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-3INLEIDING
Van17t/m 24-februari1979brachtenTh.M.vanderkrogtenL.V.J.Barendse,
beidewerkzaamophetProefstationvoordeBloemisterijteAalsmeer,een
studiebezoek aanIsraël.Eerstgenoemdevooralmethetdoeldeproduktvernieuwingtebekijken,laatstgenoemdevooralomkennistenemenvandeverwerkingenafzet,metdaarbijdegehelehoudbaarheidsproblematiek.
Hetgerealiseerdeprogramma,datverderopinditverslagtevindenis,kwam
medetotstandmetdehulpvanJ.Straver,produktdeskundigevandeVBN,die
onsenkeledagenvergezelde.

PROGRAMMA
Zaterdag17februari
Amsterdam-TelAviv
Zondag18februari
L.Barendse.BezoekaandeLandbouwfaculteitvandeHebrewUniversityofJerusalem.GesprekmetDr.S.Mayakoverhoudbaarheidvansnijbloemen.
Bezoeko.l.v.Dr.MayakaanBloempakstationteLodwaardeverwerkingvan
deaangevoerdebloemenisbekeken.
Th.vanderKrogt.OnderleidingvanG.Bitan,medewerkervanFlowerboard,
bezoekenaanLandbouwfaculteitendebedrijvenvanM.KatvaninMoshav
Qidron,YBarYosefinMoshavLahich,DSaarinMoshavSedêMoshe.,0pde
Landbouwfaculteit zijnmetDr.Zieslindesortimentsproevenbekeken.
Maandag19februari
L.Barendse.Gesprekmetdhr.A.Levy,producentvandiversesnijbloemenvoedsels(Floron,AladenRose-On).
Th.vanderKrogt.VervolgvandebedrijfsbezoekenmetG.Bitanenaanhet
eindvandedageenafsluitendgesprek.
Bezochtebedrijven:MenEBar-LevteMishmasAyalon
G.KoheninMoshavRishpon
Dinsdag20februari
1.BezoekaanNederlandsenederzettingteNesAmmim.Metdebedrijfsleideris
eenrondganggemaaktoverhetbedrijf.
2.BezoekaanKibbutzRoshHanigra.Gesprekmetdhr.S.Zakai,directeurvan
hetweefselkweek-laboratorium,overdoelstellingenwerkwijzevanhetlaboratorium.Rondgangdoorlaboratoriumenopkweekruimten.
3.BezoekaanvarenkwekerijteShetula.
Woensdag21februari
1.BezoekaandeLandbouwfaculteitteRehovot.Gesprekmetdhr.Mottyover
teeltonderzoekbijGypsophila;aansluitendrondganglangsdeproeven.
GesprekmetDr.S.MayakovertoepassingvanAladdatookalsRananverhandeldwordt.
2.Bezoeko.l.v.dhr.MottyaanGypsophila-enChrysantenvermeerderingsbedrijf
vanZ.enM.DanzigerteMishmasHashiva.
3.BezoekaanAgrexcoterminalteLod.Onderleidingvandhr.Dani,medewerkervanAgrexcoiseenrondganggemaaktdoordeluchthaventerminalvoor
bloemenexport.
Donderdag22februari
1.BezoekaanVolcanicenterteBetDagan.GesprekmetH.Jaheloverontwikkelinginonderzoekvanzomersnijbloemen.Rondleidinglangsdeproeven
o.l.v.Dr.M.Umiel.
2.BezoekaanAnjerstekbedrijfvanR.ShemiteShedema.
3.BezoekaankantoorvanM.KatchanskiinTelAviv.Dhr.KatchanskiisverkoopleidervandeAssia-Rieselcie,dieonderanderehetvoorbehandelingsmiddelTOGproduceert.

