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VOOHWOORD

In deze brochure zal voor enkele belangryke snijbloemen een overzicht

gegeven worden van hetgeon bekend is over cnjjstadia, bev/aring en ef-

fecten van houdbaarheidsmiddelen, Kortom de hole na-oogstbehandeling.

Ea aen algeiaene inleiding over de achtergronden van do problemen be-

troffende houdbaarheid en transport, zal elke bloemsoort apart worden

besproken.

In deze brochure komt de verpakking, het voorkoelon en net transport

niet apart aan de orde. Die onderv/erpon warden reeds bohandeld in ar-

tikelen van W.C. Boer en 0. Viersma in de Vakbladen nx, 48(1974) en

nr. 33(1975)* Uit deze artikelen bleek, dat vacuumIcoelihg voor snij~

bloenen goede resultaten geeft en niet schadelijk is. Verder werd dui-

delyk, dat by verpakking in hoezen, de geperforeerde folien, vervaar-

digd uit polystyreen, polypropyieen of polyethyleen, de voorkeur ver-

dienen boven nietgoperforeerda foliesoorton.
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1 WAT IS HOUDBAARHEID?

Vccl mcnscn verkeren nog in de
verondcrstelling, dat het doel van
het houdbaarheidsonderzoek lou-
ter gcricht is op het verlengen van
het vaasleven van snijbloemen. Dit
verlengen van het vaasleven is wel-
iswaar voor veel snijbloemen van
bclang, rnaar het is niaar een van de
aspekten waar aandacht aan wordt
bestced.

Het houdbaarheidsonderzoek rich!
zich met name op de verbetering
van de sierwaarde van de gehcle
snijblocm over de cerste week dat
deze in de vaas staat. Bij deze
beoordeling wordt gelet op de ont-
wikkcling, vorm, kleur en grootte
van de blocm, de vergeling van hef
blad. dc mate van watcrvervuiling

en de oorzaak van het beeindigen
van het vaasleven. Ten slotte wordt
ook de houdbaarheid in dagen be-
paald.
De bluemen komen mccstal na een
bepaalde voorbehandeling. zowel
in water ais in een houdbaar-
heidsmiddel te.staan. Het isjammer
dat nog ca. 75% van de kousumen-
ten de bloemcn op ..kaal" water zet.
Op het Proefstation te Aalsmcer
wordt vooral onderzoek gedaan op
het gebied van dc kvveker; in mtn-
dere mate echter ook op het gebied
van handel, bloemist en consument.
Met isduidelijk gcbleken. dat iedcre
schakel in dc keten van kwekcr tot
en met konsument, invloed kan
uiloefenen op de latere houdbaar
heid bij de konsument. Lever! de

kweker onrijpe produkten af. dan
kan dc konsumentdit in veel gevai-
len niet meer goedmaken. Levcrt de
kweker een goed produkt en de
handelaar vervoert ze bij te hoge
temperatuur. dan koopt weer de
konsument een minderwaardig
produkt. terwijl het er als vers uit
kan zien. Krijgt de konsument een
optimaal behandelde bos bloemcn
en maakt hij zeif een fout (door b.v.
bij rozen chloor in het water te doen
of de stelen plat te slaan), dan is het
resultaat evenzo slccht. Om dus.
maar niet te sprcken van een onrijp
gesneden bos bloemcn,die bij hoge
temperatuur vervoerd is en een
slechte vaasbehandeling krijgt!

1a HOE GAAT HET HOUDBAARHEIDSONDERZOEK IN Z'N WERK

In de houdbaarheidsruimte van het Proefstation te Aalsmeer kunnen een
groot aantal bloemen tegelijkertijd onder dezelfde omstandigheden worden
onderzocht. Dit onderzoek vindt plants in een ruimte, die dag en nacht 5"
op 20°C gehouden wordt. De relatieve luchtvochtigheid blyft constant 5,0%
Over het algemeen worden 5 bloemen in 1 vaas geplaatst. Per behandeling
maakt men gebruik van 2-4 vazen.

Meestal worden de te gebruiken bloemen bij de kwekers gehaald. Men weet '
dan wat de voorbehandeling is geweest, hetgeen by bloemen op de veiling
moeilijker te achterhalen valt. Juist dit voorbehandelingsstadiura kan bij
deze onderzoekingen ,van groot belang zijn.
Naast de lafeopffioffiflmruimte heeft het onderzoek nog de beschikking over
een tiental cellen, waarin een temperatuurbeheersing gerealiseerd kan
worden tussen-2°C en 25°C.

Getracht wordt om op zoveel mogelyk manieren de resultaten van deze
onderzoekingen naar buiten uit te dragon. Dit gebeurt door publikaties

iloemisterij, in contactorganen etc. Verder staanin het Vakblad voor d<

de resultaten vermeld in rapporten die verstrekt worden aan alle scha-
kels van de produktie- en afzetkefcen van die bepaalde bloemsoort. Dit
wordt o.a. gedaan via NTS-studiegroepen, regionale werkgroepen, handels-
en groothandelsorganisaties. Verder is er een frequente uitwisseling van
gegevens met andere onderzoekinstellingen, zoals het Sprenger Insti^tmrt^
het Lab. voor Bloembollenonderzoek etc., die zich bezig houden met houd
baarheidsonderzoek-

Nauwe contacten bestaan tevens met de afzonderlyke bloemenveilingen en
met de VBN als overkoepelend orgaan.
Op tentoonatellingen, beurzen (b.v. Pleur) en demonstratiedagen wordt
regelmatig materiaal getoond en uitleg gegeven.



2 FYSIOLOGIE

Wateropname en
verdamping
Dc pas gesneden blocm heeft meest-
al al een zeker gebrek aan water.
Veelmeer is dat het geval na een pe-
riode van droge bewaring. In beidc
gevailen kan de bloem in een vrij
korte tijd van 2-4 uur veel water
opnemen. De hoeveelheid water,
dieopgenomcn wordt, is in de gege-
ven omstandigheden niet afhanke-
lijk van de water- en luchttempera-
tuur of van de luchtvochtigheid
maar dient allcen om het gebrek
aan water op te heffen. Het nuttig
effect ervan if het grootst als tege-
lijk met de opname de verliezen
door verdamping beperkt worden.
Dit kan bereikt worden door tijdens
de opname de tempcratuur laag te
houden (koelcel) en de luchtvoch
tigheid hoog tc houden (b.v. door
inpakken of afdekken met dun
plastic).
In dc vaas verdampt de bloem o.a.
ajs gcvolg van de in de kamer
hcersende temperatuur en de vaak
lage luchtvochtigheid, doorlopend
water, vooral als ook blad aanwezig
is. Het waterverlies door deze ver
damping moet aangevuld worden
orndat anders de bloem slap gaat
hangen, Daarom moeten de hout-
vaten in de steel open blijven. Dit
laatste wordt tegengewerkt door de
optredende valverstopping:

a. aan de basis van de steel door
bacterien, die dus bestreden moe-
ten worden door een bacteriedo-

dende stof in het vaaswater te
doen;

b.hoger in de steel als reactic op het
afsnijden, welke verstopping bc-
vorderd wordt door zuurstof en
daarom te vcrmindercn is door
stoffen die de werking van
zuurstof tcgengaan.

