
Barendse, L.V.J., and W. Sytsema, 1976. Houdbaarheidsverbetering is nog op vele
fronten mogelijk (slot). (improving keeping quality is still possible on many
fronts. Final part in series of 6 articles by Sytsema and Barendse).
Vakbl. Bloem. 3l(l): 10-11.
Species mentioned: rosej Freesia; carnation; Gerbera; chrysanthemum; tulip; lily;
daffodil; iris; lilac.
Key v/ords: cut flower; keeping quality; preservatives; optimalization of handling
from producer through customer.
Contents: measures to be taken at each stage from producer through customer.
List of recommended preservatives (for home use), for sale in the Netherlands.
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Inde afgelopen zes we-
kenheefterinhet Vak
blad elke week een arti-
kelgestaan over,,de
houdbaarheid van snij-
bloemen".
in deze artikelenreeks is
getrachtzoveelmogelijk
gegevens over allerlei
<;nijbfoemen te geven. In
ditslotartikel wordt nog
3ven teruggekekeh op de
:ot nu toe bekende
ispekten. welke kunnen

^•eiden tot verbetering
/an de houdbaarheid.
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Wat is houdbaarheid?
Vecl mensen vcrkcrcn nog in de
verondcrstclling, dat bet dcel van
net houdbaarbeidsonderzoek lou-
ter gericht is op het verlengcn van
het vaasleven van snijblocmen. Dit
verlengcn van het vaasleven is wel-
iswaar yoor veel snijbloemen van
belang, maar het is maar een van de
aspekten waar aandacht aan wordt
besteed.

Het houdbaarbeidsonderzoek richt
zich met name op de verbetering
van de sierwaarde van de gehek
snijblocm over de eerste week dat
deze in de vaas staat. Bij de/.c
beoordeling wordt gelet op de ont-
wikkeling, vorm, klcur en grootte
van de bloem, dc vergcling van het
blad, dc mate van watcrvcrvuiling

en de oorzaak van het beeindigen
van het vaasleven. Ten slotte wordt

ook de houdbaarheid in dagen bc-
paald.
Dc bioemen komen mecstal na ccn

bcpaalde voorbchandeling. zowe!
in water als in een houdbaar-
heidsmiddcl te staan. Het is jammer
dat nog ca. 75 % van de konsumen-
ten de blocmen op „kaar water zet.
Op het Proefstation te Aalsroeer
wordt vooral onderzoek gedaan op
het gebied van de kweker, in min-
dere mate echter cok op het gebied
van handel, blocmist en consument.
Het is duidelijk gcbleken, dat iedere
schakel in de keten van kweker tot

en met konsument, invloed kan
uitoefencn op dc latere houdbaar
heid bij ds konsurnent. 1.evert de
kweker onrijpc produktcn af, dan

kan de konsument dit in veel geval-
len niet meer goedmaken. Levert de
kweker een goed produkt en de I
handelaar vervoert ze bij te hoge j
tempcratuur, dan koopt wcer de
konsument een mindcrwaardig
produkt, terwijl het cr als vers uit
kan zien. K.rijgt de konsument een
optimaal behandeldc bos bioemen
enmaakt hij zclf een fout (door b.v.
bij rozen chloor in bet water te doen
of de stelcn plat te slaan), dan is het
resultaat evenzo slecht. Om dus.
maar niet te spreken van een onrijp
gesneden bos bioemen, die bij hoge
temperatuur vervocrd is en een
slechte vaasbenandeling krijgt!

Optimale houdbaarheid
Dit houdt dus in optimale kwaiiieil
bij dc consument Hoc is die te ver-
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krijgen? Deze is te vcrkrijgen als
aan dc volgende voorwaardcn vol-
daan wordt:

Kweker
1. Het produkt rijp snijden. Voor

bioemen die in knop gesneden
worden. wordt het beste resultaat
in de vaas gekregen, als gesneden
wordt als de (eerstc) knop volle-
dig uitgegroeid is en op springer)
staat.