Vrijdag23februari
Metdhr.Y.Mor,bedrijfsvoorlichter5excursieopbedrijvenenproefstation
teQiriatGat.
Bezochtebedrijven:
1. K. Israël Komemiuth
2. G. Jehuda SdêMoshê
3. G. Hadasra SdêMoshê
Lakhish.
4. M. Giora
Lakhish
5. N. Shaul
Woensdag28februari
BezoekbloemenpakstationTelAviv.Opditpakstationisbekekenhoedeverwerkingvansnijbloemenvanafaankomsttotverzendingverloopt.Tevensis
eenbezoekgebrachtaaneenplaatselijkgeorganiseerdetentoonstellingvan
'nieuwigheden'eneenhoudbaarheidsdemonstratie.

ALGEMEEN
Klimaatenwatervoorziening
HetklimaatwordtineendeelvanIsraëlsterkbeinvloeddoordeligging
aandeMiddellandseZee.Vooraldekuststrokenzijndankzijdezeomstandigheidaantrekkelijkegebiedenomtewonenentewerken,maarzekerookvoor
landbouwactiviteiten.Doordegeringebreedtevanhetlandzou deinvloed
vandezeeineengrootdeelvanhetland.merkbaarkunnenzijn.Echtervanaf
HaifainhetnoordwestentotaanEilatinhetzuidenstrektzicheenbergruguitdiedezeewindverhindertverhetlandintegaan.VanuitdeSinai
endeNegevwordthetklimaatinhetzuidwestenbeinvloed.Vantijdtot
tijdkaneenv/armeendrogewoestijnwindvoorongemakkenzorgenindeze
teeltgebieden.Ingrotelijnenkanhetlandin3klimaatgebiedeningedeeld
worden.
1•D§_Q°o£delijke_kustvlakten_en_het_bergl§nd_van_Galilea
Ditiseengebiedmettamelijkkoelewintersenveelneerslagsomsinde
vormvansneeuw.Deminimumtemperaturenliggenindewintermaandentussen
de5en10°C.
2.De_zuidelijke_kustylakte_en._het_no
Indewintermaandenvalterregelmatigragenafgewisseldmetperiodenwarm
v/eer.Deminimumtemperaturenliggenindewinterrondde12C.Dezomers
zijndroogenwarm.
3»Het_zuidelijk_deel_van_de_Jordaanrvallei_en_aansl^
Dezegebiedenkenmerkenzichdoorgeringeneerslag,ookindewinteren
zeerhogezomertemperaturen.
Doordezegroteklimaatverschillenenverschilleninregenvalontstaatin
hetnoordeneenoverschotaanregenwaterdatvooreendeelopgevangenwordt
inhetmeervanTiberias.Indezuidelijkekustvlakte,indeNegev-woestijn
engrotedelenvandeJordaan-valleiiseentekortaanwater,VoordewatervoorzieningismenbehalveindeJordaan-vallei3afhankelijkvanaanvoer
vanuithetnoorden.Perpijpleidingwordthetwater,datvanuithetmeer
vanTiberiasopgepomptwordt,naarhetzuidengetransporteerd.Dekwaliteit
vanhetwaterverschiltpergebied,doordatooklokalebronnenophetleidingennetwordenaangesloten.Inhetnoordenbevathetleidingwaternogal
watkalkmaarnagenoeggeenkeukenzout.InhetgebiedrondQiriatGatkan
hetkeukenzoutgehalteplaatselijkoplopentot500mg/liter.Deprijsvan
hetwaterstijgtineenforstempo.
Produktiegebieden
Dekeuzevandegewassenwordtsterkbepaalddoorhetklimaat.Deteeltvan
bloemisterijgewassen isvoornamelijk tevindenindekustgebieden.Hetgematigdeklimaatinhetnoorden,leentzichgoedvoordeteeltvangewassen
alsvasteplantenenbol-enknolgewassenalstulpenanemoon.Dekuststrook
tussenHaderaenTelAviviseenbelangrijkproduktiegebiedvoorondermeer
rozenenanjers.
HetgebiedrondomRehovot,20kmtenzuidenvanTelAviviseveneenseen
belangrijkproduktiegebied.Hetbelangrijksteproduktiegebied ishetLakhish-districtmetalscentrumQiriatGat.Hetklimaatinditgebiedleent
zichvoorbloementeeltindevollegrond,zoalsbijvoorbeeldviolieren.

