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Samenvatting
- Dehoudbaarheid verschilt sterkpercultivar.
- Door trompetnarcissen engelegrootkronige narcissen teoogsten
ophetmoment dat hetvliesrond deknop (despatha)juistis
opengesprongen,wordt dehoudbaarheid van debloemenvergroot.
- Dehoudbaarheid wordtniet groterdoor debloemenvóórhet
afleverenaandeveilinginwater tezetten.
- Debestebewaartemperatuurligt tussen0,5 en1,5C Doorde
bloemen7dagenofminderbijdezetemperatuur tebewaren,wordt
dehoudbaarheid niet ofnauwelijks beïnvloed;na eenbewaring
van2-4v/ekenbijdeze temperatuuropenen de bloemen zichniet
meer.
- De consumentkandehoudbaarheid vergroten doordebloemen
•snachtsineenonverwarmd vertrek tezetten.
- Doorsuiker (1-5%) aanhetwaterindevaastoe tevoegen,wordt
dehoudbaarheid vandebloemweinigofvrijwelnietvergroot.
Toevoegingvan andere chemische stoffen heeft geeneffect.
- Het verwijderen van eenstukvande stengel ofhetsplijten van
het stengeluiteinde heeftookgeeneffect opdehoudbaarheid.
- Zetnooit tulpen ennarcissenbijelkaarin lénvaas.
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Inleiding
OphetLaboratorium voorBloembollenonderzoek enandere
instituten isonderzoek verricht naar dehoudbaarheid vannarcissebloemen.Metgebruikmaking vanalle informatie,isditrapport
samengesteld.
Allereerst zalhetverschil inhoudbaarheid tussen deverschillende cultivarsworden besproken.Daarna zalworden vermeld
welke invloed hetontwikkelingsstadium van debloem bijhetoogsten
opdehoudbaarheid heeft enwathet effect isvanbepaaldemaatregelen die tijdenshetverhandelen endoorde consumentkunnen
wordengenomen.

- if -

Cultivars
Uittabel1blijktdatdehoudbaarheidpercultivarsterk
kanverschillen(3)»
Tabel1.Dehoudbaarheid (indagen)vanenkelenarcissecultivars.
Debloemenwarenophetveldgeteeldenstondeninwaterbijeen
temperatuurvan15»5Ceneenrelatieveluchtvochtigheidvan6^%.
Cultivar

Houdbaarheidin_dagen

BarretBrowning

8,4

California

10,2

Carlton

7,2

Cheerfulness

10,7

DutchMaster

8,0

EdwardBuxton

7,8

FlowerRecord

7i4

Fortune

8,2

Geranium

7,9

GoldenHarvest
Helios
KingAlfred
LaurensKoster

9»8
9,6
7,2
12,0

Magnificence

9,0

Mercato

7,4

MountHood
QueenofBicolors
Rembrandt
SempreAvanti
Unsurpassable

8,0
7,6
8,0
7,4
8,0

Verger

10,2

Yellowcheerfulness

8,8

YellowSun

10,0
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Ontwikkelingsstadiumvandebloembijhetoogsten
Eenaantaljarengeledenwerdennarcissebloemeninhalfof
geheelgeopendetoestandgeoogst.Tegenwoordigwordenzijoverhet
algemeeninknopgeoogst.Deinvloedvanhetontwikkelingsstadium
bijdeoogstopdehoudbaarheidisvermeldintabel2(gegevens
ontleendaanRattink,H.-Dehoudbaarheidvanafgesnedenbolbloemen(2).
Tabel2.Deinvloedvanhetontwikkelingsstadiumbijhetoogsten
opdehoudbaarheidbij20C(indagen)vanbloemen (3cultivars)
dieindekaswarengeteeld.N=V?»
Ontwikkelingsstadium
vandebloembijhet
oogsten

Houdbaarheid indagen
"Carlton" "GoldenHarvest" "Unsurpassable"

