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Barendse, L.V.J., 1977. Drie goed houdbare snijbloemen. Voorkom nodeloze problemen.
(Three well-keeping cut flowers. Needless problems should be prevented).
Vakbl. Bloem. 32(21): 27.
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Species: Nerine bowdeniij Cymbidium spec.} Alstroemeria sp.
Key words.* cut flowerj keeping qualityj cutting stage.
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Advices. Nerine: to be cut when most advanced bud is full-grown, but not yet open.
Packing either individually in 'cups1, or in bunches in bags.
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Cymbidium reacts favorably to 'Chrysal'. The little 'cap' should be present:

pollinated blooms rapidly lose their keeping capability.

w!r^me+laT?h°Uid^e °Ut sufficiently *ipe: at least several buds per stem should
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°U! that Way' i» a preservative almost all buds will open, but in
water the vase life will be acceptable, too.
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langstelling onder meer
a an de goede houdbaarheid. En eengoedhoud-

ue laatstejaren heeft de

bare bioem is de beste
reclame voor het Neder-

teelt van Nerinebowde-

lands bloemisterljpro -

niizich sterk ontwikkeld.

dukt.

Dezebijzonder decoratieve snijbloem dankt
detoenemende be-

dat de bio em en in een

Belangrijk is het dan ook
juist stadium worden

gesneden. Dit is de basis
van een lang en fleu rig
vaasleven.
Vaak wordtdeNenne

nog te rijp aangevoerd.
Dit in tegenstelling tot
vele andere gewassen.
Te rijp aanvoeren werkt
enerzijds beschadigin gen van de bloem in de

\ Linkseen tconrijp

gesneden Nerine.
recbtseensnijrijp
exemplaar

2 Verpakkingswijzen
van Nerine bowdenii

Ook hetverpakkenin

hoezenismogelijkl
Rechtsverpakking per
lOstuks Imksdetraditioneleverpakking in
'UTI cup

3 Bijveel rassen heeft
met name Chrysal een

positief effect op de levensduur en bloern-

kwaliteitvan de Cynbidium. Vooralvoor

vroeybloeiende rassen
isdit bel3ngnjk. daar
deze over het algemeen
met zo lang houdbaar
;ijn

Links een Cym bidium

op water, rechts op
Chrysal Doidelijk is
het verschil in kleur
waarneembaar Op-

me'kelijk hierbij is. rJat
de Chrysaloplossing

een rode tint krijgt vanxvegeafgegi?ven
kleurs toff en

Da /ijn wa.uschijnli|k
dez'ilfdekleurstoffen

diezorgen voorde donkereverkleunng van de
Cvmbidium mwatei
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hand, anderzijdsverkort
het het vaasleven.

Onrijp snijden echter
geeft minder uitkomendeknoppen, waarvande
bloem en watk/einer en

fletser van kleu rzijn dan
normaal het geval is.
(Zie f oto 1 en 2)
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Driegoedhoudbare 4
snijbloemen

Naastde Nerine, staat

ook de Cymbidiumbe-

kendals eengoedhoudbare snijbloem.
Cymbidium, die in het

juiste stadium zijn
gesneden, staan soms
wel 3a 4weken. Tevens

ishetvanbelang, dathet
..hoedje" zich nog aan de
bloem bevindt. Eenbe-

vruchte bloem loopt snel
inkwaliteit terug. Een
natuurlijk proces waarbij
de bloemlip sterk
verkleurt. Indemeeste

gevallen wordtdekleur
rood tot paars.

Bij sommige rassen doet
deze verkleuring geen
afbreuk aan de sierwaar-

de. (Ziefoto3).

Ook deAlstroemena is

voomame/ijk dankzij z'n
goede houdbaarheid een
populaire snijbloem gew orden.

Dezezgn incalehe moet
clan echter wel in een

. oldoende rijp stadium

gesneden worden.
[Zie foto 4 en 5)
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