Tijdens het proces van dc ademha-
ling worden reservestoffen onder
opname van zuurstof uit dc lucht
omgezet in koolzuurgas en water.
Daarbij wordt tevens warmte ge-
produceerd. Deadcmhaling van dc
afgesneden blocm gaat steeds door,
zowel tijdens het transport als in
de vaas. Bclangrijke punten hier-
bij zijn:

© inde vaasen tijdens het transport
verbruikt de bloem door dc adem-
haling reservestoffen. In de vaas
kan de verbruikte reser\'e aange
vuld worden door aan net vaaswa
ter suiker toe te voegen, dat samen
met het water wordt opgenomen
door de bloem.

• dc door de ademhaling geprodu-
ceerde warmte is oorzaak van tem-
peratuurverhogingen broei bij ver-
paktc produkten. Daarbij is het van
belang te wetcn, dat de ademhaling
en dus ook de warmteproduktie
twee tot drie kcer zo groot wordt ais
detemparatuur 10"Cstijgt.
Koud vervoer is daarom van groot
nut om kwalitcitsverlies te voorko-

men. Minstens zo belangrijk is het
om dc produkten te koclen voordat
zegetransporteerd worden, hetgeen
in veel gevailen alleen met vacuiim-
koelingtebereikenis.
Verpakte, dicht gestapelde en niet
voorgekocldc bloemen zijn niet
koud te krijgen en worden vaak al
leen nog maar warmer.

Ethyleen
Een heel belangrijke reden om de
transporttemperatuur laag te hou
den, is ook de vertraging van de
produktie van ethyleen. Dit gas
wordt door de bloem zelf geprodu-
ceerd. De produktie ervan neemt,
evenals de ademhaling, sterk toe als
dc temperatuur hoger wordt.
Ethyleen kan voorts in uiterst lage
concentraties (vanaf ongevcer 0,03
ml per m3 lucht) al een schadelijke
werking hebben op snijbloemen
(krimpen, bloem-en bladval).

Houdbaarheids-

middelen -?> SauV^o,: <hc >t Vv. &M -c I
Dc werking van houdbaarheids
middelen houdt verband met
de volgende, voor een deel reeds ge-
noemde, verschijnselen:
— de vaten in de ondereinden van

de stclen van afgesneden bloe
men raken verstopt door de aan-
wezighcid van bacterien en
schimmels;

— hogerop in de steel kunnen de
vaten verstopt raken als reactie

i 3 o©d v, n tempe. ... c oj . • • . oa?er : ' . v-
. ; ' kis3 I :,.•• : o vatea rati ! x en bac ;•.•.:•:•.••.••• : . • .... /:
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op het afsnijden. De aanwezig-
heid van zuurstof bevordert deze

verstopptng;
door de ademhaling vermindert
de hoeveelheid reservestoffen in

de snijbloem, waardoor de le-
vensduur korter wordt en het
openbloeicn wordt tegengc-
werkt.

Op grond van deze verschijnselen
bevateen goed houdbaarheidsmid-
dei inelkgeval:

— bacterie- en schimmeldodende
stoffen

—stoffen die dc werking van
zuurstof tegengaan

— suiker

Hierdoor kunnen verstoppingen te-
gengegaan worden en dus kan de
bloem water biijven opnemen. Te
/amen met de opname van suiker
tcr aanvulling van verbruikte rcser-
vestoffen 'kan de bloem in de vaas
bij gcbruik van een houdbaar-
heidsmiddel langer goed biijven,
mooier openkomen en beter van
k leu r worden.

Ook voor het gebruik op het bedriif
in de koelcel is het effect van houd

baarheidsmiddelen onderzocht.
Deze hadden daar geen ol een zeer
klein gunstig effect. Soms was het
effect zelfs ongimstig. Dit komt
waarschijnlijk omdat inde koude:

— de totale wateropname plaats-
vindt in enkele urcn en daarna
vrijwel stilstaat;

— dc bacteriegroei enerzijds ge-
remd wordt door dc lage tempe

ratuur, anderzijds bevorderd
wordt door de aanwezigheid van
suiker in het houdbaarheidsmid-
dei; '

— een eventueel gunstig effect ge-
hecl wordt overschaduwd door
de effecten van deze middelen la
ter in de vaas, in de winkel en in
de huishouding;

— steeds nicuwe ro/en in de oplos-
singgezct worden.

Om het water in de bedrijfskoelcel
schoon te houden, zijn dan ook aan
de omstandigheden aangepaste
middelen nodig. Ook deze (voorbe-
handelings)middelen hebben een
beperkte wcrkingsduur en moctcn
dus net zo goed, /ij het minder
vaak. als gewoon water vcrvcrst
worden.

Soorten

houdbaarheidsmiddelen

Erzijn van enkele merken middelen
inde handel voor algemeen gebruik
d.w.z. dat deze middelen geschikt
zijn voor allc bloemsoortcn. Afge-
zien van enkele uitzonderingen is
dit ook wel waar. Daarbij moctcn
we wel bedenken, dat deze midde
len niet voor alle soorten het best
mogelijke resultaat bereiken. Wil
men dat bereiken, dan zijn midde
len nodig. die door hun samenstel-
ling voldoen aan dc speciale eisen
die een bepaalde hlocmsoort stelt
(zoals b.v. de middelen voor sering,
tulp of anjer).
Ook zijn er speciale middelen in de
handel voor bijzondere gevailen.

zoals het in bJoei trekken van an-
jcrknoppen.

Resultaten
In veel gevailenwordt door gebruik
van een houdbaarheidsmidderde
levensduur van bloemen in de vaas
verlengd. Minstens even belangrijk
is,dat de kleur en het uitgroeicn van
de bloem vaak stcrk vcrbcterd wor
den.

t

Bij bloeiwijze, waarbij een deel van
de bloempjes nog erg onrijp is tij
dens de oogst, zoals Frcesia, lelie,
trosanjer, sering. komen bovendien
meer knoppen tot ontwikkeling,
hetgeen voor de tak als geheel leidt
tot een langere gebruiksduur in de
vaas. Gevoelige bloemsoortcn kun
nenzich inwatervaaknauwelijks of
zeer slecht verder ontwikkelen. Dit
isb.v.hetgevalbijseringen,diedan
ook een veel langere levensduur en
betere kwalitcit krijgen als in de
vaas een houdbaarheidsmiddel
wordt gebruikt. Rozen komen ook
veel mooier open en krijgen een
kleuren groottc, die vergelijkbaar is
metdievande bloemenop de plant.

Ook hun levensduur wordt veclal
langer door een houdbaar
heidsmiddel.

Door het gebruik van houdbaar
heidsmiddelen wordt voorts het
vaaswater minder snel en minder
erg vuil, wat met name voor b.v. een
Gerberaeen belangrijke rol spcelt.

•
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3 ROOS

Oogsttijdstip
De rozen kunnen zowel 'smorgcns
als'savondsgeoogst worden. Vaak
wordt bcicrc gedaan i.v.m. werkver-
deling en snijstadium. Het be.ste is
om *s morgens te oogsten, daar dan
degewastemperatuurhet laagst is.

Snijstadium
Dit verschilt zowel per seizoen als
per ras. In het aigemeen kan in dc
zomerwat rauwer gesneden worden
dan in de winter. Dit gaat alleen op
indien inde winter gesneden wordt!

Voor 'Baccara' geldt: geen hardc
knoppen.de bloembiaadjes moctcn
los zijn (foto).'Dr. Verhage': knop
moct volgroeid zijn. kelk los. 'Ilona'
inoet met een good ontwikkeldc
knop gesneden worden. dus geen
puntknoppen. Rauwe rozen gaan
eerderslap hangen dan rijpc. Dit is
vooral bij droge bewaring (veiling-
periodeen transport) een belangrijk
punt. We plcitcn dan ook voor het
rijper snijden. F.cn ander voordeel
van rijpc rozen t.o.v. rauwe is, dat
door betcr openkomen en minder
slappe nekken dc houdbaarheid
wordt verbetcrd.