1.Deknopstaatrechtopenisnoggeheel
omhulddoorhetvlie-

5,7

5,9

3,0

5,3

5,3

^,5

5,3

M

^,3

^3

zigeschutblad(de
spatha)
2.Deknopstaatrechtop.Despathais
juistgescheurd.
3.Deknopisschuin
omhooggerichten
nognetgesloten

5,0

4.Deknopishorizontaalgerichtenbegintzichteopenen

4,5

Inhetonderzoekwerdenalleentrompetnarcissenengele,grootkronigenarcissenopgenomen.Hetinknopoogstenvannarcissendie
niettotéénvandezegroepenbehoren,moetwordenontraden.
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Het isni. gebleken datbloemen vanbijv. cv. "Flower Record"niet
in stadium 1of2mogen worden geoogst,omdat deknop danniet
uitkomt.Deze cultivarwordt danookhalfgeopend opdeve;ling
gebracht.
Hetoogstenvandebloemeninstadium 1of2heeft ten
opzichte vanoogsteninstadium k hetvoordeeldatdehoudbaarheid groter is;daarentegen isdekwaliteit vandebloemenwat
minder goed.De stengeldiebijhetinknop oogstenkorteris,
groeit indevaasnauwelijksmeer.Ookblijft debloemkleiner,
naarmate menvroeger oogst (3a). DesondankswordeninNederland
trompetnarcissen engele,grootkronige narcissen tochindeknop
(stadium 2)geoogst,omdat dekansop beschadiging vande bloemen
tijdenshet transport danzeergeringis.Bovendien wordt dehoudbaarheid bij20Cdanmet ééndag (dat ismet 20%) verlengd.
Maatregelen tijdenshet verhandelen
a.voor entijdens transport van telernaar veiling
Bijeenaantal cultivars isonderzocht of debloemenvóórhet
afleveren aandeveilingwelofnietinwatermoeten wordengezet.
Omdit teonderzoeken zijndebloemennahet oogstenwelofniet
inwatergezet endaarnaishet transport nagebootst doordebloemen 1,2of3dagenbij15Ctebewaren.Het bleekdatdehoudbaarheid gemiddeld 0,2 daglanger endebloemdiameter 0,2 cmgroterwasvandebloemendie inwaterhaddengestaan.Hetinwater
zetten vandebloemenmet het doeldehoudbaarheid tevergroten,
heeftdusweinig zin(3a).

b.voor en tijdenstransport vanveilingnaar grossier
Overhetalgemeen wordt delevensduurvan bloemenvooralbepaald
door detemperatuur;dehoudbaarheid isbijhoge temperatuurkleiner danbijlage temperatuur; zoook bijnarcissen (zie tabel3)«
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Tabel3«Het aantal dagen datnarcissebloemenvan verschillende
cultivarsbijbepaalde temperaturenkunnen worden bewaard, tot zij
23% vanhun totalehoudbaarheid hebbenverloren.Debloemenwaren
tevelde geoogst toendeknop-horizontaal gericht enhalf geopend
was. Zijwerden daarna gewikkeld indunplastic (polyethyleen)en
droogbewaard (gegevensontleend aan jaarverslagen vanhet Rosewarne
experimental horticultural station )(Ja).

Cultivar

bewaartemperatuur
in°C

Magnificence

Golden
Harvest

Fortune

0,5

20

20

16

16

20

1,5

20

20

16

16

20

^,5

12

12

12

12

7,0

8

k

10,0

k

8
8

8
8

k

k

k

King
Alfred

Uitdeze tabelblijkt dat debloemen bij0,5 of 1,5 Czeer
langhoudbaar zijn.Debloemen blevenkleiner,naarmate zelanger
waren bewaard.Debloemgrootte wordt beïnvloed door de bewaarduur
enniet door dehoogte van debewaartemperatuur enookniet doorhet
alofnietinwater zettenvan debloemen tijdens debewaring.Bij
zeerlangebewaring openen debloemen zichnietmeer.
Hetalofniet inwater zetten vande bloemen had geen invloed
op deontwikkeling van deknoppen.Bijeenwat minderlangebewaring (16-30dagen)gaan debloemen wel open,maar zijvertonen een
"geknepen"stand,dat wil zeggen dat tegenoverliggende bloemdekbladenbijvolle bloeitenopzichte van elkaar eenhoekmaken van 135
graden.
Alsdebloemenworden geoogst inhet stadiumwaarindeknop
horizontaal gericht isenzichbegint teopenen,dankunnende
bloemen,afhankelijk vande cultivar, 16-30dagenbij0,5--1,5C
worden bewaard (3a).Of zo'nlange bewaring ookmogelijk isals
debloemen in eenvroeger stadium worden geoogst,isniet bekend.

