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^\ Barendse, L.V.J., 1978. Iloudbaarheid Cyrabidium. (Vase life of Cymbidium. Early-
[^ flowering cultivars tested). Vakbl. Bioem. 33(13): 20-21.

Species; Cymbidium.
^j key words: cut flower; vase life; preservative; flower position; varietal differences

\") Conclusions: vase life of early-flowering Cymbidium strongly depends on variety.
^> Source differences (among growers) can be demonstrated. In general, lowermost
^T florets have shortest life span, and florets on stem keep better than detached ones.
\£" 'Chrysal1 ( 12.5 g/l) improves vase life and ornamental value; this effect is most
\-t~-. pronounced in less durable varieties.
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rijpheid van de bloemen speelt een
rol.

Takverschil
Per ras zijn meestal meerdere tak-
ken nodrg: tussen deze takken kun
nen ook verschillen in houdbaar
heid optredcn. Het hangt af van
welke plant de takken gesneden zijn
en van de rijpheid van de tak.

Losse bloemen of bloemen aan de

tak

Hicrbij wordt de houdbaarheid
bekeken van losse bloemen en van
takken van hetzelfde ras.

Vaasoplotting
Direct na het snijden komen de
bloemen in een flesje met daarin
water of snijbloemenvoedsel. Utt-
gegaan is van de gedachte dat losse
bloemen in dit flesje blijven staan.

Tijd
Deproeven zijn in tweevolgendeja-
ren uitgevoerd namelijk in 1976 en
1977.

Proefopzet
De verschillende rassen werden aan
de tak naar het Proefstation ver-

voerd, alwaar de bloemen op de
takvolgordc per bloem in een fles
je kwamen te staan. De helft van
de 20 bloemen kwam na het
schutn aansnijden van de steel in
water, de andere helft in Chrvsal
12.5 g 1. Uit eerder genomen
proeven bieek Chrvsal het meest
geschikte snijbloemenvoedsel voor
Cymbidium te zijn. De ..uit-
bloei" vond plaats in een gecondi-
tioneerde rumite met een con-

stante temperatuur van 20 °C
en een r v. van 55 '"c- Overdag in
daglicht en *s nachts in donker.

Beoordeling
De bloemen werden voornamelijk
beoordeeld op de bloemkleur. het
slap worden van de bloembiaadjes
en het uitzakken van de lip. Vooral
deze laatste twee kcnmerken zijn
bepalend voor de sierwaarde om-
dat verkleuring van de lip niet bij
alle rassen dezelfdc achteruitgang
in sierwaarde gecft. Sommige ras
sen zijn dan zelfs mooier van kleur.

bij vroegbloeiende

Het slap worden van de bloem of
het uitzakken van de lip is voor alle
rassen negatief en zal als zodanig
ook bij de consument overkomen.
Het houdbaarheidscijfer moet met
enige reserve bekeken worden. om-
dat er soortcn zijn. die we! lang
staan, maareen minimale sierwaar
de hebben. Daarentegen zijn er ras
sen. die vrij kort staan en een hoge
sierwaarde hebben.

Resultaten

De in tatvel 1 \ermeldc resultaten
geven een over/icht van 23 rassen.
die zowel in 1976 als in 1977 bij het
onderzoek betrokken waren. De
eenmalig getoetste rassen staan

apart vermeld i.v.m. een lagere
betrouwbaarheid van de gegevens.

Invloed van

verschillende
onderzoekfactoren

Rassen

Er kan een duidelijk onderscheid
gemaakt worden in houdbaarheid
bij de verschillende rassen. Hiertoe
zijn de rassen ingedeeld in groepen.
Gesteld is dat een houdbaarheid
van ca. 14 dagen haalbaar moet
zijn. gerekend vanaf het snijden. In
de praktijkgaat hiernogde afzetpe-
riode vanaf. dus de periode gere
kend vanaf het snijden tot aan de
consument. Vooral de in groep 4 in-
gedeelde rassen kunnen in de af/et-
fase al problemen geven.

Afkomst

Verschil in afkomst is wel aantoon-

baar. Een aantal rassen van een be-
paalde kvveker stonden enkele da
gen korter dan dezellde rassen. die
van een andere kvveker kwamen. De
verschillen tussen de rassen onder-

ling bleven hetzelfde, alleen op een
ander niveau. Naarde oorzaak van

de verschillen in afkomst is niet ge-
zocht.