Water ei
is een b»cte

Temperatuurwisseling
Direct iiit ilc warme kas naar dc
koudecel (2-4°C) isvoor de roos op
zich niet schadch|kL"i\i bcslTiai wcT~
ecu vergrotc kans op botrytis door
condensvorming inen op de blocm
Het isdaarom beterdegevoelige ro-
/.enrasscn cersl ecu hall uur in dc

scluiur tc zetten, zodat er minder
condens wordt gevormd.

Bewaren voor het
sorteren

Dit kan zowel droog als in water.
Bij droge bewaring in de koelccl
kunnen rozen eventueel afgedekl
worden mcl plastic. Bij bewaring in
water, in de schuur of in dc koel
ccl. schoon water gebruiken "Ilo
na* zijii mocilijk droog tc be
waren. omdat ze snel slap wor
den.

Sorteren en verpakken
Het soi ie;en van droge rozen werki
bet prettigst. Indien gewcrkt wordt
met ecu inpakmachinc, kan het
beste geperforeerde folie gebruiki
worden. In de mceste gevailen
wordt echter pas bij de bandelaar
ingepakt.

Ook goed bruikbare malcrialen
zijn: ccllofaan en papier. Rozen die
in kunststoffolic zijn verpakt, vcr-
dampen 2 tol 3 maal minder als on-
verpaktc rozen. Dit is van belang bij
de droge pcriodc. Dozen, die al va-
kcrgebruikl /ijn voor het transport.
geven een verhoogde kans op pok-
ken,daarer nog schimmcisporen in
kunnen zitten.

Opslaan
Dit gebeurt mcestal in een koclcel
bij 2-4 "(.'. In dc winter is dc tempe
ratuur soms nog wel hogcr. omdat
bij enkele rassen dc kleur andcrs
flets wordt fSonia').
Itoe lager dc temperatuur, des te la
ger ook het ademhaiingsnivcau en
dcstctragcrdcontwikkcling. (let is
beter dc rozen rijp tc snijden en ze
dan bij 1-2 "Cle zetten. dan ze rauw
lc snijden en ze dan bij 4-5 ". of
cersl in de schuur. tc zetten.

Wateropname
Door dc lage temperatuur (2-4 "O
en <lc hoge r.v. in dc koclcel
(95-100 %) is er praktisch geen ver
damping. in deze pcriodc kan de
roos het vochttekort (ontstaan bij
het droogliggen) weer ophelfen. De

•'. . • i k ' • ' • ' :.' :."



wateropname isafhankclijk um hot
ras en de vochttoestand en ligt tus-
scndc 5 en 20$ van hci aanvangs-
gewicht. Als het aanvangsgewicht
dus 100% is. dan is het gcwicht na
waicr-opname 105 lot 120%. Over
het algemeen ligt dit percentage zo
rond de 8%. Het eerste uur wordt
het meeste water opgenomen. Na
ca.4 uur zijn de rozen verzadigd.

Invloedop
houdbaarheid
Afgesneden rozen kunnen niet sc-
lectiefopnemen. Vcronlreinigd wa
ter wordt dus in dezcllde mate op
genomen als schoon water. Rozen.
die vies water opgenomen hebben,
zijn duidelijk minder goed houd-
baar, ze komen slecht open, kleuren
snel blauw en krijgen snel last van
slappe nckken.
Gebruik dus schoon water of houdt
het water schoon met bchulp van
een celmiddel. Het enige celmiddel
dat momenteel in dc handel is. is
Chrysal VB.Zijn voornaamste wer
king heel't dit middel als bacterici
de. Bacterien veroor/.aken vatver-
stopping waardoor slappe nckken
en slappe bloemen ontstaan. Dc
siebruiksduur van het water kan

zeker worden \crdubbcld in

dien Chrysal BV toegevoegd
word! Er is geen vastc noun tc ge-
ven voorde gebruiksduur; dii is nl.
sterk afhankclijk van: soorl. sci-
zoen, bestrijding. temperatuurwis-
seling van het water eh verhouding
hocveclheid bloemen hoeveelheid

water

Droge periode
De droge pcriodc is ecu zeer on-
gunstigc pcriodc in het leven van dc
snijroos. Er is nl. wel verdamping,
maar geen wateropname. Het ge-
wichtsvcrlies tijdens droge bewa
ring van 'Baccara' bij 20 "C en een
r.v. van 60$ isca. I '.,; van het aan
vangsgewicht per uur. I.atcn we
ecus zeggen, dat een bos 'Baccara'
800 gram weegt. Na 1 uur bij 20 "C
gestaan te hebben heefl hij ca. 8 g (H.
ml) water verdampl. Met maximaal
toelaatbare gewichtsverlies ligt bij
ca. 20 9;, In dit geval dus ca. 160 g
water. We kunnen dit gewichtsver
lies beperken door: ontbladeren.
goedc verpakking en ecu lage tem
peratuur. Vooral 'szomers is de
droge pcriodc vaak funest vooi de
houdbaarheid. Fen dag drooglig-
gen bij 20-25°C (ecu veelvuldig

\ oorkomend lemperatuurgebicd
bij het transport) kan al zoveel in-
vloed hebben op dc roos, dat /ells
de beste kwaliteit het begeeft. De
rozen komen nog wel \ rij goed uit
de doos. en als ze daarna in de eel
gc/ct worden zien ze er ook nog wel
weer iris uit, maar als ze cenmaal in
de vaas staan. hebben ze al na I a 2

dagen slappe nckken. De kans dat
zulke rozen het op een houdbaar-
heidsmiddel wel doen is groot. zij
het. dat dit ook niet voor 100% zc-
kci is. Bijeen transporttemperatuur
beneden de 10 "C doen zulke pro-
blemen zich veel minder voor. In

dien ze wel voorkomen, is het
mecstal het gcvolg van een slechte
behandcling voor het transport.

Bloemist en consurnent

indien de rozen bij een wat hogerc
temperatuur komen te staan. vei-
vullen de houdbaarheidsmiddelen
een belangrijke functie bij een goe
dc ontwikkeling van de roos. Pas bij
ccn hogere temperatuur dan ca. 10°
is er sprake van groci. Daarom is
net toevoegen van vocdsel dan
ook zeer belangrijk. Het vcrbetcrt
niet alleen de kleur en het openko-
men mm rook de bloemsirootte en

.. :• •ov " •;:.•.• ;• o.. .en staan op
. -. .. ;.: ••• •'•; ••••:.

• ! • • •'•
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do houdhaaihcid in dagen. Voorts
blijkeu vcci slechte invloeden, die de
runs op zijn lange weg naar de con-
Mimen! hcel't ondervonden. gehcel
of gedeeltelijk opgeheven te wor-
den. Zo kan een roos. die op vies
water gestaan heeft (bij de kwekcr.
handel of hlocmist) en bij de consu
med! op een houdbaarheidsmiddel
geplaatst wordt, toch nog een goede
houdhaarhcid hebben, tcrwijl van
een dergel ijkc roos dieallcen op wa
ter geplaatst zou worden. niets
terechtzoukomen.

De beste tniddelen voor rozen zijn:
Aaduralvloeibaar30cc/1 ofpocder
15g/1.
S ubstral vloeibaar 30 cc/1
Ivosta vloeibaar 25 cc/l
C'hrvsal pocder 12,5 g/'l of vloei
baar 30 cc/l
De consument dient de stolen te

ontbladeren voor net gedeelte dat
onder water komt, en een stukje van
de steel schuin af te snijden.
Platslaan, splijten of koken van de
stelen geeft alieen maar houdbaar-
heidsvermindering. Het is een lange
weg van producent naar consu
ment. Daarom is het in ieders bc-
lang dat deze weg zo kort en /o gun-
siig mogelijk verloopt.