Actea
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Sytsema (1)noemt alsaanvaardbare bewaarduur 7dagenbij
0,5°C,of3dagenbij 5°C of 1dagbij 13°C.Inde betreffende
proeven werden debloemen bijdeze temperaturen bewaard ineen
vaasmetwater,waarin0,01%hibitaan (eenbactericide)wasopgelost.
Alsdebloemen droog,inpolyethyleen van0,02 mm dikteverpakt,werden bewaard,kon eenbewaarduur van 1-3 dagenbij 13C
of7dagenbij 0,5 -2Cnogaanvaardbaar wordengenoemd.Bijdeze
bewaarduren werd dehoudbaarheid van debloemniet ofnauwelijks
beïnvloed. Wanneerdebloemen gedurende 16-30dagen bij0,5-1»5C
werdenbewaard,zoals in deproeven teRosewarne,verminderde de
houdbaarheid met Z5%.
c. Verpakking
Inproeven zijn bloemengedurende éénweek in devolgende
verpakkingsmaterialen bewaard: nl. inplastic folie(polyethyleen),
inkrantepapier,inbloemenpapier,in eenkartonnen doosofin
plastic folie.Deverschillendematerialen haddengeeninvloedop
de houdbaarheid.
Alsmennarcissen ingesloten,metlucht gevuldeplastic zakkenwilverpakken,kan dit het best gebeuren in zakken vanhet
1)
2)
typepe kO ofpe60 .Inplastic zakken van eenander type wordt
de zuurstofconcentratiebij20Cna2-3 dagen telaag,namelijk
beneden V/o,wat eenzeernadelige invloed op dehoudbaarheid heeft.
Hetpercentagekooldioxyde heeftniet ofnauwelijks invloed
op delevensduur vannarcissen.Paswanneer de concentratie CO in
dedichte zak tot ca.20%isopgelopen,gaande bloemennaeen
bewaring van5dagen bij20Cniet meergoed open O ) .

1)
pe*t-0=polyethyleen-f
oliemetlage gasdichtheid,Dikte vanhet
folie0,036tot0,0^mm;afmetingen van de zak6x16x69cm.
2)
pe 60=polyethyleen-foliemetlage gasdichtheid. Dikte vanhet
folie 0,055 tot0,063mm;afmetingen van de zak6x16x69cm.
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a.De temperatuur
Ook tijdensdevaasperiode isdelevensduurvandebloemen
sterkafhankelijk vandetemperatuur. Zoals reedsbijdebespreking
van debewaarproeven isvermeld,isdehoudbaarheid destegroter,
naarmate de temperatuurlageris.
Indehuiskamer isoverdagde temperatuurhogerdan 'snachts.
Alsdetemperatuurgedurende 12uurvan eenetmaal25Cisengedurende deoverige 12uur 15C,danisdehoudbaarheid ongeveer even
grootalswanneer de temperatuur constant 20Czouzijngeweest.
Doordebloemen 'snachtsin eenonverwarmd vertrek teplaatsen,
wordt dehoudbaarheid vergroot.Het in eenkoud vertrekplaatsen
van debloemen is eensimpele entegelijkertijd demeestdoeltreffendemaatregel,omdat detemperatuur degrootste invloed opde
houdbaarheid heeft(2).
b.Chemische stoffen
Inproeven werd suiker,chrysalofzilvernitraat aanhet water
indevaastoegevoegd. Intabel k isdeinvloed vansuikeropde
houdbaarheid weergegeven.
Tabel k. Invloed van het toevoegen van suikeraanhet waterinde
vaasopdehoudbaarheid bij20C (indagen)vanafgesnedennarcissebloemen.De vermelde getallen zijnhet gemiddelde van waarnemingen
aanbloemen van decultivars "Carlton'',"GoldenHarvest","Unsurpassable", "Flower Record"en "Rembrandt".Per cultivar zijn drie
waarnemingen verricht.
Aanleidingwater toegevoegde