Takvolgorde
De invloed vande plaatsing van de °
bloem aan de tak was wisselend. In
de meeste gevallen (in water ca.
80Cf en in Chrvsal ca. 70<r) waren
de onderste bloemen minder houd-
baardan de bovenste bloemen. Dat
dit percentage in Chrvsal lager is.
word! veroorzaakt doordat bij
sommige rassen de onrijpere bo-

Cymbidium staan be-
kend alsgoed houdbare
orchideeen. Gelukkig is
dat in demeestegeval-
len ook zo, maarbijde
vroegbioeiande Cymbi
dium (bloei vanaf no-
vember totjanuari) tre-
den bij een aantal rassen
tochproblemen op, zoa/s
vroegtijdige verkleuring
ofslapp ebloemen. Het
onderzoekheeftzich dan
ook alleen toegespitst op
degrootbloemige vroege
rassen.

In eengoede samenwer-
kingmet de NTS-Cymbi-
diumcommissie en de
bedrijfsvoorlichter, die
dezegroep vertegen-
woordigde, zijn dejuiste
rassengekozen. Geza-
menlijk zijn ook eisen op-
gesteld. waaraan de
houdbaarheidmoet vol-
doen.

Met doel van het onderzoek was in
de eerste plaats de minder goed
Itoudbare rassen te scheiden van de
tovd houdbare rassen. Ook is het
<trevenomde houdbaarheid van de
minder goed houdbare rassen te
vcrhogen met behulp van snijbloe-
mcmoedsei. Voorts werd de in
vloed van een aantal factoren in het
onderzoek opgenomen.

Onderzoekfactoren
Rassen
Htertoemoetendie houdbaarheids-
vcr>chillen '.u^sen de rassen worden
aaiigetoond. die louter veroor/aakt
worden op grond van erfelijke tac-
toren

\fkomst

\ crxchtllenin houdhaarheid bij de-
/cll'dc ra»en aficomstig van diverse
kwekcr> De/e kunnen worden ver-
.MM/.i.ik: door het uitgangs.ma-
jeriaal en de toeltomstandigheden
nnclu>id bewerkinge.d.).

Takvolgordc
Hierbij *ordl gelet op de plaats van
dc bloemen op de tak. Vooral de

Getoruik van snijbloernenvoeds«l (rechtsl kan de houdbaartieid aanmtirkelijk vartjeteren bij lossaCymbidiumbloemen
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Inde afgelopen twee jaar zijn uitgebreide vsrgelijkingen m«t vroegbloeiende Cymbi-
diumbloemen opgezet

venstc bloemen vaak wel in Chrysal
stcvig blijven. maar in water slap
worden.

Takverschil
Verschillen in takken zijn vaak al te
zien aan uiteriijke kenmerken.
Soms is duidelijk te zjen dat bloe
men van een tak allernaal eerder

..uitgcbloeid" zijn. dan van een an
dere tak. Oorzaak kan de invloed
van de plant zijn, waar ze vanaf ko-
men(vooral bij duidclijke uiteriijke
verschillen) alsook verschil in
oogstrijple.

Losse bloemen of bloemen aan de
tak

Bij de rassen nr. 100 G. Kurun
"Mongo' en Fuque 'November
Charm' is het verschil bekeken tus
sen houdbaarheid van losse bloe

men of bloemen aan de tak. Over
het algemeen was de houdbaarheid
aan de tak beter dan als losse

bloem. De verschillen tussen de tak

ken onderling waren erg groot.
Sommige takken snoerden erg in.
vvaardoor de wateropname belem-
merd werd en de bloemen slap gin-
gen hangen. Het opnieuw aansnij-
dcn van de steel gat vaak wel een
verbetering in de volgende 2 a 3 da
gen. maar daarna werden de bloe
men of bloemsieeltjes toch weer
dap.