Gewassen die afkomstig zijn uit subtropische gebieden, waaronder enkele
sierheesters, groeien hiergoed ,Vooral met de teelt van Statice en Gypsophila gaat men steeds zuidelijker om meer gebruik te kunnen maken yan het
grotere aantal zonneuren en de hogere temperaturen'. Deze gewassen lenen
zich goed voor teelt in regenarmere streken omdat ze een relatief geringe
waterbehoefte hebben. Overigens wordt dankbaar gebruik gemaakt van de klimaatvërschillen met betrekking tot natuurlijke bloeispreiding.
Omzet en areaal
Het areaal bloemisterijprodukten heeft zich in de voorgaande jaren onstuimig ontwikkeld (tabel 1 . ) .Jaarlijks is de totale uitbreiding sinds 1975
ongeveer 20-30%.
De sterkste groei is te constateren bij de anjer en bij de overige gewassen.
Bij de roos is sinds 4 jaar het areaal verdubbeld. De teelt van gladiolen
staat wat het areaal betreft stil. Het aandeel gladiolen in de totale produktie gaat sterk achteruit (tabel 2 . ) .
Ook het aandeel van de roos in het totale pakket loopt terug. Het aandeel
van de anjers stabiliseert. Het pakket overige snijbloemen daarentegen wordt
sterker vertegenwoordigd. Ondanks de toch neg sterke uitbreiding van roos
en anjer ontstaat er een wat evenwichtiger pakket snijbloemen.
Is het..areaal sinds 1975 meer dan verdubbeld, de totale omzetten zijn in
die tijd verviervoudigd (tabel 3 ) .Het aandeel van de roos in de omzet
neemt af. Anjer en gladiool hebben een min of meer stabiel aandeel in de
omzet. De c e r d g e snijbloemen krijgen steeds groter aandeel i n d e omzet
(zie tabel4 ) .
Tabel 5 geeft een overzicht:van de fireaa.1---ontwikkeling bij diverse gewassen.
Spectaculaire ontwikkelingen zijn te zien bij Statice en Gypsophila. Matthiola neemt toe in areaal. Van Centaurea komt de teelt zeer aarzelend op
gang. Voor vaste planten als Chrysanthemum en Limonum is veel belangstel-,
ling, zo ook voor die gewassen welke voor snijgroen geteeld worden. De teelt
van Chamaels-jcium (Waxflower)neemt ook sterk toe. De ontwikkeling in de
Gerberateelt is nog aarzelend. De bol- of knolgewassen als Liatris.
Ornithogalum en Anemone zullen in de toekomst zeker een belangrijke plaats
gaan innemen.
Tabel 1. Ontwikkeling in areaal, (ha)
'75/'7S
Roos \
Anjer ,
Gladiool
Overigen
Totaal

118
65
1+50•

31+

667

r

76/'77

123
130
370
85
708

'77/'78 : '78/'79
li+5
203

208
435
232•
1020

305
450
550
1508

Tabel 2. Procentuele verdeling van het areaal.
'75/'76
Roos
Anjer
Gladiool
Overigen

18
10
67
5

'76/'77

19
18
50
13

'77/'78

14
20
43
23

'78/'79

13
20
30
37

Tabel 3.Ontwikkeling in omzet (milj.$)
'75/'76
Roos
Anjer
Gladiool
Overigen
Totaal

9.8
5.2
2.3
0.7

'76/'77 '77/'78 '78/'79
19;o
27.0
13.0
19.8
28.0
12.0

18.0

3.0
1.5

2.7
7.0

29.5

48.5

6.0
14.0
75.0

Tabel 4.Procentuele verdeling van deomzet.
'75/'76
Roos
Anjer
Gladiool
Overigen

'76/'77

55
29
13
3

44
40
10
6

>77/'78

'78/'79

39
40
6
15

36
37
8
19

Tabel 5.Verdeling van de 'overige'gewassennaar areaal.(ha)
!