4 LELIE

Snijstadium
Snijstadium: om het beste resultaat
in de vaas te verkrijgen moeten le-
lies rijp gesneden worden. Onder
rijp wordt verstaan, dat er minstens
een knop flink gekleurd moet zijn.
Indien zo rauw gesneden wordt, dat
er nauwelijks kleur te zien is, zullen
er beslist minder open komen en de
bloemen zullen een fletsere kleur
hebben. Dit is bekend voor de ras-
sen Enchantment, Uchida en Fire
King. Het ras Destiny bleek echter
wel een goede gele kleur te houden,
toen gesneden werd terwijl de kel-
ken praktisch nog geen kleur ver-
toonden.

Bewaring
Bewaring: na bewaring in water bij
2°C gedurende 3 dagen kwamen er
minder knoppen open en was de
bloemkleur fletser dan die van niet
bewaarde takken. Het blad werd

eerdcr geel. Alieen Fire King had
even good blad als de niet bewaarde
lelics, hier trad echter het ver-
schijnsel op van het openkomen

10
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Volledige uitgroei van Baccara bij gebruik van
een houdbaarheidsmiddel in de vaos (links).
In water komt de bloern hoogstens open; een
frnaie vorm en een mooie kleur bereikt de

bloem echter niet (reohts)

van de kleine knopjes voordat ze
uitgegroeidwaren.

Voorbehandeling

Voorbehandeling: een voorbehan
deling bij Enchantment (gedurende
1 nacht in de koelcel bij 2 °C) met
chrysal 6 g/1, 12,5 g/1 en 20 g/1,
chrysal VB 10 cc/l en Aadural Ak
30 g/1 had geen effekt op de houd-
baarheid in de vaas. Een nadelig ef
fekt, te weten een sterke bladverge-
ling, trad op bij Hibitaangluconaat
lOOppm.

Gebruik van houdbaarheidsmidde-
len bij Enchantment, Arai no. 5 en
Uchida:

Over het algemeen kan gesteld wor
den, dat de beste resultaten zijn te
verkrijgen indien een verdundc op-
lossing gebruikt wordt. De beste
werking wordt verkregen indien,
men de halve concentratie van een
goed houdbaarheidsmiddel neemt.
Bij normale dosering treedt blad-
vergeling op, terwijl bij een lagere
dosering dan de halve concentratie
geeneffectmeerwaarneembaar is.

De beste middelen zijn:

normato

dosering.
voor Idles

Chrysal
Substrei

Asdural-vl

Aadurel-p
Ivosta

12.6 8"
30 cc/l

30 cc/l

16 fl/l
30 cc/l

6 g/1
15 cc/l

15 cc/l

7 e/i
15 cc/l

Deze middelen zijn allemaal in
kleinverpakking te koop. Het ge
bruik van tulpenchrysal moet voor
lelies worden afgeraden, omdat bij
gebruik van dit middel het blad
sneller geel wordt (ook bij halve
dosering).

Maatregelen
tijdens teelt
Bespuitingen op Enchantment tij
dens de teelt met het doel bladver-
geling inde vaas tegente gaan, had-
den geen effekt. Er werd gespoten
met Benzyladenine en Ancymidol.
Als voorbehandeling in de koelcel
werd met deze middelen geen posi-
tief effekt op de bladvergeling
verkregen.

L



Samengevat
Met rauwcr snijden gecft kleurver-
liescn ecu lager percentage geopen-
dc knoppen. Bovendien vaak knop-
pen die eenminderekwaliteit bloem
geven.

Na bewaring wordt de bloemkleur
vaak lichter, terwijl de knoppen niet
u! minder mooi openkomen.
Het gebruik van de halve dosering
van een houdbaarheidsmiddel geelt
over het algemeen de beste resulta-
ten.

•
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5 FREESIA

Snijstadium
Snijstadium: de bij dit onderzoek
gcbruikte rassen /ijn: Aurora, Bal
lerina, Comet en Royal Blue. Om
ltd beste rcsultaat te bereiken moet
de ecrsi.e knop volgrocid en ge-
kleurd /.ijn, Een acceptabel resul
tant wordt verkregen indien de eer-
steknop kleur hceft. Heefl hij nau-
welijks kleur. dan is hot rcsultaat
onvoldoendc. Ge/ienhct leit.daide
veisehuiving in oogstwerkzaamhe-
den voor het weekend he! rauwer
Minder, stimulceri (vrijdags wordt

in het algemeen rauwcr gesneden
dan maandags), is onderzoek ge-
daan naar een tnethode om met
rauw gesneden bloemen loch nog
een goed rcsultaat in de vaas te krij-
gen. Dit is mogelijk door een spe-
ciale behandelingopde kwekcrij.
Hen nu al vcel toegepaste werk-
methode isdevolgende:
snijden indeschuurop water zct-
tcn tiii de knoppen wal rijperzijn
indeed in water veiling.
Het aantal urcn dat de Frcesia in de

schuurstaan, isafhankelijk van het
snijstadium, het gewenste veilsta-
dium en van de temperatuur in de
scliuur.

Het isonafhankelijk van het middel
dat eventueel aan het water wordt

loegevoegd. (/ie de label).

Na de periode die de Freesia nodig
hadden om tot he! gewenste rijpe
aanvoerstadium te komen, werden
ze of eerst droog bewaard (trans
port en verhandeling) of meteen
ineen vaas watergeplaatst.

11
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I label 1. FREESIA CV'COMET'
BIJDEKWEKER

BUDE

CONSUMENT

temp. oplossing ven rauw %open %open houdbaarhoul
naarnjp kam haak in de vaas

2°

2°

water

Chrysal
8d

8d
66
82

0 7d

7d

8d
2° AAd. AK 8d 90 43

water 7d 55 0
5° Chrysal 7d 74 9 8d

lOd
5°

9°

9°

AAd.AK 7d 94 23
water

Chrysal
4d

4d
64
87

10

12
8d
8d

lOd
8d

9d

10d

9°
13°

IS

AAd.AK
water

Chrysal

4d
3d

3d

96
58

80

30
0

IS0

17°

17°

17°

controle

AAd.AK 3d 99 52

Chrysal
AAd.AK

Id

Id

Id

Od

72

92
94

91

7

11

41

22

8d

9d

9d

9d

gemidd. aanial knoppen: kam: 7,4
— ••

haak:3.6
de gebruikteconcentrates vande middele iwaren: Chry sal 12.5 g/1

Aadural AK 40 g/1

; •

•

I>e 1 oplossingen zijn dus zoals
ii in de label ziet, op de kwekerij
toegepast. Deze behandeling duidt
men over het algemeen aan met:
voorbehandeling (behandeling
vooi het terveilingaanvoeren).
Net beste effekt op het openko-
men van kam en haak, op de
bloemgrootte en kleur, had Aadu-
ral AK 40 g/l. Dit middel, dat
speeiaal ontwikkeld is om in knop
gesneden anjers in bloei te trek-
ken, geeft dus bij Freesia ook
goede resullalen. 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/1)
/ou verbranding geven. De sa-
menstelling van Aadural AK is
we/enlijk anders dan van een ge-
woon houdbaarheidsmiddel.
Vergelijk: ca. 12 g suiker per liter
C'hrysal-oplossing tegenover ca.
38 g suiker bij een Aadural-oplos-
sing. Indien als voorbehandeling
alieen water werd gegeven, was
het resultant vrij slecht. Vooral
van de haken kwam dan later
bijna niets open, terwijl dit wel
het geval was indien met Chrysal
of Aadural AK voorbehandeid
\\cn\.

chts
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Alsgunstige icmperatuurreeks kan
men vane: en tnsscn 10 en 20 °C,
hetgcen inhoudt, dat de bloem
ook in de kas op AK geplaatst
kan worden. Bij hogere temp,
springende knoppen tesnel open.
Indien Freesia droog bewaard
wordt (transport), heeft dit een
negatieve invloed op houdbaarheid
en openkomen.

