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*> 2!? Hydrangea IHoudbaarheidsverbetering
5 ^ HoTPn^ao T. ~\1 T O Q1 „«J jin__ •, -^ , . o _Barendse, L.V.J., C. Slootweg, and W. vajl den Broek, 1978. Houdbaarheidsverbeterin,

bij onnjp gesneden 'Enchantment'. (Vase-life improvement for green-cut lilv »En-
^) chantment'). Vakbl. Bioem. 33(27): 21„ *

>Q_ Species; lily ( 'Enchantment' ).
Key words: cut flower$ keeping quality; cutting stage; bud-opening: 'AAdural AK'i

V- pulse-feeding. '
Contents: cutting at an immature stage cannot always be avoided. However, good

-_£_. keeping quality may be obtained even with immature 'Enchantment' lilies by treating
^ them with preservative 'AAdural*, during 24-48 hours at 20 °C (30 g/l).

STABY - OSU

Co

M



iydrangea
isia) (!)

V U U '

-noniak-aluin moet ech-
\ ontraden. omdat het
frijpcn niet bevorderlijk
!g stikstof zo laat in het
rdt gcgeven. Om boven-
rcdcn wordt kali-aluin

plant wordt 30 g kali-
. is 2 cctlepels) in 2 of 3
yi, met 'n tussenruimte
n dagen. De wortelont-
ican door aluin nadelig
invloed, het tocdiencn
nigc voorzichtigheid ge-
:rband met verbranding
-tels. Er moet nu regel-
•r worden gegeven, zo-
: het aluin goed kan op-

:n beschrijving zijn de
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Houdbaarheidsverbetering
bij onrijp gesneden 'Enchantment'
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Hetmagalsbekendwordenverondersteld, dat onrijp gesne
den bloemen (en dus ook lelies!) over het algemeen een
slechtehoudbaarheid hebben.
Echter, onrijp oogsten is niet altijd te vermijden, vooral tij-
denshetweekend moetende bloemen nog weleensvrij on
rijp geoogatworden. Doortoevoegingvanbepaaldemidde-
lenaanhetwateropdekwekerijkantocheenduidelijkeyer-
betering vandehoudbaarheidbereiktworden, invergelij-
king totdehuidige methode.

Als 'Enchantment' onrijp gesneden
wordt (foto's 1 en 2) en na het bos-
sen in de schuur in water gczet wor
den, om een voldoende rijp aan-
voerstadium te bereiken, dan staat
vrijwcl vast, dat dezebloemen bij de
consument minder goede resultaten
geven. Dit uit zich dan in het slecht
openkomen van de kelken, een flet-

sere bloemkleur en ecn kortere
houdbaarheid in dagen. De stadia
zijn van de uitgegeven bolbloemen-
poster.

AAdural AK
Beterc resultaten bij de consument
zijn te verwachten, indien er tijdens
het rijpingsproces in de schuur

TabeH ;• -,.
Percentage' opengekomen knoppen bij 'Enchantment' en da houdbaartieid in dagen
(vaasinhoud iswaier)

Voorbehandoling:

Rijp gesneden takken -'
Onrijp gesneden, inbloeigetrokken inwater
Onrijpgesneden. inbloeigetrokken in AK

percentage

opooknoppen

94

78

88

houdbaarheid

in dagen

11

7

11

AAdural AK aan het water wordt
toegevoegd. Hiertoe moet 30 gram
Aadural AK per liter worden ge-
bruikt. Het heeft echter alleen zin
omdit knopmiddel te gebruikenals
de bloemen werkelijk doorgroeien.
Detemperatuurmoet dan boven de
10 °C zijn. Een optimale doorgroei
wordt verkregen bij 20°C. Dit
houdt in dat de bloemen dan circa
24 uur tot 48 uur in deze oplossing
staan.

Samenvatting
Onrijp gesneden 'Enchantment' is
minder houdbaar dan voldoende

rijp gesneden takken.
In bloci trekken op water geeft een
aanzienlijke houdbaarheidsvermin-
dering.
In bloei trekken op AAdural AK,
30 gram per liter geeft goed houd-
bare bloemen.
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