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Sj-oqies: rose, 4 cv.

Key words: out flower; keeping quality; temperature (during handling and transport).
"Conclusions in a warm, non-cooled load of roses, temperature may rise to 35-/(0 °C.
iTeasures to be taken if cutting and handling have to be done under hot weather con

ditions: a3 don't cut too immature; b, put blooms in clean water (in summer with

•Clirysal VB» added); c, restrict transpiration by packing in plastic film or in boxes
d, if possible, lower temperature during handling; e, use low temperature during
transport; f, after transport, bunches should be re-cut, and placed in preservativecontaining 'water if temperature is above 10 C; take care that the consumer will use
a preservative.

STABY-OSU

Verledenjaar verscheen

erop het Proefstation

C'hnsjl (| \aa>) te staan. Do gehruikiL- cu Invars in boido proeven
waren:

voorde Bioemisterij te

Baccaia

A a Ismear een rapp on

Sonia

onder de titei,, De h oudbaarheidvan ter veiling

llona

Belinda
De proefopzet \un de eer.ste proei.

aangevoerde rozen in de
Op de resultaten van dit

die op 7 augititm starile. hi/ een
htiitewcniperattittr van tJ0"C. was
als \'otgt:

onderzoek gaan we in dit
artike Iwat dieper in.

er word uitgegaan van 5 bossen le
soon rozen per cultivar. dio ufkom-

Hopelijk kunt u er ais ro-

siig waren van in totaal 20 verschillende kv», decrs. fir is goon verschil in

corner van 1975".

zenkweker, handeiaarof
b/oemist uw voordeel

behandcling toegepasi na do perio
de op de veiling. De droge periode

mee doen.

wa> tnditge\al24 uurbij24"C.

Jc/omervan I975 kenmcrkte zich,

Resultaten 1e proef

_i.it /al een iederzich nog wel herinneren, door een periode van en-

ponodo gemiddeld f>

kele weken met zeer warm weer.

koelcel in water, nam het gewicht ~p
gemiddeld met s - toe. /odat do ro- ^

nas: wat isde invlocd hiervan op de
.'uuidbaarheid \an do roos? Door
hct uitvoeren van twee proeven

/on uoor ongeveer op hetzelfde go- L

werd op hoi Proefstation gekeken

j

Waaromdanzo.

naai do rcaktie van do rozen in do
\aa- na verschillendc transporimo-

i
Proefcpzet
De algemene proefopzet.diogehaniccrd vverd. kan schematisch als
. v>!ct v.orden v\eergogev en:

transport (drooe)
vaas (2"C).

*Morgen> vverden do rozen op de
iTiling gehaald. De rest van do
rioel werd op het Proefstation /ell

uitgevocrd. I ijden^dc droge perioi. word con transport nagebootM
•I Jo bloemen kompakt in een
a«)i>s te pakken: hierbij varicerden
je tempcraturcn per proef. Na de/e
Jroge periode kwamen de rozen
•cdurende4 uurin schoon water bij
:"(.' testaan.

licrbij werden do soortcn onder•ng gescheiden gehouden. Voordai
>/cn in dc vaa* kwamen te

.•.i.iii. wciden /o iilgeknipt tot een
etigte van ea SO «. m 1)e stolon werIcn gedceliclijk onthladerd. ontJuoind en solium utgesneden.
;\r ho> kwamen Moods \f> bloemen

n u.iioi [3 va/enj on 5 bloemen in

18

("j

alshetzoook kan...?

.•elijkheden.

koelcel

in gewicht C

.ii Iijdens de ponodo luorna. in de (\

:)•,: vraag die ons toen bezighield.

• filing

0

De rozen namen ttidens de droge -^

wichi kuamenab bii nmvangst op "^Z
do voiling.
'O
(io/ion dc iter goede kwaliteit van
hoi ujtgang>materiaal. viel hoi ro-i./..;.i: m dc v,i.:n by/onder logon

De uvon kuamen praktisch allem««al j^ed in? d-: droge bewaring,
Dekn ppoi •>..•-" gi .d iup on vrij
g'ool

\.-. ::::

UMal moil in do

k«*c\*ei /agen ze oi v^coi in» on sio• o .::: Bi hvt .:) de v.i.is pl.ialson.
werden .:. k-nke'e dappc nekken.
d.s .iai-.w ..• j a.i.i .••

gcmcikt.

S i . •> .'.. Jageti i' do v.i.is stonden
j icon de Ba».eara"> el n^\: iedeii|k

ha I).: Aaron .••. htei ook de lang.sle
bt»*Nen. u.i.::;.ni hct grootNte gedeeite algeknipt '.v.in De andere
M>orten i/owel op water al> up
( hr> >..!i war. n /ondei moor slechi

:. '•'. :;iei I • w.i .n geen grote vet-«.!'

on

lo .•

s'.atoK'n iunnci) Jo

In ( -.:> v.i. w roil alleen d-- va/eil
BjvCar.i Ht >.:.••« Belinda good
Do :.»: '.v.i» .1 n do bossen in vva-

?-•*
'

vcoriicnring

Proefopzet 2eproef, op 14 augustus
1975. eveneens hij een huiientemperaiuurvan±30°C.

