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Invloed behandeling na de oogst
op uitbloei chrysant 'Horim'

dlHkfo A CidtU
get

voedselinhetyaasv
• biedt het gebruik'van snijbloemen-

tvaaswatervoordelen,.

♦ wat is de invloed van het klimaat in de
uitbloeiruimte.

W.C. Boer en ing. H.Harkema,
•«•«• v«< Insliluul, Wageningen

In de loop van ditjaarzijn in
kamenwerking met het
Proef station voor de Groen-

le- en Fruitteelt onder Glas te
Nauldwijk enige orienterende
proeven uitgevoerd met de
Chrysant'Horim'. Hetdoel
hiervan was na te gaan wat de
invloed is van een aantal f ac-

toren tijdens en na de oogst
op de uitwendige kwaliteit tij
dens de afzetweg en op de
houdbaarheid op de vaas.
Hoewel het onderzoek met
chrysanten nog wordt voort-
gezet, lijkt het ons nuttig om
tussentijds reeds enige infor-
matie te verschaffen over de
lot dusver geboekte resulta-
ten.

B, de opzet van de proeven kwamen de
tL-gonde punten aandeprde: ,

LiAoKAJMh•tt/'Vj f~ Ah/A"*[ in Mv^-vt
• ivai is do invloed van een hoge kastem-

Mrfltuur tijdens de oogst,
i I ' ~i't

logs'ten onder schaduwdoek
•uofdolen. .•

V^jJiwrO^ wvv^V< <W Aa>?£ I'UnW
• .overt ..rauw" odgsten verschil op t.o.v.

'•ipoogsten.

I

• mo
, 4 U^/^\A Wm.. tf-AW^y-
>h\in de bloemen bij del teler voorge-

•vdterd worden,

/ I • s gekoelde opsfag bij de teler noodza-

Gezien de omvang van de problematiek
en het prille stadium van het onderzoek
zal het duidelijk zijn dat op de vele vragen
nog maar in beperkte mate antwoord te
geven is.
Bij deuitvoering vande proeven werd ge-
werkt met chrysanten die rechtstreeks
van telers werden betrokken. De te ver-
richten waarnemingen werden ten dele
gedaan opde bedrijven en ten dele op het
Sprenger Instituut. In het instituut werd
ook de uitbloei van de objecten gevolgd in
verschillende wel en niet geconditio-
neerderuimten.

Resultaten

Het tot nu toe verrichte onderzoek heeft
op bepaalde punten duidelijke en op an-
dere punten wat minder duidelijke infor-
matie opgeleverd. Hierbij moet worden
opgemerkt dat het niet uit de verf komen
van de invloed van bepaalde behande-
hngsverschillen bij de teler vooral moet
worden toegeschreven aan de over de
gehele linie vrij slechte kwaliteit van de
bloemen tijdens de uitbloei. Een (te) lan-
ge gesimuleerde afzetperiode was hier
van waarschijnlijk wel dehoofdoorzaak.
In het hierna volgende zullen we wat. na-
der op de resultaten ingaan.

Omstandigheden tijdens

oogst Mn ,k;\\h*4 A A
Het oogsten op verschillende tijdstippen
van de dag, nl. om 9.00, 11.00.14.00 en
16.00 uur bij een kastemperatuur oplo-
pend tot ca. 28 °C leverde weinig ver-
schillen op tussen de objecten. Het ge-
bruik van schaduwdoek in de kas had
weliswaar enig gunstig effect op de tem-
peratuur van het produkt, doch van enig
effect tijdenj de uitbloei was geen spra-
ke.

bloemenvoedsel in het vaaswater gaf
een aanmerkelijke verbetering van de
uitbloei resp. de sierwaarde van het
,,rauw" gesneden produkt.

Voorwateren HnAaMa
Het effect van het gedurende 4 uren bij de
teler opwater zetten van de chrysanten^^ l/oLM-2
alvorensze in de dozen teverpakken, was • . . i
vooral gunstigm.b.t. hetgewichtsverloop uWl-^ )
van hetprodukt. De bloemen namen wa- K^^JMA^"1 ,
ter open het daardoor ontstaneverschil ( , • i j*. ^^
ingewichtt.o.v. nietvoorgewaterdebloe- hi 0 V*^
men bleef tot ca. 4 dagen na de oogst c-^ w-M/Q^S* rY
constant. Op de uitbloei van de chrysan
ten had de behandeling echter weinig of
geen invloed.

