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Barendse, L.V.J., P. Hoogoterp, and J. Breebaart, 1975- Te onrijpe bolbloernen
bederven de markt. (Too unripe bulb-flowers spoil the market). Vakbi. Bloem. 30(47)*
39-45. (color pictures)
j^>eci_es: tulip 'Apeldoorn'j iris 'Prof. Blaauw'; Freesia (3 cv.)$ lily 'Enchant
ment1 $ Lilium longiflorum, daffodil.
Key words: cut (bulb)flowerj keeping quality; cutting sta^e
Contents: full-color pictures of unripo-ripc-too ripe sta/jes.

gang
in hot Vakblad nr. 17 van 25 april
|9"5 stond een artikcltje van de
heer J. K. Zandberuen over hct on-

nipaanvoeren van bolbloernen.
Hierin signaleerde hij duidclijk de
kualheitsachieruitgang van bol
bloernen. die onrijp gesneden wer-
den.
i och \ raagi de handel naar onrijpe
Ploemen, between 00k in de prijs tot
ailing komt.
Om /ich/ell niet tekort te doen.

j.i.in sommige kuekers daarom
rauuersnijden.
Hit houdt echter we I in. dat de con-

imcnl een mindcrwaardig pro-
jukt krijgt!
I.". is beue/en. dat onrijpe bloe-

•r.en een sleehte uitbloei geven op
water.

\os maar 25', van de consumen-

. gchruikt regelmatig houdbaar-
rieidsmiddelen.
Hierop is de uitbloei van onrijpe
bolbloernen vauk welgoed.
\ oor alle bloemen die in knop
j.'ooasi ttorden. kan gezegd wor-
:.:i. dai hoe riiper de knop bij het
ruiden is. des te beter 00k het ver-

•x .1 ehte resuItaat bijde consument.
! >.i! we dan een stapje terug moeten
.:.vn om de wrhandelbaarheid niet
- ge\aar te brengen. bij voorbeeld

••>: open goprongen knoppen. is
^..-,\ ramp.

..: Jit tot een minimum beperkt
.•: blij\cti/al duidclijk /ijn. hide

..-.«: gchouden iaarvergadering

.-. de \ creniging ..De Neder-
,.::J-e Hloemi.-terij". /ci de \oor/it-
.• rnr. P P. \. I euniv^en in /ijn
••v:img>uooid 0.1.. ..Kualitcit en

.:dbaai'heid /ullen .iK roultaat
on> \.ikmanschap de he.sie

. hoigen biedeo \ out nit/ielit op
•..!>• uiden".

! >: /.ildooi velcil be.1.mid uoiden.
Met ind.utrom00k vangrool bclang
. . sualiletl tebeooidelen op bet te

. -.idiLii reMiliaat *"» 1( de coiimi-

•.:it

i>. -nimiplieid i> Inert001 een \an
. ",Jaiigil|kslc 111.i.11>t.ivc11

•:. V. J Barendse,
Proefstation Aalsmeer,
•n samenwerk/ng
•net

P Hoogeterp. Lab. v.
Sloembollenonderzoek
Usse.ing. J. Breebaart, VBN

Links. Aenvo«f van Li-

!ium 'Enchantment' op
de veiling, in aon ta
vroeg stadium
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Barendse, L.V.J., P. Hoogeterp, and J. Breebaart, 1975- Te onrijpe bolbloernen
bederven de markt. (Too unripe bulb-flowers spoil the market). Valibi. Bloem. 30(47)
39-45. (color pictures)
Species: tulip 'Apeldoorn'j iris 'Prof. Blaauw'; Freesia (3 cv.); lily 'Enchant
ment1 ; Lilium longiflorum, daffodil.
Key words: cut (bulb)flower; keeping quality; cutting stage
Contents: full-color pictures of unripc-ripe-too ripe stages.

gang
In het Vakblad nr. 17 van 25 april
|9"5 stond een arlikeltje van de
hcerJ. K. Zandbergen over het on-
rnpaanvoeren van bolbloernen.
Hierin signaleerde hij duidclijk de
kualiteitsachteruitgang van bol
bloernen. die onrijp gesneden vver-
den.

loch \ raagt de handcl naar onrijpe
Moemen. hetgeen 00k in de prijs tot
lining komi.
Om /ich/elf niet tekort te doen.
gaan sommige kuekers daarom
rauvversriijden.
Hit houdt echter wel in. dat de con

diment een mindcrwaardig pro-
Juki kriigl!
He: i> beue/en. dat onrijpe bloe-
rr.en een slechte uitbloei geven op
water.

\oe maar 25 ' ( van de consumen-
:en gebruikt regelmatig houdbaar-
hcidsmiddelen.
Hierop is de uitbloei van onrijpe
bolbloernen vaak welgoed.
\ oor alle bloemen die in knop
ieoogst worden. kan ge/egd uor-
Jvn. dat hoe riiper de knop bij het
•nuden is. des te bctcr 00k het ver-
A.iehteresultaat bij deconsument.
! '.it we dan een >tapje terug moeten
joen om de \erhandelbaarheid niet
- eevaar te brengen. bij voorbeeld

Joor open gesprongen knoppen. is
_ven ramp.

hat dit tot een minimum beperkt
.: hlnven/al duidclijk /ijn. hide

..:-: gchouden iaarvergadering
•. de Vereniging ..De N'eder-

.•\:>eUloemisterij". /ei de \ oor/it-
•„•• mr. IV I'. \. I cuniyten in /ijn
.•"•ening>uoord o.a.: ..Kualiteit en

:dhaaihcid /alien tils resultaat
•: .wis \akmanNchap de be.ste
. hoigcn bicdcn \ oor uit/icbt op

•. '.1. tuden".