Dezelfde cultivars werden gebruikt
als bij de eerste proef (Baccara's,
Sonia, Nona on Belinda).

Percultivar werd uitgegaan van 3

bossen le soort. afkomstig van een
kweker(totaaldus4 kwekers).
Er vverden driev erschiHondo behan-

delingen uitgevoerd, die betrekking
hadden up de droge periode: gerekend vanaf hoi stadium op de veiling:
i)goon droge periode
b)24uurbij22°C

:)24uurbij2°C.
i )e kwaliteit van do rozen was min-

Joi dan bij do eerste proef. Er zaten
iiogal wat onrijp gesneden rozen
jussen. We kunnen echter loch wel

»preken v.in representatieve bossen
v oor een I o soort ro/en.

Resultaten 2e proef
van de ru/on. die droog hadden
;;ologen bij 22 °C. kwam in de vaas

De tirroperatuur isbolengrijkor dan de stoellengta

van een koude lading; met behulp
van de/e vorm van koeling kan de
lading tijdens het transport koud
blijven. •
Aange/ien de handelsfase mcestal
nog vaker wordt onderbroken door

pakt is gestapeld, is vervoer in

Temperatuur
ns

handhaven.

m

taat van dergelijke bloemen bij de
konsument vvcinig hoopgev end.

c)verdamping bepcrken door ver-

mecrslechte resultaten. Tussen niet

Om ook onder warme omstandig

lowaardo on bij 2°C bewaarde ro-

d) produkt koud houden tijdens de
verhandelingsfa.se (dit is nog niet
uitvoerbaar, er zijn echter wel
mogelijkheden, zoals b.v. bij de

.n do vaas vAaron de niet bewaar

heden een good produkt te leveren,
moeten onderstaande punten in
acht worden genomen:
a) niet te onrijp snijden;

de en de bij 2 "C bewaarde ro/en
.vol good. De ru/on die bij 22 "C

b)bloemen in schoon water zetten

n vvatei niets terecht. De/e behan-

J.ling gal bij alle cultivars zonder

•on was niel vool verschil te con-

•tateren. Bij gebruik van Chrysal

lioog hadden gelegen. waren in
hivs.tl Juidelijk beter dan in waoi. m.i.u stonden gemiddeld loch
luidelijk kortcr dan do andere twee
tehandelingen la en o).
Conclusie
Met blijkt. dat hoge transporttem>eraturen een /o*n grote invloed op
lerooskunnen uitoefenen, dat deze

na enkelc dagen in dc vaas al slap

pakking in folic of dozen;

irisson. die worden verhandeld

opdeCCWS):

(vooral in de zomei Chrysal VB
gebruiken:

Bij warme lading kan een koelmotor de inlaadtemperatuur

Door de grote warmteproduktie

droge periodes, van bovendien langereduur. met bloemen die soms bij
de kweker al niet optimaal behandeld /ijn. is het te verwachten resui-

een geisoloerde auto voldoende.

e)koud transportercn. Uitgaande
van een koude lading, die kom-

van rozen (broei) is er van afkoe-

ling geen sprake. Bij vervoer van
een warme lading in een niet gekoelde auto, stijgen de temperaturen bij de roos soms tot
35°-40°C!;

f) nahet transport dienende bossen
met een scherpe snoeischaar iets

afgeknipt to worden. Bij het
plaatsen van de bloemen bene-

den 10°C moet schoon water ge
bruikt worden. bij temperatuur
boven 10 "C bcslist eon houdbaarheidsmiddel in het water
doen!;

gjzorg or bovendien voor. dat de
konsument
een
houdbaar-

heid.smiddel gebruiki en de rozen
good behandelt (blad gedeeltehjk
verwijderen
afsnijden).

en

stool

schum

Indien de konsument voor rozen

;aan hangen. Gezien de zeer goede

goon houdbaarheidsmiddel ge

iwalitetl van het uitgangsmaeriaal. is het wel aannemelijk, dat

mce.ste gov alien onbevredigend

le resultaten bij de afnemers under

on teleurstellend. Een houdbaar

lo/e omstandigheden nog slechter
•ullen /ijn.
Het blijkt bij/onder belangrijk om

do houdbaarheid in dagen. maar

de temperatuur tijdens de droge pe
riode /<> laag mogelijk te houden.
!>.! kan pi.iktisoh alleen gerealisoeid v\orden door het inpakken

bruikt. is het resultaal in do

heidsmiddel verbotort niet alleen
vooral de kwaliteit v,\n do roos in
do vaas.

Walk gedeolte *al goe<i openkoman