:>qMm wtoj

Gekoelde opslag (lj/^ywi^
Het opslaan tijdens het weekeinde in een

r

Heetwaterbehandeling ( iHwt
Als kleinschalig experiment werden tak-
ken chrysanten gedurende 10 tot 15 .
minuten in 7cm water van 80-9O°Cge- ^ -3. c'* iJ
plaatst. Deze behandeling indetelersf a- j. / n j ^ s
so had eenduidelijk gunstig effect opde ^ d 1" , . • I
uitbloei. Ut,r lB !•**•*•• dat O-vi'V M/*W"tJ*/'
deie heet»»terbehandeling slechts in het lv j\j,v\ liV^/vv-'V

91 Cvif(/'̂ /1 fgeral Tan uitbloei op Bnljbloemenvoed

posltief warn

Danrom noet dcre behandeling voorloplg

koelcel bij de teler (8-10°C bij 75-85% LWvwj \
relatieve luchtvochtigheid) had t.o.v. <tf<,lvv\/n<t .
opslag in deschuur(15-20 °C bij 45-70% ^A^^Ji^ c.f^/^4
relatieve luchtvochtigheid) uiteraard een ._be! ,it vv <V\Jl K&vuduidelijk effect opdetemperatuur van het r> ^ ."/> Jj^
produkt. Het effect vanwel of niet gekoel- W-pf?- ^1 T't
de opslag op de uitbloeikwaliteit was kjjXA*Ai<e ^ f* A[)
slechtsgering.

-aIut\j)MsM«t

loio/i"
ia/MA

worden ontrnden.

Afzetketen a v/i. y^A*. i3A/*AvN>'\ U (J,/l"^YA/i^J^\.

»ehjn. i

±//^\ ^ BI• Maris de invloed van een korte heet-
M

In een afzonderlijke proef werd getracht
na te gaan in welke schakel van de (gesi
muleerde) afzetketen teler-veiling-
groothandel-kleinhandel het produkt de
meeste schade oploopt. De verblijfspe-
rioden varieerden van 24 tot 72 uur bij de
teler en van 24 tot 48 uur bij de groothan-
del. Bij veiling en kleinhandel waren de
verblijfsperioden resp. 8 uur en 24 uur.
Een duidelijke invloed van een bepaalde
schakel kan echter (nog) niet worden
aangetoond.

AaJ) .^tyvvVvW-A y^\

•:men om Oe

fOJy

.. jiurbehandeling,

-^-•.« welkb schakel van de afzetketen
d/\zfJW^- "^ »wveKerconsument loopt het produkt
y^AyCv/^-^ir meeste schade op,

• rt.ii ii de invloed van kort of lang af-
»r..,aen van de stelen bij het op de
.jj:. zetten, , .

-v

;
\MA*-

<M YjwtA U^l ^^,f v'/w^
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Rauw oogsten Wto'fvi ^aa>.
Het oogsten in een onrijp stadium had in
vergehjking tot rijpoogsten een duidelijk
ongunstige invloed op de uitbloeikwali
teit. Dit was vooral het geval met chry
santen die in vazen met ,,schoon" water
waren geplaatst. Het gebruik van snij-

(UvVvW JjuJ) U-jysrf
^iA«J/>'fy. .