Vaasoplossing
Chrysal 12.5 g 1 werkt duidelijk
positief op zowel de bloemkwaliteit
ilsook op het verlengen van het
..lasleven. Dit geldt het sterkst voor
Je rassen uit groep4 van label I. Bij
rassen waar in water veel slappe
bloemen voorkwamen is het effect
van Chrysal bijzonder goed. De
iloemcn worden in de meestc geval-
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len niet of andcrs minder snel slap
dan in water. De verkleuring van de
lip en het afsterven van de bloem is
in de meeste gevallen enkele dagen
later dan in water. Chrysal vcrlcng-
de het vaasleven bij losse bloemen
gemiddeld met 20%. Ook bij tak
ken gaf Chrysal een verbetering van
de houdbaarheid te zien, voorna
melijk door het later optredcn van
slappe bloemen of bloemsteeltjes.

fijd
Wat bctrcft de resultaten uit 1976
en 1977 kan gesteld worden dat de
houdbaarheid in 1977 iets beter was

dan in 1976, waarschijnlijk door be
ter uitgangsmateriaai. De verschil
len tussen de rassen onderling ble-
ven grotendeels gclijk. Binnen de
groepen traden wat verschuivin-
gen op. echter de slecht houdbare
rassen bleven slecht en de goed
houdbare rassen bleven goed.

Conclusies

De houdbaarheid bij vroegbioeien-
de Cymbidium is het meest afhan-
kelijk van het ras. Verschillen in af
komst zijn aantoonbaar. Over het
algemeen zijn de onderste bloemen
het minst houdbaar. Takvcrschillen
zijn vaak te wijten aan heierogeni-
teit binnen het ras. Over het alge
meen zijn bloemen aan de tak lun
ger houdbaar dan losse bloernen.
Chrysal 12,5 g/I verbetert de houd
baarheid en de sierwaarde; dit effect

is het sterkst bij minder goed houd
bare soorten.

Slappe bloemen komen niet of in
elk geval minder voor. Per jaar kan
het niveau van het gehele sortiment
verschillen, verschillen tussen de
rassen onderling blijven praktisch
hetzelfde.
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Tabel 1

De houdbaarheid van vroegbloeiende Cymbidiumrassen in dagen. De
houdbaarheid in dagen in 1976 is gemiddeld over 2 proeven. In 1977
is een proef genomen met minimaal twee verschillende afkomstcn
perras.

Groep I — goed tot zeer goed houdbaar.
2 — redelijktot goed houdbaar.
3 — matig houdbaar.
4 — onvoldoende tot slecht houdbaar.

De houdbaarheid is gemeten direct vanaf het snijden, er is dus gecn
afzetfase gcgeven. Deze periodc moet dus nog van de bovengenoem-
de tijd worden afgetrokken.
Onder het kopje ..opmerking": ras nr. 101 werd na I week lelijk van
kleur;slap betckent optredcn van slappe bloemen.

groep code naam 1976 1977 op

meri

water Chry

sal

water Chry

sal

king

BY Bakuby'Longbeach' 19 25 31 38

SI Sirius'Leo Giles' 18 21 20 24

KE Kurun Troubadour' 20 22 19 26

1 SAM San Miquel 'Limelight' 16 20 22 27

M97 Earrvana 'Primrose' 14 16 22 26

SNJ Silent Night 'La Tuilerie' 19 20
— —

M79 Bethlehem ChristmasDay' 15 16 18 20

BET Bethlehem 'Early Times' 14 14 17 21

BMG Bethlehem'Magi' 18 20 16 19

2 CDG Jivago'Catherine' 16 15 16 21

M91 Golden Sunset 'Copper Queen' 15 15 15 22

M96 Bethlehem HolyLight" 13 14 15 20

Lucense November Charm' 13 15 16 20

Muriel Day 12 15 13 13

C8F Christmas Beauty St Francis' 12 12 11 14

LW Lucense Charm Jaune' 14 15 12 12

T JG Jolity Golden Heritage' 12 12 15 18

nr 101 14 15 14 15 nieur

7203 nr 100B 13 16 9 15 slap

7201 nr. 100 11 1 1 12 13 stap

7205 nr 100D 8 9 10 16 slap

-i FG Fuque November Charm' 6 7 6 13 slap

KZ Kurun 'Mongo' 7 14 4 1 1 slap

7208 nr 1COG 9 11 4 10 slap

Eenma

1

liggetest in 1976:

LU Lucense'Goliath' 22 20

3 Vroege rose van Beem' 12 14

J Fuque November Charm

Special' 8 8 slap

Eenma

1

1

iggeiestin 1977:

REF Velecab FVraie'

FV Velecir Marquies'

21

21

24

21

2 RV Rincon "White' 17 26

2 SJW StHnlevFouraker "Winterstar' 17 22

21