6 TULP, NARCIS en IRIS

Tuip
Snijstadium: het rauw snijden van
de tulp geefl meerknoppen die niet
open komen. De knoppen die wel
open komen hebben een flelse
kleur. Er moet kleur te zien zijn.
wanneerde tulp gesneden wordt.
Bewaring: de tulp kan droog of nat
bewaard worden. Dit heeft geen in
vloed op de houdbaarheid.

Verpakken: dit heeft evenmin in
vloed op de houdbaarheid. maar
het is wel goed tegen beschadiging.
daarjuist een produkt alsde tulp in
een koude tijd van het jaar geleeld
en getransporteerd wordt.
Houdbaarheidsmiddelen: in de
praktijk wordt tulpenchrysal als het
enige middel aangeboden. Het ver-
lengt de houdbaarheid doordat het
/org! voor stcvige bloemstelen en
grotcre bloemen met een beterc

kleur. Een bijverschijnsel is: stclen.
die samengeknepen zijn indien hci
wilte stengelgedeelte er nog aanzit
en die de wateropname kunneu be-
lemmeren.

I it proeven bleek chrysal VB (het
voorbehandelingsmiddel voor ro-
/.en). waarvan 2 12 Tr suiker was
loegevoegd, ook een heel goed rc
sultaat tegeven. Stengelstcvigheid.
bloemvorm. kleur en blad Waren

goed. waardoor een houdbaarheid
van I week met een goede kwaliteit

bloemgemakkehjk werdgehaald.

Narcis

Snijstadium: knap moet hangen en
moet net niet gesprongen /ijn. Nar-
eissen. die gesneden /ijn met rech-
lopslaande groenc knop geven
slechi rcsultaat. Narcissen /ijn /o-
wel drooe als nat te bewaren.

Conciusie
(en voorbehandeling met Aadural
AK 40 g/1 bij een temp, van
I0-20°C gedurende de tijd die een
rauwe knop nodig heeft om vei-
lingrijp te worden. blijkt later in de
vaas het volgendc effekt te hebben
in vergelijkingmet in water voorbc-
handelde rauwe knoppen; meet

open knoppen van kam en vooral
van de haak, beterc bloernkleur en
grotere bloemen In vergelijking
mei rijp gesneden bloemen is er
geen verschil lezien. Dus snijden...

rijp schuur koelcel vei
ling... rauw schuur in AK tot
rijp koelcel veiling

Het gebruik van AK in de koelcel is
niet nood/akelijk.

'itjr- "Apeldaorn" j 1 ir.K: in wnter on rochts
In J'iryp.?il V3+r . ."rum ruik*-r for titer.

'ecl'its: i.' I Ri't'ei I van eon voorbehandeling
iri na re i.3 o] i:: a r:e.i loom". In beide
vr-.;;en \ r, •: . l *< "<,'>r: vr: nrJ-OOn w-^ter
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A'airissenslijm
He: slijm dat uit de Stengel van de
afgcsneden narcis komt is niet al
ieen schadelijk voor de tulp. maar
ook voor vele andere bloemsoorten
zoals roos, anjer, freesia en ane-
moon. De bloemen worden vergif-
tigd, met als gevolg bladverbran-
ding. bladval. slappe stelen en niet
openkomende knoppen.

Het .slijm van 'Carlton' bleek agrcs-
siever te zijn dan dat van 'Gera
nium'. Houdbaarheidsmiddelen
kunnen de schadelijke werking van
dit slijm niet neuiraliseren. Op de
houdbaarheid van de narcis hebben
deze middelen evenmin invloed.

Indien men de narcis

24 uur in water laat
uitlekken, kan de
narcis zonder veel

risico wel met ande

7 SERING

Het meest in het oog
springende effect van

een houdbaarheidsmid

del is v/el waarneem-

baar bij de sering.
Daarom ook heeft de

VBA vorig jaar beslo-
ten, dat bij aange-
voerde seringen een
zakje Mimosachrysal
bijgevoegd diende te
worden. De houdbaar

heid van seringen
wordt door gebruik
van dit middel in

sterke mate verbeterd.

Niet alieen de houd
baarheid in dagen,

r vooral de bloem-

kwnliteit vertoonde

een verheugende voor-
uitgang.

14

re bloemen in een

vaas geplaatst wor
den. Het slijm in dan

nl. grotendeels uit
de sten^el verdwenen.

iris

Oogstadium: er moet duidelijk
kleur te zien zijn. Vooral 'Prof.
Blaauw' moet met een flinke knop
aangevoerd worden. daar hij anders
niet openkomt. Irissen worden ook
wel rauw geoogst om daarna in een
koelcel geplaatst te worden waar ze
nog iets doorgroeien. Indien het sta
diumdan zo isals bijgoed gcoogste
Irissen, komt b.v. 'Ideal' in de vaas
nog wel open, maar wel met een
fletsere kleur.

'Prof. Blaauw' komt dan nauwelijks
meeropen.

Uit proeven met de cultivar 'Mada
me Stepman' bleek duidelijk, dat
seringen in de vaas een houdbaar
heidsmiddel zonder mcer nodig
hebben. Reageert de sering daarbij
gunstig op een universeel houd
baarheidsmiddel, verreweg het
beste effect wordt verkregen met
Mimosa-chrysal of AAdural M.S.

Tijdensde voorbehandeling. dus di
rect na de oogst op de kwekerij,
bleek geen enkel houdbaar
heidsmiddel een beter rcsultaat te
geven dan gewoon schoon water.
Het is dan echter wel zaak om scho-
ne emmers en schoon water te ge-
bruiken!

Bewaring: natte bewaring is beter
dan droge bewaring. Bewaartemp.
2°-5 "C. 'Prof. Blaauw' is niet

geschikt om te bewaren, gezien het
feit dat verse knoppen al moeilijk
openkomen. Na bewaring geduren
de 3 d. was het aantal knoppen dat
openkwam nog maar 60%.

'Ideal' komt na bewaring vaak nog
wel open. Bewaarduur is afhanke-
lijk van seizoen en teelt (klimaat,
bolmaat). Onder de gunstigste om-

siandighcden komt Ideal na 14 d.
nog open. Over het algemeen kan
niet langer dan I week bewaard
worden. De knoppen komen dan
nog wel goed open, maar de houd
baarheid is dan ca. I dag korter. Ge
zien de toch al korte houdbaarheid

is het beter ook 'Ideal* zo kort mo-
gelijk te bewaren.
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Sering "Mad. Stepman" na 3 vaasdagen in een goed houdbaarheidsmiddel(A)
en in water(w)

8 ANJER,TROSANJER,GERBERA en CHRYSANT

Anjer
Bewaring
Bewaring in water, /.onder kwali-
teitsverlies, is bij de meeste rassen
mogelijk bij 2-5"C. gedurende vier
a vijf dagen. Van de rode rassen is
bekend. dat de bloemranden een
blauwe kleur kunnen krijgen (soms
verkleuren ze nl. niet), indien ze bij
deze lage temperatuur bewaard
worden. Voor bewaring gedurende
een a twee dagen is een temp, van
5-10°C gewenst. Bij een temp, ho-
gerdan 10"C is er duidelijk sprake
vangroei.