I > : /.ildo.'i vclcn heaatnd v\orden.
He: indaarom 00k van groot bclang
.:. -.u.iliU'ii le beooidelen op het te
. vv.ichtcn rcMilt.utt bij de eon-m-

• .at

'.V -niirnpheid i* htcrxoor een van
.-. -".l.iiieuikNie inaalNtavcn.

L V. J. Barendse.
Proefstation Aalsmeer,
n samenwerking
•-net

Aanvoer van te rauvve ' Apeldoorn' op de veiling
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Oogststadium tulp
'Apeldoorn'
Rauw oogsten van snij-
bloemen kan van voor-
deelzijn voorproducent
enhandelaar in verband
met de verwerking en
hetvervoer.

Voor de consument is het
evenwelmeestal nade-
lig, omdat te rauwge-
oogste bloem en op de
vaasmeestal nietgoed
uitkomen.

Het is daarom gewenst.

dat zij niet te vroeg
wordengeoogst.
Bijde vroegebroeivan
tulpen wordt voora/de
cultivar 'Apeldoorn'nog-
a/eens te vroeg opge-
trokken.
Het is zowel voor de con
sument als voor de
producent van belang,
dat deze tulp op het
juiste tijdstip wordt ge-
oogst.

•"»)

.

Op bijgaande foto is een
aantalbloemknoppen
te zien die in verschillen-
de ontwikkelingsstadia
werden geoogst.

P. Hoogeterp.
Lab. v. Bloembollenonderzoek.
Lisse.

le onrijpe bloemeib
anti-reclame!

Terauw-
consumenf krfjgf een
minderwaardig produH



>

Iris'Prof. Blaauw'
moetrijpgeoogst
worden
Hicr speelt bet ra> een belanurijke
r../.

I'rol Ml.i.uiu' moet beNltNt rijp
gcoogsl uorden. dit is met mmi-
m.i.il I em kleur.

Met in bekeiul. d.it de/e . Ins moei-
li|k openkomt.
Idea.if kan vsat rauuer gcoog.st

woiden. maar er moct duidclijk
kleur tc/ien /ijn.
bil te onrijp geoogste irisscn komen
de knoppen niet open.
Dit in hij/onder jammer, vooral als
men vveel hoeveel moeite er gedaan
in om er een hloemknop in te krij-
s-en!

Freesia Ballerina' linkslerauw.rechis 1

Lelie —

eerste knop moet
gekleurdzijn
w.ii vooi .die bloemen geldt die in
- 'lop gesiieden worsen, geldt 00k

o! de lelie. die het bote in de va;r>
.rkregen wordt indien de knop
•ilcdig nip in.
.: en geNiieden uordt als de knop

:oe volledig groen is ot de neiging
• .Moont te gaan kleuren. dan in hcl
.N.ilt.tat mde vaa> pover.

!.>e blocmkletn i>flet>. en bet aantal
\.".oppen dat openkomt in duidclijk
•-.ndei dan bu rijp gesneden t.ik-

N.U

1'::; een /o gocd mogelijk roultaal
Mde \.i.in ie u.i.irborgen en een
.en /<> coed veihandclha.u pro-

ni ie leveren. moet /ekei de eet-

•\ knop i»eheel gcklcuid /1in: de
•» - edc knop heell dan 00k k leui

dit Ni.uluim /nil de bloemen /e-

•.: 11.>c wel enkele dagCIl Ie vei-
'.Cidclcn vooi /e opcilNpi ineeii

Iris —links normaal geoogst. rechts onrijp

Oogststadium Freesia Comet', r i|p

Oogstbare Liliumlongiflorum

Te onrijpe oonvoer goat ten
kosie van de houdbaartieid

Rl}Pgesneden Enchantment'

Freesia:

metgrote„bel"
I'.it 1 reeMa aangcvoerd dieni te
u-.rden met een ..gnue bel" m\
•"-T..I bi: Je .u:-,....rJcr- hij de
C C VV.S bekend in de oren klm-
ken

'>"t grootNts hrecNia-aanvoer-
ccntrum hccit n.irr.el:jk .1! jarenlang
de kuekerN •. 1.1 h.i.n eontacloruaan
regelmatig ver/ocht tot rijpcrc iian-
•oer v.in di! en \e:e .mdere produk-
! e n

11 ei aanvoeren van I- recsia in onrij
pe tocstand. /o.ib te /ien in op de
loto met 'Ballerina', leidt tot. nau-
vvelijks openkomen van de kam
llaat Ntaan de haak). kleinere bloe-
menen bij gekleurde varieteiten een
lletsere hloemkieur.

Oogststadium Fruesia Royal Blue' rijp

Overtulpen
ennarcissen

veel klachten
()\crde snuniphetd van de tulp is:il
•.el :e Jy,K-r, geueest Vi een perio-
de \an \eel klachten warden /e »ai
njperaangevocrd
net I.i.iIn'.j ,:.ir w.jn „•[ ..:.:.•[ .||

ueer een duideiike ..'• e;eroening"
:e /ien.

.ViiiLl^tm d;e:*.e" aarsgevoerd te
ivorden me: een ..• :.• knop die .m
Npringen -:.;.:•.. en - .: .:: het /oge-
rtaamde ..po:.. 'd-N'.aduim"
Indien in d:: ..:.r.-i eenoemdc »la-
dium gcooe.Ni words, komen de
Mioppen met i.i| .-pen en geven
klemc bloemen

I )e he>te ku allien in de vaas uordt
•erkrecen indseri hcl riipste
knopNtadium ee•'>•>: wordt


