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Te onrijpe bolbloernen

bederven de markt. (Too unripe bulb-flowers spoil the market). Vakbi. Bloem. 30(47)*
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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.
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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 werden.

i och \ raagi de handel naar onrijpe
Ploemen, between 00k in de prijs tot
ailing komt.
Om /ich/ell
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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 .1ehte 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.
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. . sualiletl tebeooidelen op bet te
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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
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Oogststadium tulp
'Apeldoorn'
Rauw oogsten van snij-

Op bijgaande foto is een
aantal bloemknoppen

deelzijn voorproducent

dat zij niet te vroeg
wordengeoogst.
Bij de vroegebroeivan

enhandelaar in verband

tulpen wordt voora/de

met de verwerking en

cultivar 'Apeldoorn'noga/eens te vroeg opge-

de ontwikkelingsstadia
werden geoogst.

bloemen kan van voor-

hetvervoer.
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producent van belang,
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Met in bekeiul. d.it de/e . Ins moei-

li|k openkomt.

de kuekerN •. 1.1 h.i.n eontacloruaan
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kleur tc/ien /ijn.

!e n
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Overtulpen

eerste knop moet
gekleurdzijn

ennarcissen
veel klachten
()\crde snuniphetd van de tulp is:il

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

•.el :e Jy,K-r, geueest Vi een perio-

o! de lelie. die het bote in de va;r>

de \an \eel klachten warden /e »ai
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