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IHoudbaarheidsverbetering
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bij onnjp gesneden 'Enchantment'. (Vase-life improvement for green-cut lilv »En-

chantment'). Vakbl. Bioem. 33(27): 21„

Species; lily ('Enchantment' ).

*

Key words: cut flower$ keeping quality; cutting stage; bud-opening: 'AAdural AK'i
pulse-feeding.

'

Contents: cutting at an immature stage cannot always be avoided. However, good
keeping quality may be obtained even with immature 'Enchantment' lilies by treating
them with preservative 'AAdural*, during 24-48 hours at 20 °C (30 g/l).

STABY - OSU

Co

M

V U U '

iydrangea
isia) (!)

L>IUCIH

Houdbaarheidsverbetering

bij onrijp gesneden 'Enchantment'
•

I :< • - - e
-noniak-aluin moet ech\ ontraden. omdat het

frijpcn niet bevorderlijk
!g stikstof zo laat in het
rdt gcgeven. Om bovenrcdcn wordt kali-aluin

plant wordt 30 g kali-

. is 2 cctlepels) in 2 of 3
yi, met 'n tussenruimte
n dagen. De wortelontican door aluin nadelig
invloed, het tocdiencn

nigc voorzichtigheid ge:rband met verbranding
-tels. Er moet nu regel•r worden gegeven, zo-

: het aluin goed kan op-

:n beschrijving zijn de
iicblauwd" kunnen workruisjc aangegcven.
rtcnsia-rassen hebben

:$odig alsde,,blauwe".

,
•

Hetmagalsbekendwordenverondersteld, dat onrijp gesne
den bloemen (en dus ook lelies!) over het algemeen een
slechtehoudbaarheid hebben.

Echter, onrijp oogsten is niet altijd te vermijden, vooral tij-

denshetweekend moetende bloemen nog weleensvrij on

rijp geoogatworden. Doortoevoegingvanbepaaldemiddelenaanhetwateropdekwekerijkantocheenduidelijkeyerbetering vandehoudbaarheidbereiktworden, invergelij-

king totdehuidige methode.
Als 'Enchantment' onrijp gesneden

wordt (foto's 1 en 2) en na het bos-

ppneembare alumide fosfaattoestand

ede van belang op

[blauwverkleuring.
- jcgevens van het
Lehf und Versuchs-

Gari\nbau te Heidel:;ze \t>or de ..blauwe"
nict racer dan 400 mg

nt(inten 12 cm pot) be-

.iilditbij de rassen met
.en rode bloemkleur ca.

magzjin.
watersanenstelling met

lol de pardheid en de
udhcidi heeft invloed
*\erkleAring. Geschikt

regcnwaer of osmose•1 vanhelgietwater mag
:4dalcn.\
noemd iAstituut moet

•igenoemdf voorwaaroor..het b^Jauwen" aan

6kgalumlfiiumsulfaai
ien tocgevdfcgd, terwijl
gin van de tick met een

oplossing *n alumi-

of kalialuinVnoet wor-

5l. Deze giftmoet 6 keer
rdcn.
\
eartikelzalwprden iniverdereteehmdevol-

eperiodenahet oppotanhetbewaren en ver-

de plinten zal uitgeht worden besteed.
iFM,J J BOONSTRA F.N
\CHKP VOOR HE TIIN!EER LTRECHT
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kortere

houdbaarheid in dagen. De stadia

sen in de schuur in water gczet wor

zijn van de uitgegeven bolbloemen-

den, om een voldoende rijp aan-

poster.

voerstadium te bereiken, dan staat

vrijwcl vast, dat deze bloemen bij de

Aadural AK per liter worden gebruikt. Het heeft echter alleen zin

omdit knopmiddel te gebruikenals
de bloemen werkelijk doorgroeien.
Detemperatuurmoet dan boven de
10 °C zijn. Een optimale doorgroei
wordt verkregen bij 20°C. Dit
houdt in dat de bloemen dan circa
24 uur tot 48 uur in deze oplossing
staan.

Samenvatting
Onrijp gesneden 'Enchantment' is

AAdural AK

minder houdbaar dan voldoende

Beterc resultaten bij de consument rijp gesneden takken.
geven. Dit uit zich dan in het slecht zijn te verwachten, indien er tijdens In bloci trekken op water geeft een
het rijpingsproces in de schuur aanzienlijke houdbaarheidsverminopenkomen van de kelken, een fletdering.
In bloei trekken op AAdural AK,
TabeH
;•
-,.
Percentage' opengekomen knoppen bij 'Enchantment' en da houdbaartieid in dagen 30 gram per liter geeft goed houd-

consument minder goede resultaten

bare bloemen.

(vaasinhoud iswaier)
Voorbehandoling:

aardeende beschik-

sere bloemkleur en ecn

AAdural AK aan het water wordt

toegevoegd. Hiertoe moet 30 gram

Rijp gesneden takken

-'

percentage

houdbaarheid

opooknoppen

in dagen

94

Onrijp gesneden, inbloeigetrokken inwater

78

Onrijpgesneden. inbloeigetrokken in AK

88
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