Houdbaarheidsmiddelen
De anjer heeft van nature een rede-
lijke levensduur in de vaas. De op
de mark! zijnde houdbaar
heidsmiddelen verlengen de levens
duur echter duidelijk. Bovendien
blocien de anjers mooier open en
worden ze beter van kleur als zo'n
middel gebruikt wordt. I-en spe-
eiaai aan de eisen van de anjer aan-
gepast middel als anjerchrysal geelt

nog weer beterc resultaten dan de
algemene middelen.

Anjerknoppen. die ca. I cm kleur
vertonen (gerekend vanaf de kelk-
punten) kunnen in daarvoor
bestemde middelen (anjerknop-
chrysal en AAdural-AK) bij ruim
20 "C in blpei komen /onder dat
van kwaliteitsverlies sprake is. Een
voorbehandeling van 4 uur voor het
in bloei trekken in een oplossing
van 0.1891 AgN03 (/ilurnitraat)
rcsulteert tijdens dc vaasperiodc in
duidelijk grotere bloemen en ecu
langere levensduur. Wel heeft /il-
vernitraat als nadeel dat he! zwart-
verkleuring veroorzaakl aan dc
steel. Bovendien is hei een milieu-
onvriendelijke stof (/waar metaal),
die indien toegevocgd aan water /il-
vcrchloride vormt. hetgeen niet af-
breekbaar is. Anjerknopchiysal
kan bruinverkleuring van dc stclen
vcroor/aken.

Trosanjer
Snijstadium
Trosanjers moeten gesneden wor
den met minstens een bloem open
zodat zezich in watergoed kunnen
ontwikkelen. Als onrijp gesneden
wordt (alle bloemen nog in knop) is
de houdbaarheid in dc vaas duide
lijk minder, vooral kwaiiiatiel (llet-
se en kleinere bloemen en minder
open komende knoppen).

Bewaring
Weekendbewaring in de koelcel is
vcrantwoord. Over langere bewa
ring zijn nog wcinig gegevens be
kend. Uil onder/ock op het Spren-
gcrinstituutisgebleken.dat ook een
wat langere bewaring mogelijk is.
mils dc temperatuur beneden
9-IO°C blijft. Een mogelijk be-
rwaar tcgen die lage temperatuui is
echterdal rode soorten dan kunnen
verkleuren. Deze gegevens worden
mi voor publicatie in het Vakblad
bewcrkt.

15



Houdbaarheidsmiddelen
De ervaringen wij/.en er duidelijk
op dat houdbaarheidsmiddelen ook
bij de trosanjer nuttig zijn. Vooral
de altijd aanwezige onrijpe knop
pen krijgt men dan goed in bloei.
Geschikte middelen hiervoor zijn:
anjerchrysal, anjcrknopehrysal of
AAdural AK. Omdat de toegevoeg-

Gerbera

Snijstadium
Het beste snijstadium is aangebro-
ken indien er enkele meeldra-

denkransen rijp zijn. Het tijdstip
van de oogst heeft geen invloed op
de houdbaarheid.

Bewaring
Gerbera kunnen zowel droog als
nat bewaard worden. Bij droge
bewaring is dat maximaal 2 dagen
bij 2-°C. Hierna de Gerbera 4-8 uur
stiji'ingeroid, water op laten zuigen.
Bij bewaring in water is dc water-

de hoeveelhcid per liter water bij
deze middelen (door bun wezenlijk
andere samenstelling) het dubbeie
of meer van de gebruikelijke hoe
veelhcid houdbaarheidsmiddel is.

wordt ook een dubbeie hoeveelhcid

suiker toegediend.
Vergelijk: Chrysal 12.5 g. I en

vervuiling een probleem. Indien de
bloemen na het snijden in de schuur
op water gezet worden. moet het
water minstens elke week ververst
worden. Bovendien moeten em-

mers en bakken goed schoongc-
maakt worden. Met Chrysal VB
blijft het water langer helder en kan
men het langer gebruiken. De gc-
bruiksduur mag echter niet
ovcrschat worden.

Houdbaarheidsmiddelen
Wannecr de consument gebruik
maakt van het middel AAdural,

De kwaliteit van Gerbera na een verblijf in de vaas
ter, chrysal (15 g/l) of AA Dural vloeibaar (}0 ml/l)

16

Chrysant
Houdbaarheidsmiddelen
Chrysanten reageren voor wat be-
treft de bloemontwikkeling g'tostig
op houdbaarheidsmiddelen in de
vaas. Dit blijkt vooral bij de tros-
soorten het geval. waarbij dc kleine.
nog onrijpe knoppen in vergelijking

veel betere ontwikkehngskansen
krijgen in zo'n middel dan alieen in
water. Een moeilijkhcid is. datTiet
blad nog weleens wordt beschadigd
door enkele houdbaarheidsmidde
len. Het is om deze reden dat men
voor chrysanten het beste AAdural
of Ivosta kan gebruiken. De/c mid

AAdural 15 g I (middelen voor alle
snij bloemen),
Anjdchrysal 25 g/1, anjcrknop
ehrysal 45 g I. AAdural AK 30-40
g I.

heeft dit een goed effekt op de
houdbaarheid van de Gerbera.
Aadural houdt het water schoon en

vcrlcngt dc levensduur in de vaas.
De werking van Chrysal is duidelijk
aantoonbaar, maar in dit verband
minder goed dan van AAdural.
In tegcnstelling tot veel gemengde
Gerbera (zaailingen), waarbij na
cnige dagen in de vaas'de zwakkere
bloemen al een slappe steel krijgen,
zijn de Gerbera die afkomstig zijn
van klonen vaak beter houdbaar;
een gevolg van selectiemogelijkhc-
den, waarbij ook gelet wordt op het
aspect houdbaarheid.

(20°C, 60c/o r.v, ) in wa-

delen beschadigen het blad met.

Knopontwikkeling
Snijclt men chrysanten aan de rau
we kanl. dangceft AADural-AK de
beste kans om toch een goede ont-
wikkelingvan knoppen en bloemen
te realiseren.
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9 ANTHURIUM ANDREANUM

De bloem van de Anthurium andreanum wordt voornamelijk gebruikt bij het op-
maken van bloemstukjes. Deze decoratieve bloem heeft van nature een goede
houdbaarheid in water. Vooral bij zaaiselecties verschilt echter de houd
baarheid belangryk en kan varieren van 5 dagen tot zelfs wel 2 maanden!
De donkerrode Anthuriurns hebben over het algemeen de kortste houdbaarheid
De moeili.jkste periode die de Anthurium doormaakt, is de periode van het
verpakken en het transport. Naast het feit, dat de minimum bewaartempera-
tuur wel eens wordt overschreden, met als gevolg blauwe bloemen, is de
kans op beschadiging van de kwetsbare bloem in die periode het grootst,
hetgeen op de plaats van beschadiging blauw tot zwartverkleuring tot ge
volg kan hebben.