Vokblad voor de Bloemismni -6(1979)



ffj A»vy i

•Uv<|/W

pwl Am
CI'WWAa (

A

Invloed

behandeling na
de oogst op
uitbloei chrysant
'Horim'

ken worden verwacht over de onderwer-
pendieinditartikelaandeordezijngeko-
men. Met enig voorbehoud zouden we
echter nu reeds het volgende willen con-
cluderen met betrekking tot de cultivar
'Horim':

1. een lange afzetweg resp. afzetperiode
tussen teler en consument, waarbij
het produkt (te) lang droog wordt op-
geslagen of getransporteerd, is zeer
nadelig voor de uitbloeikwaliteit van
deze cultivar. De ..verkoopbaarheid"
van deze chrysanten is dan nog wel

ft^W

) V*\iufvvr'' 9oed- docn netvaasleven is vaak
/teleurstellend, vooral bij uitbloei op

water zonder toevoeg ingen;

2. de nadelige effecten van een on-
gunstige na-oogstbehandeling zijn
waarschijnlijk voor een belangrijk deel
op te heffen door snjjbloemenvoedsel
aan het vaaswater toe te voegen. Met
een wat minder goede bladkwaliteit
moet dan wel rekening worden gehou-
den;

3. chrysanten die ..rauw'' worden ge-
oogst. hebben ten opzichte van
„rijp" geoogst produkt een minder
grote sierwaarde op de vaas. Ook
hierin kan het gebruik van snijbloe-
menvoedsel verbetering brengen;

4. bij het aansnijden v6dr het op de vaas
<L\ tV\A CjC plaatsen kan het verwijderen van een

Am i[7
wat langer stengeldeel een beter uit-
bloeiresultaat opleveren;

5. eenkorte heetwaterbehandeling in de
telersfase kan perspectieven bieden
voor een betero uitbloei bi| de consu-

./U\s-\.c\ "Tf yv*
<y\ c -4^ mw1^
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Wijze van aansnijden LIA.YAVk\
V

De wijze van aansnijden van de stelen
v66r het op de vaas plaatsen bleek aan-
merkelijke verschillen op te leveren.
Lang afgesneden stelen, waarbi) ca 20
cm werd verwijderd. gaven t o.v kort af-

"^t^-W^gesneden stelen, waarbij ca. 5 cm were!
/lA verwijderd, een beter uitbloeiresultaat

! Dit kwam vooral tot uiting bij ..rauw''
0 »V)- \\ri\P gesneden chrysanten. Met het verder
^t) ,p afsnijden van de steel wordt ook meer
ity^j | M^-hfcblad verwijderd. waardoor waarschijnhjk

WrtA^ i Jtevens de bloem-blad concurrentie ten
gunstevandebloemverbetert

SnijbloemenvoedselJ
De effecten van een aantal van de hier-

Jvoor vermelde zaken op het vaasleven
iuYA waren slechts gering. Hierbij moet wor-

jfj den aangetekenddatdeuitbloei indie ge-
i if. *vallen op water zonder toevoegingen
I/)(?•*/! ( &*A * plaatsvond. Een zeer duidelijk gunstigef-
\'\ 'J c^^jlectbjaek echter de toepassmg van snij-

bioemenvoedsol in het vaaswater te neb-
ben. Hetzieternaaruitdatdenadelige in-
vloeden van o.a. een ongunstige na-
oogstbehandeling door het gebruik van

pflGf T| A->'-1 y sm)bloemenvoedsel voor een groot deel
\A ii.i?';^) weer op te heffen zijn. Met een minder

goede nevenwerking op de kwaliteit van
het blad moet dan echter wel rekening
worden gehouden.

Uitbldeiruimten

Het klimaat, d.w.z. de temperatuur en de
relatieve luchtvochtigheid in de ruimten
waar het vaasleven werd beoordeeld.
bleek in een speciaal daarvoor opgezette
proef weinig tot geen invloed te hebben
op het uitbloeiresultaat. De uitbloei ge-
schiedde in vier verschillende vertrek-

eel geconditioneerd bij
elatieve luchtvochtigheid.

een met geringe wisseling in tempera
tuur en r.v en twee met vrij sterk wisse-
lende temperatuur en r v. In de ruimte
met de sterkst varierende temperatuur en
r.v.begon alleen het blad wat eerder slap
te worden.

Conclusies
Meer onderzoek moet worden verncht
om de invloeden van de behandeling tij
dens en na de oogst op de uitbloeikwali-
teit van chrysanten beter te leren ken-
nen Pas daarna kunnen zinnige mtspra-

JW^Ten; een geh
20°Cen60%r

Onderzoek
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