freesia

L. Barendse. Proefstation voorde Bloemisterij Aalsmeer ST/I J)\#
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Ophex Proefstation voor
ie bloemisterij in
Aalsmeer worden reeds
geruimetijdproeven ge-
daan met betrekking tot
houdbaarheidsaspecten
bij diverse snijbloemen.
Eengoede kwaliteit en
een acceptabele levens-
duur van de bioem in de
vaas dient een garantie
tezijn, waarkweker,
handelaar an consument
veelaan kunnen doen.

Een goede in forma tie is
onmisbaar om gezamen -
lijknaar eengoedpro-
dukt toe te werken. In dit
verbandrichten wij deze
weekonzeaandacht op
de lelie en de Freesia.

Lelie

Snijsiadium: om het beste resultaat
in dc vaas le verkrijgcn moeten le
iies rijp gesneden worden. Ondcr
rijp wordt serstaan. dal er minstens
een knop flink gcklcurd mod zijn.
Indien io rauw gesneden wordt. dal
er nauwelijks kleur te ?ien is. zullcn
er bcslist minder open komen en de
bloemcn zullcn een fletsere kleur
hebben. Dil is bckend voor dc ras-
sen Enchanlmenl. Uchida en Fire
King. Met ras Destiny blcek echter
wcl een goede gele kleur te houden.
toen gesneden werd terwijl de kel-
ken praktisch nog gcen kleur ver-
toonden.

Bewaring: nabewaring in waterbij
2°Cgcdurende J dagen kwamener
minder knoppen open en was de
blocmkleur flctser dan die van niet
bewaarde takken. Het blad werd
eerder geel. Allecn Fire King had
even goed blad als de niet bewaarde
Iclics. hier trad echter het ver-
schijnsel op van het openkomen

van de kleine knopjes voordat ze
uitgegroeidwaren.
Voorbehandeling: een voorbchan-
dclingbijEnchantment (gedurende
I nachl in dc koelcel bij 2"C) met
chrysal 6 g, I. 12.5 g.I en 20 g I.
chrvsal VB 10 cc;l en Aadural Ak
.'0g/l hadgcen clfckt op de hnud-
baarheid indevaas. Een nadclig cf-
fekt.te weten eenstcrke bladvergc-
ling. trad op bij llibitaangluconaat
100 ppm.

Gebruik van houdbaarheidsmidde-
len hi/ Enchanimem. Arai no. 5 en
Uchida;

Over het algcmecn kangestcld wor
den. dat de bestc resultaten /ijn te
vcrkrijgen indien een verdundc op-
lossing gcbruikt wordt. De beste
wcrking wordt verkregen indien,
men de halve concenlratic van een
goed houdbaarhcidsmiddel neemt.
Bij normale doscring treedt blad-
vergcling op. terwijl bij een lagcrc
doscring dan de halve concentratic
gecncflect meerwaarnccmbaaris.
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Dcze middclcn /ijn allemaal in
klcinscrpakking te Loop Het ge
bruik van iulpcnchr>sal inoel voor
Iclics worden afgeraden, omdat bij
gebruik van dit middcl het blad
sncllcr geel wordt (ook bij halve
doscring).

Maatregelen
tijdensteelt
Bespumngen op Enchantment nj-
dens de tcelt met het Joel blad-.cr-
gclingindc vaas tegen tc gaan. had-
den gcenefiekt. Er werd gespotcn
met Benzv (adenine en Ancvmidol.
Als voorbehandeling in de koelcel
werd met dczc middclcn gcen posi-
tiel ellckt op de bladvergeling
verkregen.

Goede resultaten
Aadural AK

bij Freesia ;"
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Samengevat
Het r.iuwcr >mjjcn gecrt kleurver
liesen ccnlagerpercentagegcopen-
di-knoppcn Botcndicn vaakknop-
pen dieccn mindeicku allien bloem
geven.

N.i bewaring word! Jc Soemklcur
vaaklichtcr.tcrwiildeknoppenniet
ol minder mooi rtpenki-i! ,-:i
Het gebruik lun Je halve doscring
vaneen houdbaarhe.dMmddel geeit
over het algemeen dc bete resulta
ten

Freesia
Sni)siadium: dc hi; dil .-nder/ock
gehruiktera»*en ,<\x\ Vurora. Bal
lerina. Cornel en Rojal Hlue Om
het he»:eresultaal:; ricrc;kcn moet
de eersle knop iiilgiKeid en gc
klcurd /ijn Ken acceplahel rcsul-
ta.it wordt verkregen indien Jc cer
ate knop kleur hecit Meet! hn nau
welijks kleur. tlAt\ :> het resultaal
onvoldoende. Ge/:en hei leit.datde



.. h r r

'"- 'I

TabeM. FREESIACV'COMET Ou- r-v^... J. . -- i . . ' , • .