Snijstadium

Snijstadium: het beste snijstadium
van de Anthurium is, als de aar half

rijp tot rijp is. De aar bloeit dan nog
niet helemaal. De nek is hard. In

dien rauw gesneden wordt (de aar is
nog gedeeltelijk kaal en heeft een
nek die nog niet hard is), dan geeft
dit. na een periode waarin de bloem
veel heeft moeten verdampen, een
verkorting van de houdbaarheid en
een kromme nek. Bij te rijpe snij
den, dit is met een aar die al gedeel
telijk uitgebloeid ol verkleurd is.
treedt snel schimmclvorming op,
vooral in periodes met een hoge

'.«"•-—*.•

relatieve luchtvochtigheid. Boven
dien verkort het te rijp snijden de
houdbaarheid in de vaas.

Bewaring en blauw-
kleuring

Anthurium is onder normale om-
standigheden niet droog te bewa
ren, omdat de bcwaartemp. dan te
hoog is. Als laagste bcwaartemp.
wordt I5"C aangehouden, omdat
beneden deze temp, blauwverkleu-
ring van dc bloemen optreedt. Over
het algemeen treedt pas blauw-
verkleuring op bij temperaturen
beneden I3°C. Het gebeurt echter

ook wel dat bij 13°C blauwverkleu-
ring optreedt. die later bij hogere
temp, weer wegtrekt. Bij een tempe
ratuur van b.v. 9°C treedt prak-
tisch altijd blauwverkleuring op.
De donkerrode bloemen kleuren

het eerst blauw. Evenals in houd

baarheid, is er ook in de mate van

blauwverkleuring een enorm ver-
schil tussen de bloemen onderling.
In de proeven kwam het zelfs voor.
dat enkele bloemen bij een temp.
van 5 "C nog niet blauw werden.
In proeven, waarbij gebruik werd
gemaakt van bloemen die op het ge-
was al blauw waren, bleek steeds
weer. dat een gedeelte later de goede

17



kleur terug kreeg. De gezonde bloe
men van hetzelfde gewas bleken
soms na 3 d al blauw te zijn. Om dc
blauwkkuring op te heffen bleek er
geen verschil waarneembaar in-ver-
pakkingswijze of nabehandeling.
Ook houdbaarheidsmiddelen had-
den hier geen effekt op. In de loop
van 1976zal op het Proefstation het
onderzoek naar blauwverkleuring
npnieuwopgezet worden.

Verpakking

Verpakking. Er is op diverse rnanie-
ren gezocht naar een geschikte
kleinverpakking voor Anthurium.
Enkele voorwaarden waaraan zo'n

kleinverpakking dient te voldoen.
zijn:
©de prijs van de verpakking t.o.v.
het aantal bloemen dat er in kan.

De prijs mag in verhouding niet te
hoogzijn.

18

«• /o mm mogelijk beschadiging tij-
dens transport
• het snel inpakken /onder bescha
diging.

De mecste doosjes voldoen niet aan
de laatste 2 voorwaarden; ten eerstc
omdat het vouwen van de doos
noga! wat werk met zich meebrengl
maar ook omdat bij geplakte doos
jes de bloemen te snel beschadigd
worden.

De mogelijkheden zijn nu:
• het verpakken in een puntdoosjc,
dat gehcel gevouwen wordt, zodat
de bloemen eerst goed vastgeplakt
kunnen worden;
• het verpakken in een luchtdichte
plastic zak van polypropyleen.
Hierin kunnen 3 of 5 bloemen ver-
pakt worden. Bovendien kan men
wat groen bijvoegen. Voor het ver
pakken worden de bloemen en het

groen bevochtigd met een ne
veIspuit. Daarna gaan ze in de

Anthurium andreanum; het
juir; te snystad iurn

plastic zak, die vervolgcns volgebla-
zen wordt met lucht en daarna

dichtgcseald (zoals bij de Gloriosa).
Een voordeel is, dat men de stelen
niet in een flesje behoeft te doen,
omdat dcr.v. indezak 100% is. Dit
geheel kan zeker wel een week in de
verpakking blijven, mits tenminste
de condities gunstig zijn. De be
schadiging is duidelijk minder dan
bij de doosjes, daar het plastic nat if
en de bloemen er overheen glijden.
De prijs van deze zakken is onge-
veer een vijfde van die van de klein*
verpakkingsdoosjes. Bij te rijp
gesneden bloemen oniwikkelt zich
schimmel op de aar. Dit gebeurt
echter ook bij de traditioneel ver-
pakte bloemen. Verder kwam uit
het onderzoek naar voren, dat te
rauw gesneden bloemen gauw slap
werden, ook bij een hoge relatieve
vochtigheid. Belangrijk is, dat dt
bloemen voor het verpakken eerst
enkele uren op water gestaan heb
ben, zodat ze zich goed vol kunnen
zuigen.

Houdbaarheid in

de vaas

Houdbaarheid in de vaas. Houd
baarheidsmiddelen hebben geen ef
fekt op de houdbaarheid. De houd
baarheid van een partij bloemen,
dieafkomstig was uit eenzelfde kas
en een zelfde behandeling had on-
dergaan vcrtoonde een grote sprei-
ding. Dehoudbaarheid was gemid-
deld 14 dagen. Er waren echter
bloemen die maar 2 dagen stonden.
maar er warcn ook bloemen die het

30 dagen in de vaas volhielden. Een
bloemstond zelfs60dagen!



Kleinverpakking in opgeblazen luchtdichte zak

10OPT1MALE HOUDBAARHEID

Dit houdt dus in: optimale kwaliteit
bij de consument. Hoc is die te ver
krijgen? Deze is te verkrijgen als
aan de volgcnde voorwaarden vol-
daan wordt:

Kweker
1. Het produkt rijp snijden. Voor

bloemen die in knop gesneden
worden, wordt het beste resultaat
in de vaas gekregen, als gesneden
wordt als de (eerste) knop voile-
dig uitgegroeid is en op springen
staat.

2. Het produkt plaatsen in schoon
water.

3. De bewaarperiodc zo kort moge
lijk houdencn indien het produkt
dit toelaat, koelen bij 2°-4 C.

Handel
1. Het produkt zo koud mogelijk

transporteren (wel boven 2 °C).
2. Na een droge periode op schoon

water zettcn.

3. Als bij de kweker.

Consument
I. Bloemstelen voor het gedeeltc

dat in de vaas komt. ontdoen van
blad en het ondcrste stuk van de

Stengel schuin afsnijden.

!

.

i

.

•
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In Nederland worden oa de volgende goed houdbaarheidsmiddelen voor de kon-
sument te koop aangeboden

,'• •

naam uiterlijk werking dosering lever- voor... prijs"
eenheid liter per liter

. ; •. . water oplos-
sing

AAduralP witpoeder universeel 15g/l 15g 1

r • 750 g 50 0,16

AAduralvl. kleurloze universeel 30 cc/l 250cc 8 0.51
vioeistof 30cc/l 1 1 33 0.21

30 cc/l 51 165 0.17

Clirysal wit poeder univeiseel 12.5g/l 12.5g 1 0,30
12,5g/l 125g 10 0.20
12.5g/l 175g 14 0.26
12.5g/l 700 g 56 0.21

Chrysalvl. kleurloze

vioeistof

universeel 30 cc/l 250 cc 8 0.37

Anjer- lichigeel anjers • 25g/l 12,5g 0.5 0,60

Chrysal pooder
Mimosa- geel mimosa. 16g/l 16g 1 0,35
Chrys3l poeder sering

Tulpen- liclugeel tulp 25g/l 12.5g 0.5 0.60

Chrysal poeder
Ivosta kleurloze

vioeistof
universeel 25 cc/l 200 cc 8 0.34

Substral blauwe universeel 30 cc/l 15cc 1 0,48
vioeistof 250 cc 8 0,38

* Deze prijs (in guldens) is g ibaseerdopdi .»dvies-verk ooppnjsvar dec. 197 5.
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2. Ais tic blocmcn slap zijn. in pa
pier of in plastik rollen en gcdu-
rendc enkele uren in schoon wa
ter op een kocle plaats zetten.