Limonium sinuatum
(Statice)
Gypsophila
Mr.tthiola
Centaurea
Chrysanthemum
Achillea
Limonium
(meerjarig)
Ruscus
Varens
Pittcr.porum
Euonymus
Chamaelaucium
Gerbera
Liatris
Ornithogalum
Anemoon

76/'77

'77/'78

'78/'79

19

76

170

1.2 .

23
36
3
6
-•

120
45
6
39
6
22

14
0.4
1.3
0.2
11
1.2
0.3
14
0.2
0.7
4

24
1.3
1.7
-

11
1.1
11
8
3.5

•

40
5
4.5
3.8
23
5.5
20
14
9.5

HOUDBAARHEID
Onderzoek
Hetonderzoeknaardehoudbaarheidvansnijbloemenisvooralgerichtop
deafzet.DeIsraëlischebloemenwordenpervliegtuignaarEuropavervoerd.Deafzetwegisaltijd24uurlangerdanbijNederlandseveilingbloemen.DeafzetwegvanbloemendierechtstreeksnaarFrankfurtgaanis
evenlangalshetNederlandsprodukt.
Menzochtnaarbehandelingendiehetproduktmeerweerstandgeventegen
'stress'condities(bv.4-8uurdroogbij25C).
D§E§rtment_of_Ornamental_Horticulturei_Hebrew_U^
Hierwordthetgrootstegedeeltevanhethoudbaarheidsonderzoekuitgevoerd.
Erwordtzowelwetenschappelijk alspraktischgerichtonderzoekgedaan.
Hetonderzoekwordtuitgevoerddoorstudenten,onderleidingvanprof.
A.Halevy (dieechtermeestalinhetbuitenland is)en dr. ShimonMaya]:.,
Dr.Mayakisadviseurvandemarketingboardsenfungeertalstussenpersoontussenonderzoek enpraktijk.
Anderemensendieteeltproevendoenzoalsc*1«Zieslin (rozen)enMotty
(Gypsophila)doenookhoudbaarheidsproevenmethungewassen.
Matór:".a a l
Deuitbloeiruimtevoorsnijbloemen isergklein (ca.25m2).Dezeruimte
wordtwelminofmeergeklimatiseerd,maararisgeenconstantetemperatuur.Voorademhalingsproevtnmottrosanjerswerdgebruikgemaaktvan
plexiglasboxen.Temperatuur.werdgeregistreerdmetbehulpvanthermokoppels.Ethyleenwerdgemetenmeteenethyleenmeterdoorinspuitingvan
luchtmonsters.OokdeCO-produktiewerdgemeten.
O n d e r z o e k p r o j e c t e n
I n v l o e d v a n d e tee1t o p d e h o u d b a a r h e i d
bij t r o s a n j e r
E_x_q_u__i_sit_e.
Uitdezeteeltproefbleek,datvrijdrooggekweektebloemenbeterbestand
warentegenethyleendanbloemen,dievoldoendewatertijdensdeteelt
haddengehad.
Ookdebloemendieeenhogebemestingsgifthaddengehadwarenbetertegen
ethyleenbestand.
Alstrosanjersnadeoogstdrooglagen,namendebloemblaadjesineensuikeroplossingmeerwaterenmindersuikeropdanvoorgewaterde bloemen.
A d e m h a l i n g s m e t i n g e n bij