Houdbaarheid in

hoeveelheid suikeringrammen

dagen

perliterwater
0

5,3

10

5,6

20

5,9

30

5,^

^0

5,5

50

5,6
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Uitde tabelblijkt dat toevoegen vansuikeraanhetwater
weinigofgeeninvloed heeftopdehoudbaarheid.Uitdeproeven
werd deindruk verkregen datdecvs."Carlton"en "GoldenHarvest"
sterkeropdesuikertoevoeging reageerden dandeanderecultivars.
Inandereproeven werden devolgende chemische stoffengetest:
BFH333en 300 (voorlopersvanresp.Aadural enAadural AK),
Chrysal,tulpenchrysal,Compofrisch,Florfrisch,Roselife en
Floralife.Deproeven zijnuitgevoerd met decv."Carlton".De
chemische stoffenwerdenaanhetwaterindevaastoegevoegd in
deconcentratiesdie doordebetreffende fabrikantwerdengeadviseerd.Geenenkelmiddelbeïnvloedde delevensduurvan cv."Carlton"
(1). Ook eenoplossingvan0,03%zilvernitraat bleekgeen effect
tehebbenopdehoudbaarheid.Oplossingenvan0,5-2%calciumnitraat
hebben eennadelige invloed (3a)-

c. Stengelbehandelingen
Met eenzestal cultivarszijndevolgende behandelingen van
destengel uitgevoerd:
1.Een stuk vande stengelafsnijden onderwater.
2. Splijten vanhet stengeluiteinde.
3.Ëen stukvandestengel afsnijden en splijtenvanhet stengeluiteinde onderwater.
k. Hetuit debolsnijdenvandestengel.
Geen enkelebehandeling hadinvloed opdehoudbaarheid(2).

d. Tulgen ennarcissen bi;jelkaarinéén vaas
Als tulpen ennarcissenmeteennahet snijdenvandebloemen
samenin éénvaaswordengezet,treden bijde tulpenna + 2k uur
vergiftigingsverschijnselen op (4,6). Deze uiten zichinhetkromtrekken vandestengel,terwijlhetblad slapgaathangen.Ineen
later stadium treedt vooralinde bladpunten necrose op.Dezeverschijnselenworden veroorzaakt doorhet slijm latdoorde stengels
vandenarcissen inhetwaterindevaaswordt afgescheiden

(k).

Als erslijm uit destengel vaneennarcis opeen tulpeblad terecht
komt,ontstaat ookschade.
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Alsdenarcisseneerstapartinwaterwordengezetendaarnabij
tulpenwordengeplaatst,vertonendetulpendetypischeverschijnseleninminderemate.Naarmatedenarcissenlangeraparthebben
gestaan,ismeerslijmafgescheiden.Hierdoorontstaatlaterminder
schadeaandetulpen.Alsdenarcissen+ Zkuurapartinwaterhebbengestaan,ondervindendetulpennogmaarweinigschade.
Alsdenarcisseneersteenperiodedroogwordenbewaarden
daarnabijtulpenwordengezet,ishetschadelijkeffectvande
narcissenookminder.Dematevandeschadehangtdanafvande
bewaarduurendenarcissecultivar.Naeendrogebewaringvande
narcissengedurende +_ 2kuurbij5-9Ckunnendeschadelijke
gevolgenuiteenlopenvangeringtotvrijernstig»
Ookwanneernarcisseneerstapartinwaterwordengezetof
droogbewaard,kunnenzijdusnogschadeaantulpenveroorzaken.
Daaromwordthetafgeradenomtulpenennarcisseninéénvaaste
zetten.
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