
Barend30, L.V.J., 1975- Leven van de roos na hct snijden. (Rose life after cutting).
-Vakbl. Bloem. 30 (43): 17.
Species: rose.

Key words: cut flower, vase life, handling; water loss; preservative.
Conclusion: with dry strorage always loss of weight, but less at low temperature and
high R,11. The more foliage, the more loss of weight (transpiration). At low temp,
under 10 C a pretreatment-preservative should be used, above 10 °C a vase preser
vative .

L V. J. Barendse, Proefstation Aalsmeer
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Na het snijden van de roos bij de
kwekcr gebcuren er ontzettend veel
dingen, voordat de roos bij de con-
sument beland is.

Om een indruk te krijgen omtrcnt
de gewichtsverschillen, die in deze
periodeontstaan door verdamping,
wateropnameenontbladeren, is het
gewicht van een bos rozen uitgezet
in %t waarbij het aanvangsgewicht
op 100 %werd gesteld. De verschil-
lende fasen zijn terug te vinden in de
verklarende tekens naast de gra-
fiek.

Alleen de belangrijkste lijnen zijn
aangegeven: zo is er van uitgegaan,
dat de rozen die na het transport bij
de bloemist terecht kwamen direct

aan de consument werden ver-

kocht. Ook de verschillendc hande-

lingen op de veiling, zoals overpak-
ken. verpakken of bewaren werden
buiten beschouwinggelaten.
fussen de behandelingcn a t/m m

Verk/aring van de letters bij
de grafiek

kwefcer
a =aanvangsgewicht bij het
snijden, wordt gelijk gesteld
aan 100%

b =bij aankomst in de schuur
c-na droge bewaring in de
koelcel

d-nahet sorteren
e-na ca. 2 uur in de eel op
water

f-naca 4 uur in de eel op
water

g-na ca 20 uur in de eel op
water

handel

h-nahetveilen
I -na het transport
k = na enkele uren in de eel
op water

consument

/= na enkele uren droog
m-na het ontbladeren en
afsn/jden (begin vaaspeno-
de)
n -na3din devaas (water)
0 -na4dmde vaas
p =na 5 d m de vaas (begin
aftaketing)
q=na 6 d in de vaas (emde
vaasleven nadert)

hoeft maar een handeling fout te
zijnen de bos rozen verliest zijn le-
vehsvatbaarhetd b.v.:
a. Te rauw snijden, te lange be-
waartijdindekas.
e t/m g. In vies water (te lang ge-
bruikt water) plaatsen, of in em-
mers die niet schoon zijn, te lange
bewaring.
h t/m j. Droge periode. Vooral bij
warm en langdnrig transport zeer
snd vatverstopping, hetgeen leidt
lot hct niet openkomen in de vaas
enslappe nekken.
k. Plaatsen in vies water of in

vie/.eemmers, te lang bewaren.
I. Te lang droog laten iiggen.
m. Niet ontbladeren en/of schuin

afsnijdcn. het plaatsen in heet wa
ter, het plat slaan van de stelen.
m-n. Geen houdbaarheidsmiddel

gebruiken of het water niet ver
ve r sen.

Hoe geven wc de roos de grootste
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kans op een kwalitatief gocd vaas
lev en?

a. Snijden met bijna volgroeide
knop, rozen niet slap laten worden
inde kas.

b en c. Bij warm weer of bij rozen.
die snel slap worden: in water,
waaraan een voorbehande-

lingsmiddcl is toegevoegd, plaat
sen.

e t/m g. Gebruik schoon fust en
schoon water met een voorbehan-
delingsmiddel(b.v. Chrysal VB).
In de koelcel heeft een houdbaar
heidsmiddelgeeneffect. Niet langer
bewaren dan 3 d.

ht.'mj. De ongunstigste periode is
een groot gewichtsverlies door te
lange droge bewaring bij een hoge
temp.

Verbetcring kan door
voorwatcren

voorkoelen( vacuum koelen)
verpakken
ontbladeren

k. In de koelcel: schoon fust.

schoon water met voorbchande-

lingsmiddel. Niet bewaren.
I n de winkel: schoon fust, water met
houdbaarheidsmiddel.

I. Consument: zo snel mogelijk in
water zetten.

m. Gedceltelijk ontbladeren. schuin
afsnijdcn en in schone vaas plaat
sen, waarin water met een houd-r

baarheidsmiddel.

Samengevat:
Bij droge bewaring altijd gewichts
verlies. Hct minst bij lage tempera-
tuur en een hoge relaticve lucht-
vochtigheid. Hoe meer blad. des te
meer verdamping en gewichts\er-
lies. Wateropname is onafhankelijk
van de waterkwaliteit. Gebruik bij
lage temperatuur (beneden 10 °C)
een voorbehandclingsmiddel. Ge
bruik bij hoge temperatuur (boven
10 °C)een houdbaarheidsmiddel.
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