t r o s a n j e r s

Vooralalsgedachtwordtaantransportperschip(endatwordter2)ontbrekenveelelementairegegevens.Ademhalingsproevenwordengedaanmet
bossentroanjers (ca.100stuks)inplexiglasboxen.Perdagwordter
tweemaaleenluchtmonstergenomenwaarvanhetCO-enethyleengehalte
wordtbepaald.
o
o
Deproefwerduitgevoerd intweevoudenbij4Cen20C(metingmetbehulpvanthermokoppels).
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H o u d b a a r h e i d
van d i v e r s e g e w a s s e n met
v o o r b e h a n d e l i n g en
v a a s b e h a n d e l i n g .
Metallesnijbloemenwordenhoudbaarheidsproevengenomen.(Ziehiervoor
onderdegewassen)
Beoordeling
Erwordtveelgewerktmetmetingvanrangorde (BehandelingAis'beterdan
behandeling B ) , zoalsdit-bij'-.ons-o.a.wordttoegepast,bijhetsortimentsonderzoek.
..
•..••';.'•
Droogbloemen
Alsextrauitwijkmogelijkheidbijoverproduktiewordtgedachtaandemogelijkheidombloementedrogen.Erwordthieroverveelkennisverzameld.
Menverwachtopdezemaniernogietsvoordebloementekrijgen,terwijl
zeandersmoetenwordenweggegooid.
Diversebloemsoortenwerdengedoopt (ineensoortvacuumketeltje)inglycol.Naenkeleurenwarenzijgedroogderwas weleenglimmendelaag
zichtbaar.
IneenkasjewerdenopverschillendemanierenGypsophilabloemengedroogd.
Detakkendiehalfinhetlichthingenwerdenaandezonzijdegeelen
ruidenerg.Debossendiedonkerhingenblevengroen.
ïb§_¥2ie§C-v_l0§titute_of_Aj^
Binnenkortgaatdr.BennySteinitzzichmethoudbaarheidsonderzoekbezighouden.Hijiszichnunogaanhetoriënterenen.zoektnognaareengeschikteuitbloeiruimte.Zijnwerkzalvooralbestaanuithettoetsenvan
sortimentenalsverlengstukvanhetselectieonderzoek.
ÇQMi§££ill§_feedrijyen_die_snijblo
Erzijndriebedrijvendiezicho.a.bezighoudenmetmiddelentenbehoevevandeverbeteringvandehoudbaarheidbijsnijbloemen.DebelangrijkstetweezijndeJasmincompany (producent vanFloronenAlAd)enAssia
Rieselcompany (producentvanT.O.G.).Eennognieuwenaamindezeisdie
vanSheracksLabsLtd.Ditbedrijfheeftdeproduktieinhandenvanhet
middelRanon.(zieverdercndar 'middelen').
Hetonderzoekdatdeeerstetweebedrijvendoenismeergerichtophet
praktischgeschiktmakenvanverkregenformuleringen (meestalvande
UniversiteituitRehovot).Onderzoekfaciliteiten zijnerpraktischniet.
Menheeftwelvoldoendemogelijkhedenombijvoorbeeld diverseformuleringenvaneenmiddeltetoetsen.Ookopbedrijvenwordtonderzoekverricht.
Meestalzijndit 'demonstratieonderzoekingen'.
Behandelingsmethoden
Specialebehandelingvandebloemenmoetgebeurenbijdeteler.
Erzijndriemethodentenoemen:
-voorbehandeling
-voorraadvoeding
-bladbehandelins