2. Het produkt plaatscn in schoon
water.

3. De bewaarperiode /o kort moge
lijk houden en indien het produkt
dit toelaat. koelenbij 2"-4°C.

Handel
!. Het produktzokoud mogelijk

transporteren (wel boven 2°C).
I. Naeen droge periode op schoon

water zetten,

). Als hij de kweker.

Consument
I. Bloemstelen voor het gedeelte

dat in de \aas komt, ontdoen van
blad en het onderste stuk van de

Stengel schuin afsnijden.
!. Als de bioemen slap /ijn. in pa

pier of in plastik rollen en gedu-
rende enkele uren in schoon wa
ter op een kocle plaats zetten.

\, In de vaas een houdbaar-

heidsmiddel gebruiken.

3i]detabel
Xr universele houdhaarheidsmid-

lelcn /ijn in principe voor alle snij-
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In Nederlartd worden o.a. de volgende goed houdbaarheidsmiddelen voor de kon-
sument te koop aangeboden:

naam unerlijk werking riosenng lever-

eenheid

voor .

liter

water

prijs *
per liter
oplos-
smg

AAduralP wit poeder universeel 15g/l 15g
750 g

1

50 0.16
AAduralvl kleurloze universeel 30cc/l 250 cc 8 0,51

vloeisiof 30cc'l 1 1 33 0.21

30cc/l 51 165 0.17
Chrysal wn poeder universeel 12.5g. 1 12.5g 1 0.30

12.5g/l 125g 10 0,28

12.5g,l J75g 14 0.26

12.5g,l 700 g 56 0.21
Chrysalvl kleurloze

vloeisiof
universeel 30cc/l 250 cc 8 0.37

Anjer- iichtgeel anjers 25g/l 12.5g 0.5 0.60

Chrysal poeder

Mimosa- yeel mimosa. 16g/l 16g 1 0.35

Chrysal poeder sermg

Tulpen- Iichtgeel lulp 25g 1 12.5g 0.5 0.60
Chrysal poeder

Ivosia fcleurloze

vloeisiof

unrverseel 25cc i 200 cc 8 0.34

Sobsiral blauwe universeel 30 cc. 1 15cc 1 0.48

vloeisiof 250cc 8 0,38

" Dere prijs (i i guldens) is g •baseerdopde advies-verkooppri|s ^an dec. 1975

voor
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bioemen te gebruiken. Ze hebben
een goedc werking op rozen,
Fresia's, anjers, Gerbera en chry-
santen. De universele middelcn
schieten in werking tekort bij o.a.
tulpen en narcissen. Bijanjers en sc-
ringen zien we een zichtbare verbe
tering van dc houdbaarheid, de spe-
cificke middelcn werken echter bij
deze gewassen duidelijk beter.
Soms trecdt enige bladvcrbranding
op bij rozen en chrysanten. Dit
wordt dan vcroorzaakl door het
toediencn van een overdosering.
TulpenchrysaJ is beslist niet voor
alle bolgcwassen goed. Een duide
lijk positief effekt heeft het op tul
pen. Bij sommige tulpesoorten
wordt echter de stengelbasis in-
gesnocrd. Freesia en irissen reage-
ren minstens even goed op een uni
verseel middel. Voor lelies moet het
gebruik van tulpenchrysal sterk
worden afgeraden, daar het de
bladvergeling bevordert. Hen goed
effekt bij lelies hebben de universele
middelen. indien ze loegediend
worden met de helft van de opgege-
vendosering.
Voor wat de prijs betreft (ad-
viesprijs dec. 1975) zijn de poeder-
vormige middelen altijd voordeli-
gcr dan vloeibare middelen. Het
goede effekt van de houdbaar-
heidsmiddelen wordt vaak teniet
gedaan door onjuiste dosering.
Overdosering veroor/aakt vaak
schadeaan hei blad. onderdosering
geeftweinigofgeen werking.
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