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Cllende Dloemsoort'Nf^iJ' WBarendse, L.V.J., 1974. Schade door narcisseslijm bij verschi!

(Several flower species damaged by daffodil slime). Vakblad Bloemisteri.j 29 (11):J2.-^-
Species: daffodil; rose; carnation (spray carnation); iris; freesia; anemones; tulip*
Key words: cut flov/er; vase life; preservative; daffodil slime.
Conclusion: especially 'Carlton1 slime is detrimental to many flov/er species; I
slime of 'Geranium' daffodil is much less agressive. Types of damage are described.
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Het is al vrij lang bekend, dat als
narcissenen tulpen bij elkaar in ten
vaas staan, de tulpen spocdig slap
rullen gaan hangen en in crnstige

J**- gfvallen blad- en bloemverbran-
ding tezien geven. Deze schadelijke

i\ invloedwordt veroorzaakt door het
slijm uit de Stengels van de naxcis.
Of ook andere bloemsoorten op
narcisseslijm reageren is in een

Jk Iweetalproevenonderzocht.

Proef1
In deze proef werden de volgende
bloemengebruikt:
narcis ,,Carlton", roos ,,Baccara"
en ..Garnette", trosanjer „Ccrise
Royalctte", Iris ..Ideal", Freesia
..Golden Melody", ancmonen (ge-
roengd).tulp ..Parade".
De bloemen kregen verschillcnde
voorbchandclingcn. Daartoc wer
den zc bij elkaar in ecn emmer gc-
zct. Rozen werden eerst ontbladcrd
en bijgesneden, de andere soorten
werden pas na de voorbehandcling
ontbladcrd. Voor elke bchandeling
werden I0 bloemen per soort gc-

pfcbaaIdwwHriwnilvMidtgw.
DukM^ka »cha<Ja bij v**» 2 an 3. d« tuapaci tn
vaaa4 rijn sUppaf dan tn vaac 1. vardar onda*-
vorefcxi a p^" »ch*i*.
Vaas 1 - v» * wata»
,,- 2-N1/100- narci»aani8im 100 > var-

aund
Ml 3=N 1/100* • narci»»a«»%r> ♦ Owyaal
VVM4 =N 1/1000 =nafcl*»anaUim"IOOO*var-
dund

bruikt. De voorbehandelingen: 4
uur bij 2QC met een r.v. van 100%
in de volgende oplossingen:
1. water (als kontrole)
2. water + narcissen (cvenveel nar
cissen als andere bloemen)
3. water + narcisseslijm (waarbij het
slijm 100 x vcrdund werd)
4. water + narcissen + Chrysal
Na de voorbehandcling kwamen de
bloemen in een vaas met schoon lei-
dingwatcr bij 20°Ccn ecn r.v. van
60 %. Van bchandeling 4 kwamen 5
bloemen in ecn vaas met water en 5

bloemen in ecn vaas met water
waaraan Chrysal tocgevoegd was.

Resultaten
De narcissen die bij de behandelin-
gen 2 en 4 in de vaas kwamen waren
dezelfde als die bij de voorbehandc
ling gebruikt werden. Bij de behan-
delingcn 1 en 3 kwamen geen nar
cissen in de vaas. Zie tabel 1.

Bij ,3accara" waren na 4 vaasda-
gen tekenen tc zien van bladver-
branding bij bchandeling 2, 3 en 4,
na 5 dagen stcrkc vcrbranding en
bladval, tcvens kleurden de bloc-
men eerdcr blauw. Bij dc kontrole
blcef het blad goed. In Chrysal blc-
ven de bloemen klciner dan nor-
maal bij Chrysal het geval is. Bij
aanraking van dc bladsteel vicl het
blad af (na 8 dagen). De schade bij
„Garnette" werd na 7 dagen zicht-
baar aan het blad dat droog en slap
was (behandcling 2en 4) of droog en

donkerc randen had (behandeling
3). In vcrgelijking met de kontrole
kwamen dc bloemen niet ver ge-
noeg open. In Chrysal werd de
schade wat later zichtbaar.

Bij dc trosanjers bestond dc schade
voora! uit stcrke waterverontrcini-
ging. Deze was in de behandelingen
2. 3 en 4 even erg. Na 10 dagen was
het water al zo vies dat de bodem
van de vaas niet mecr te zien was.

Hicrdoor werden de stelen zacht en

bruin met als gevolg een slechte wa-
tcropname. Bij de kontrole bleef het
water schoon; bij Chrysal was het
water na 17 dagen ook vies. Hicr
kwam ook als gevolg van dc narcis
sen bruin en slap blad voor.

Dc Iris „IdeaP bleek minder last tc
hebben van schade. alhoewcl bij bc
handeling4 de knoppen niet verdcr
dan de hclft openkwamen en na 2
dagen een bloem verwijderd werd
vanwege dc slappc steel. De bchan
deling op Chrysal was duidclijk bc-
ter.

Bij dc Freesia kwamen er minder
knoppen open in behandeling 2, 3
en 4 dan op water, zelfs Chrysal had
hier gecn enkel effect (zie Ubel lb).
Bijdc kontrole kwamen geenslappt
bloempjes voor, bij dc rest wel.

De anemonen reageerden op het
narcisseslijm door slappc stclcn en
het niet goed open komen van enke-
lc bloempjes. In Chrysal was de ste-
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Al bij kleine
hoeveelheid
slijm veel schade

vigheid wel goed, maar na 1 week
krecg het blad dodc puntcn.
Tenslotte de tulp „Parade". Deze
bloem werd als vergclijking geno-
men omdat het schadebceld hicrvan
bckend is. Het bleck dat behandc
ling3de meestc schadevcroorzaak-
tc. Al na 1dag waren dc stclcn krom
(niet slap) en het blad erg gerim-
peld. De bloem begon al blauw te
vcrkleuren.