-11Y22£è§h§ndeling
Aandevoorbehandeling (behandelingvoordeafzet)vanallebloemenwordt
welzorgbesteed,maardemeestebedrijvengebruikenhiervoorgeenmiddelen.
Eigenlijkalleenvoorrozenwordtgebruikgemaakt (doorenkelebedrijven)
vanT.O.G.Ditmiddelmoetgezienwordenalseenbactericide,hetheeft
invergelijkingmetschoonwatergeenpositiefeffectopdehoudbaarheid
vandebloemen.Demeestebedrijvenvolstaanmethetgebruikvanschoon
water.
Y22£ï§§4Y2§ding
IndienmenvoorraadvoedingtoepastisditeencombinatievanT.O.G.met
suiker.Duidelijkeresultatenzijntezienbijtrosanjers,gladiolenen
GypsophilanaeenvoorraadvoedingmetT.O.G.0,2%+10%suikergedurende
48uurbijca.20°C.
Bloemendiedoordezebehandelingsmethode zijngeprepareerdvoordeafzet,hebbennietalleeneenbeterehoudbaarheiddanonbehandeldebloemen,
maarzijnookbeterbestandtegenstress-omstandighedentijdenshettransport.Detoepassingvandezemethodeniszekernognietalgemeen.Menis
welovertuigdvanhetpositieveeffect,maarzietdeextrakostennogniet
directterugindeprijs,(eenbekendesituatie.')
Kwekersdiedebloemenbehandelenzijnmeestalveilingkwekersdie,integenstellingtotde 'groothandelskwekers',hunproduktopnaamveilen.
Opdepakstationswordengeenmiddelengebruikt.Debloemenkomenelke
daginverswatertestaan.
§i§dbehandeling
TegenbladvergelingvanvooralStaticewordthetmiddelAlAdtoegepast.
Ditmiddelwordtnahetbossenopdebosgespotenenhoudthetbladlangergroen.AlleexportStaticemoetenvolgensdeFlowerboardbehandeld
zijnmetAlAd.Controleophetgebruikzoumogelijk zijndoormiddelvan
U.V.lichtdaarAlAdeenfluoriserendestofbevat.
Geconstateerdwerddathetnietopallebedrijvenwerdtoegepast.
Middelen
Overhetalgemeenzijnformuleringenvanmiddelenofbestanddelendaarvan,afkomstiguitonderzoekopdeUniversiteitvanRehovot.Bedrijven
krijgendezeformuleringenenkunnenhetmiddelzelfcommercieelmaken.
InIsraëlvallendemiddelenzoalshiervermeldonderdebestrijdingmiddelenwet.Ditbrengtnogalwatproblemenmetzichmee,vooralbijhet
veranderenvanbestaandeformuleringen.

AssiaRieselCompany(M.Katchansky)uitTelAvivisdeproducentvanT.O.G.
T.O.G.bevatthiobendazolenhydroxyquinolinecitraat (HQC).
Hetmoetvooralgezienwordenalsbactericideincombinatiemetsuiker.
T.O.G.wordtgebruiktindedosering2ml/l.Toepassingbijrozenals
middelomcelwaterschoontehouden.T.O.G.met10%suikervindttoepassingbijgladiolen,trosanjersenGypsophila.
Behandelingsduur48uurbijeentemperatuurvanca.20C.
T.O.G.veroorzaaktbruinverkleuringvandestengeloverhetgedeeltewaarindestengelinhetmiddelheeftgestaan.VooralbijGypsophilakandit
gepaardgaanmethetindrogenvandestengel.
ErwordtgezochtnaarnieuweT.0.G.-formuleringendiegeenstengelschade
geeft.VolgensKatchanskyiszo'nformuleringnugevonden.
Deprijsisƒ2 5 , —perliter,watneerkomtop5ct.perlitergebruiksklareoplossing.

•12DeJasminCompanyLtduitTelAviv(mr.A.Levy) biedthetgrootstesortimentmiddelen aan.
El2£QB

Ditiseigenlijkeensnijbloemenvoedselvoordeconsument.
VolgensLevywordthetwelgebruiktbijanjersmettoevoegingvanextrasuiker.

Flçrçn_Z_+_BDitnognieuwemiddelheefteenspecialeformuleringomhet
;""• waterschoontehouden;hetheeftongeveerdezelfdewerking
alsT.O.G.
AlAd

DitiseenprodukttegenbladvergelingbijChrysanten,Gladiolen,Ixia,Staticeenanderebloemenenpotplanten.
Bevatwaarschijnlijkbenzyladenine.
Debloemenwordengeoogstengebundeld.Hiernawordende
bossenbesproeidmeteen1%AlAdoplossing.Hetbladmoet
goednatworden.Dompelenwordtnietgedaanomdatditteveelvloeistofkost.
Schadeisbijditmiddelnooit.voorgekomen,ooknietbij
dubbeledosering.Deprijsiscircaƒ100,— perliter,wat
neerkomtopcircaƒ1,— perliterspuitklarevloeistof.