BIJDEKWEKER BIJDE I

CONSUMENTcjr >-•-•* - -

temp. oplossing van rauw Sopen Sopen houdbaarheid
•<' . ,'.- ..> na»r rijp kam haak in d8vaas

2° water 8d 66 0 7d
2° Chrysal 8d 82 10 7d
2° AAd.AK 8d 90 43 8d
5° water 7d 55 0 7d
5° Chrysal 7d 74 9 8d
5° AAd.AK 7d 94 23 10d "
9° water 4d 64 10 8d
9° Chrysal 4d 87 12 8d
9* AAd.AK 4d 96 30 lOd —

13" water 3d 58 0 8d
13° Chrysal 3d 80 18 9d
13° AAd.AK 3d 99 52 10d
17° water 1d 72 7 8d
17" Chrysal 1d 92 11 9d
17° AAd.AK Id 94 41 9d
controle Od 91 22 | 9d

gemidd. aantal knoppen:(cam: 7,4
haak:3.6

de gebruikte concentraties van de middele nwaren: Chry sal 125 g/l
Aad jralAK 40 g/l

vcrschuiving in oogstwcrkzaamhc-
den voor het weekend het rauwer
snijden stimuleert (vrijdags wordt

in het algcmeen rauwer gesneden
dan maandags), is onderzoek ge-
daan naar een methode om met

Frt King Unk» in water, rechtsm chryaal A.'^ (?_|

Id*

rauw gesneden bloemen toch nog
een goed resultaat in de vaas te krij-
gen. Dit is mogelijk door een spe-
cialcbehandeling op de kwekerij.
Een nu al veel tocgepaste werk-
methode is de volgcnde:
snijden —inde schuurop waterzet-
ten tot de knoppen wat rijper zijn —
inde eel in water —veiling.
Het aantal uren dat de Freesia in de
schuur staan, is afhankelijk van het
snijstadium, het gewenste veilsta-
dium en van dc temperatuur in de
schuur.

Het is onafhankelijk van het middel
dat eventueel aan het water wordt
tocgevocgd. (zie de tabel).

Na de periode die de Freesia nodig
hadden om tot het gewenste rijpe
aanvoerstadium te kornen, wcrden
zc of eerst droog bewaard (trans
port en verhandeling) of meteen
ineenvaaswatergcplaatst.
De 3 oplossingcn zijn dus zoals
u in dc tabel ziet, op dc kwekerij
tocgepast. Deze behandeling duidt
men over het algemeen aan met:

voalichfinc

voorbehandeling (behandeling
voor het ter veiling aanvoeren).
Het beste effekt op het openko-
men van kam en haak, op de
bloemgroottc en kleur, had Aadu
ral AK 40 g/l. Dit middel, dat
speciaal ontwikkeld is om in knop
gesneden anjers in bloei te trek-
ken, geeft dus bij Freesia ook
goede resultaten. Daar er in het
middel Aadural AK meer suikcr
voorkomt dan in Chrysal, gaf-
Chrysal duidelijk mindere resul
taten. Een evenhoge concentratie
Chrysal als Aadural AK (40 g/l)
zou verbranding geven. De sa-
mcnstelling van Aadural AK is
wezcnlijk anders dan van een ge-
woon houdbaarheidsmiddel.
Vergelijk: ca. 12 g suikcr per liter
Chrysal-oplossing tegenover ca.
38 g suiker bij een Aadural-oplos-
sing. Indien als voorbehandeling
allcen water werd gegeven, was
het resultaat vrij slecht. Vooral
van de haken kwam dan later

bijna niets open, terwijl dit wcl
het geval was indien met Chrysal
of Aadural AK voorbehandeld
werd.

Als gunstige temperatuurreeks kan
men varieren tussen 10 en 20 °C,
hetgeen inhoudt, dat de bloem
ook in de kas op AK geplaatst
kan worden. Bij hogere temp,
springen de knoppen te snel open.
Indien Freesia droog bewaard
wordt (transport), heeft dit een
negatieve invloed op houdbaarheid
enopenkomen.

Conclusie
Een voorbehandeling met Aadural
AK 40 g I bij een temp, van
10-20°C gedurende de njd die een
rauwe knop nodig heeft om vei-
lingnjp te worden, blijkt later in dc
vaas het volgcnde effekt te hebben
in vergelijking met in water voorbe-
handelde rauwe knoppen; meer
open knoppen van kam en vooral
van de haak. betere bloemkleur en
grotere bloemen. In vergelijking
met rijp gesneden bloemen is er
geen verschil te /icn. Dus snijden...
... rijp — schuur — koelcel — vei
ling... rauw — schuur in AK tot
rijp —koelcel —veiling

Het gebruik van AK in de koelcel is
niet noodzakcltjk.