3. In de vaas een houdbaar-
heidsmidde! gebruiken.

Bij de tabel
Dc universele houdbaarheidsmid
delen zijn in principe voor alle snij-
bloemen te gebruiken. Zc hebben
een goede werking op rozen,
Fresia's, anjers, Gerbera en chry-
santcn. De universele middelen

schietcn in werking tekort bij o.a.
tulpen en nareissen. Bij anjers en sc-
ringen zien we een zichtbare verbe-
tering van de houdbaarheid, de spe-
cifieke middelen werken echter bij
deze . gewassen duidelijk beter.
Soms treedt cnige bladverbranding
op bij rozen en chrysanten. Dil
wordt dan veroorzaakt door het
toedienen van een overdosering.
Tulpenchrysal is beslist niet voor
alle bolgewassen goed. Een duide
lijk positief effekt heeft hel op tul
pen. Bij sommige tulpesoorten
wordt echter de sfengelbasis in-
gesnoerd. Freesia en irissen reage-
ren minstens even goed op een uni
verseel middel. Voor lelics moet het

gebruik van tulpenchrysal sterk
worden afgeraden, daar het de
bladvergeling bevordcrt. Een goed
effekt bij lelics hebben de universele
middelen, indien ze toegediend
worden met de hclft van de opgege-
ven dosering.
Voor wat de prijs bet reft (ad-
viesprijs dec. 1975) zijn de poeder-
vormige middelen altijd voordeli-
ger dan vlocibare middelen. Het
goede effekt van de houdbaar
heidsmiddelen wordt vaak teniet

gcdaan door onjuiste dosering.
Overdosering veroorzaakt vaak
schade aan het blad, ondcrdosering
geeft weinigof geen werking.

•
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IN DS INFORHATISRh'iSKa van net Proefatation voor de Groenten- en Fruit-

teelt onder Glas en het Consultant scr.ap voor de Tuinbouv te Naaldwyk

zy"n tot heden vorscnenon:

1. Plantenfysiologie in da tuinbouv, ing. D. Xlapwyk

2» De aogelykheden van e"e"n:r.alig oogsten van augurken,

ir. A.A..N. Sweep en P.a.G. Boonen

3. Literatuuronderzoek over rand by ala,

Ma.K.H. v»d. Hoeven en ir. A.J. Vijverberg

4. Probleoen by de teelt van meloenen, ir. A.J. Vyverberg Uitverkocht

5. Paprikateelt onder glas, 3 druk

6. Het zoutgehalte van het oppervlaktewater in de

Noordplaapolder, ing, C. Sonneveid en J. van ileuaekom

7« Samenvattingen vaD meet- en beoardGl.ing3rapporten van

gaogestookte ketelinstallasiea, J. Meyndert / 2,50

8. Teelt van herfstto'aaten, 2 druk / '3,50

9. Teelt van herfstchryeanten (zie "Iiloe.aeninformatie")

10. Teelt van herfstkomkosaners, 2 druk

11, Opkweek van toaaten, 2' druk

•12. De groenteteelt onder plaatic cp Sicilie

13» Do opneaiing door pianten van fluor ui fc do groud

14o Teelt van lichtverwarctle- er. koudo toiaaten

15o Bedryfaeconomische facetten van v«rlm;ging van de

opkveekporiode en de teelt in plastic pot.ten van

etooktouiaten

l6. Schaduvbepaling, ing. T. DOki.uizyn

17« Watervoorziening by" teaiter. onder glaa, ing, .7,J.

van tichie en R. de -Jraof, 2 gevyz;.gde ciruic

18. Cuituurtechniache aapecterx van tie *nrichting van

glas tuinbouwbedrijven

19» Druiventeeit, ing. P.A. Kruyk

20. Lichtafhankelyke kliaaatroiieiing voor k&gaen, ir» D.

Bokhoret, A, van Drench en G.P.A. van Hoiateyn

21. Toediening van koolzuurgaa aan koskonuaera, ing. J.A.M.

van Uffalen

.22e Toepasaing van herbicides in de glastuinbouv, lag. V.

den Boer

23• Toepasaing van aardgas voor verwaraing en CG,,-toedie-»
,e . ,

nmg, 3 oruk

24, Straling en watergift, 2 aruk

25* Beter overveg aet de kliaaatregoling

26. Minimale en opticiale bedryfagrootte in de glastuin-

bouw, A.J. Schoppera

27* Teelt van koolrabi onder glau f J*.G.J. Janaeen en

J.J.G. Boots

28. Meet- en stooktechniek voor de glaatuinbouw, ing.

J. Keijndert en J.3. Verveer

29• Teelt van aubergine

30, Saaenwerking van glaatuir/oouwbedryvon, ing. J.P.

Bakker

31• Vergelykende lichtmetingen, in een Venlo-wsrenhuis,

aan hogedruk-kvik-jouide laispen gessonteerd in re-

flectoren van Philips en Poot-iiiectra

32o Broom in grond en gewas. ion literatuurstudie, dr.

ir. J.P.K.L. Hoorda van iiysinga

33» Energiebesparing in de glastuinbouw, ing. J. Meijndert,

J.B. Verveer en Th. J. M. v.d. Meer

34« Kunstlicht in de tuinbouv, dr. ir. P.J.A.I.. de Lint

:^=i.B....o.'^-^.voi^^^gM^^^fes^wfe^^^Ki^^S •;. ^-t:,tBi;?'jsa;vii;;:*^ •:.-. t

Uitverkocht

/ 1,-

Uitverkocht

Ui tverkocht

Uitverkocht

/ 2,50

/ 5,50

Uitverkocht

/ 3.50

Uitverkocht

/ 3.50

3,50

25,-

5.-

/ 5,-

/ 2,50

Uitvorkocht

Uitverkocht

/ 3,50

/ 3,50

/ 3,50

Uitverkocht

Uitverkocht

./ 3,50

/ 3,50

Uitverkocht

/ 4,-

/ 5t-

/ 4,50

/ 4,50

/ 4,50



In de reeks BLOEMENINPOHMATIE van het Proefstation voor de

Groenten- en Fruitteelt onder Glas en het Proefstation voor

le Bloemisterjj te Aalsmeer en de Consulentschappen voor de

linbouw te Aalsmeer en Naaldwijk zyn beschikbaari

1. De teelt van snijgroen (Asparagus plumosa "Nanus"),

C. Hoi Uitverkocht

2o Teelt van Anthurium (andreanuir.), J- v.d. Steen, Y druk / 3T50

5# Teelt van herfstchrysanten Uitverkocht

!eelt van kasrozen, Y druk Uitverkc \ i
M *

% Teelt van fresia / 5>-

6* Invloed van temperatuur en licht op grooi, bloei en

knolvorming bjj fresia f 7,50

7, De teelt van jaarrondchrysanten / 7,50

B. Houdbaarheid van snjjbloemen, L.V.J. Barendse en / 3?50

dr.ir. W. Sytseraa

WSSTKLLINGEN door overschrjjving van het te betalen

bedrag met vermelding van het gewenste op girorekening

2*?»J1.10 ten name van het Proefstation, Zuidweg 33,

Naaldv^jk.

Gehele of gedeelteljjke overname van liet in deze uitgave

gepubliceerde UITSLUITEND met toestemming van het Proef-

s'..a bi o)i (afdeling publiciteit) •
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