Hetzelfde schadebeeld vertoonde
zich bij de andere 2 narcissebehan-
delingcn. Verdere schade: geen
Stengel- en bloemgroci, slechte
bloemvorm en bladvcrbranding. In
plaats van Chrysal werd hicr tul-
penchrysal gebruikt, hetgeen wel
vcrbetering gaf, maar veel minder
dan bij normalc bchandeling. Ook
kwam hier bladvcrbranding voor.

Proef2
In deze proef werd niet het ras
..Carlton" genomen, maar „Gcra-
nium", en vcrder de volgende bloe-
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roos ,,Baccara", ,,Sonia", ,,Verha-
ge", ..Nordia", ,,Pink Sensation",
..Belinda", ..Carol", ,,Garnette";
trosanjer ,,Scarlet Elegance"; vio-
liercn (gemengd); duizendschonen
(gemengd); tulp ,,Apeldoorn".
Deze bloemen waren beschikbaar

gestelddoorde V.B.A.

Allc bloemen werden eerst bijgesne-
den of bijgeknipt. Daarna kwamen
ze 20 uur bij 2°C met een r.v. van
100% in de volgende oplossingen:
1. water (als kontrole)
2. water + narcisseslijm (100 « ver-
dund)
3. water + narcisseslijm (100 * ver-
dund)+ Chrysal
4. water + narcisseslijm (1000 * ver-
dund)
Nadeze behandeling werden dc stc
lcn gcdecltclijk ontbladcrd en kwa
men dc bloemen in ecn vaas met
vers water. Per behandeling werden
10 bloemen per soort gebruikt, 5
bloemen in een vaas, zodat van elke
cultivar 40stuks gebruikt werden.

Resultaten
Het bleck dat het slijm van ,.Gera
nium" veel minder agrcssief is dan
van ,,Carlton". De schade die

Blidvarbrandmg bij 'Baccara' kwam voor in da
behandelingan2 an 3. DHbaald was ta zian na 6
v«aidoo*n.

w - watar

N1/100 =»lijm100«vardund
N1/10O =»lijm lOO'vardund-Chrvtal
N 1.1000-ilijm 1000'vardund

voorichtinc

Tabel la. Houdbaarheid in dagen

voorbehandelinj «r

T«bd lb. %opgekomen knoppen

w+n

(2)

w+ns

(3)

w+n+c

(4a)
w+n+c

(4b) Freesia kam
haak

9I.4
45.5

90.0
36.7

87.5
24.1

86.2
27.3

80.(

roos'Baccara'
roos 'Garnette'
trosanjer
Iri*
Frcsia
Anemonen
tulp

7.2
14.0
17.0
6.0
9.0
7.4
8.0

5.7
7.0

14.0
0.0
8.0
8.0

6,0

6.0
9.1

14,0
6,0
8,0
8.0
1,0

6.0
7.0

14.0
5.2
8.0
7.0
7.6

10,6
7,5

17,0
8,0
8,0
8,0
8,0

w= water

w+n= water + narcissen
w+ns=water * narcisseslijm
w+n+c= water ♦ narcissen * chrysal
behandeling 11/m 4a; vaasinhoud: water
bchandeling 4b; vaasinhoud: chrysal

voorkwam werd veroorzaakt door

de voorbehandelingcn met 100 »
verdundc oplossingen, zowcl met
als zondcr Chrysal (behandeling 2
en 3). Schade bij rozen kwam allecn
voor bij ..Baccara" en ..Sonia" in de
vorm van respckticvelijk bladvcr
branding en bladval, verder een
sterke watcrverontrciniging, ook in
dc vazen met bloemen die ecn voor
behandcling kregen in ecn 1000 *
verdundc oplossing (behandeling
4). Deze watcrverontreiniging trad
ook op bij het rozeras „Nordia",
verder bij violieren (ook bij de
kontrole) en duizendschonen. Bij
de tulp ..Apeldoorn" kwam bij de
kontrole geen waterverontrciniging
voor. echter wel in de andere drie
behandelingen. ,,Apeldoorn" ver-
toonde ook bloem- en bladvcrbran
ding zoals ..Parade" in de eerste
proef, hier was het schadebeeld ech
ter minder stcrk.

Conclusie

Het blijkt dat vooral het slijm van
dc narcis ..Carlton" schadclijk is
voor veel bloemsoortcn. Over het
algemecn kan gesteld worden dat
ecn voorbehandcling van enkele
uren bij de ondemochtc bloemen in
een 100 * vcrdunde oplossing van
narcisseslijm even schadclijk is als
wanneer zc in ecn vaas met narcis

sen zouden staan. De belangrijkstc
schade is kort samengevat:

Slijm von
'Geranium' minder
oaressief don
von 'Carlton'
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• bij rozen: beschadiging en blad
val

• bij trosanjers, rozen, dui
zendschonen en tulpen: waterver-
vuiling
• bij Iris en Freesia: niet openko-
raen van knoppen
• bij anemonen: slap worden van
de stelen

• bij tulpen: siap worden van de
stclen, blad- en bloemverbranding
Met deze schadcbeclden zal vooral
dc consument van mengbockctten
geconfrontcerd worden, die echter
veelal door onwetendheid dc scha

de zal toeschrijven aan een mindcrc
kwaliteit bloemen of ecn verkeerde

behandeling door kweker of handc-
laar. Ook bloemen die in vuile nar-

cissebakken gestaan hebben kun-
nen deze schade later in dc vaas krij-
gcn. Dat dit geen reklame is voor dc
Ncderlandse bloemen zal ecn iedei

duidclijkzijn.