Rose-on

Voorbehandelingsmiddelvoorrozen.Ditmiddelisnogineen
experimenteelstadiumenwordtnognietindepraktijktoegepast.Hetbevatgeensuikerenookgeenzwaremetalen.
Eennadeelvanpraktischetoepassingis,dathetalleengebruiktkanwordeningedernineraliseerdwater.Hetzouechterslappenekkeninrozentegengaan.VolgensLevykost
eendemineralisatieinstallatieslechtsƒ500,— meteen
chemicaliëngebruikvancircaƒ5 0 , —perjaar.Deprijsis
nognietbekend.EenmonsterRose-onwerdmeegenomennaar
Nederlandomtetestenofhetinderdaadzogoedis.

Ran
an

TenslottebrengtSherackLabsLtduitTelMondhetmiddel
Rananopdemarkt.Ditmiddelheeftinprincipedezelfde
werkingalsAlAd.Deformuleringishoofdzakelijkhetzelfde.Erisnietveeloverbekend.

Oogstenverwerkingvanenkelesnijbloemen
Trosanjer
BijdetrosanjergeefteenvoorraadvoedingmetT.O.G.+10%suikergedurende48uur bijcirca20Cgoederesultaten.Erkomenmeerknoppenopen
metgroterebloemenmeteenbeterekleur.Detoepassingindepraktijk
isnogbeperkt.Bruinevlekkenopdestelenzijndebijverschijnselen.
Hetiswaarschijnlijkmogelijk omdebloemeninknopperschiptetransporteren.
Chrysant
ChrysantenkunneninprincipeookbehandeldwordenmetAlAd,maarinde
praktijkwordtditnietgedaan.Mogelijkhedenvaninknopsnijdenenin
hetlandvanaankomstinbloeitrekkenzijnaanwezig.Scheeptransport
vanknoppeniswaarschijnlijkmogelijk.
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Gerbera
Menzietveelproblemenindeshowdoosvanverzending (teveelvolume).
Degedachtengaanweluitnaardemogelijkheidvanverpakkenincups
enhoezeninIsraëlenhetlatenompakkenineenshowdoos(alsdatrendabel is).
Gladiolen
GladiolenreagerengoedopdezelfdebehandelingalsanjersenGypsophila.
Somswordtnogmeersuikergebruikt.Indepraktijkwordthetnogweinig
toegepast.Viaselectieheeftmeneengladioolgevonden('Judith')waarvan
tijdenshettransportdetoppennietkromgroeien.MenzegtookeenBotrytis-resistente gladiooltehebben.
Bijdeteeltbeschrijvingenwordtvaneenaantalgewassendeoogstenverwerkingverdernogbesproken.
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PRODUKTVEKNIEUWING
DeintroduktieenteeltvannieuwegewassenvindtinIsraëlinbelangrijkemateplaatsviaonderzoekenvoorlichting.OpdeLandbouwfaculteitvan
deHebrewUniversityenophetVolcanicenterendedaaronderressorterenderegionaleproefbedrijvenwordteenbelangrijkdeelvanontwikkelingsonderzoekverrichtmetbetrekkingtotnieuweteelten.Daarnaast,worden
erookdoortelersinitiatievenontwikkeldvoordeteeltvannieuweProdukten.Voordateennieuwgewasopgroteschaalgeteeldgaatwordenzijn
eenaantalontwikkelingsstadiadoorlopendiehieronderbeschrevenworden.
1.Sortimentsonderzoek
OpdeLandbouwfaculteitteRehoVotiseengrootaantalgewassenbijeengebrachtdiemisschienmogelijkhedenbiedenvoordeteeltalssnijbloem.
Erwordenookregelmatiggewassenaantoegevoegd.Uithetsortimentsonderzoek enhetdaarbijaansluitendeteeltonderzoekwordengewassengekozendiemogelijkhedeninhoudenvoorteeltopgrotereschaal.Daarbij
neemthethoudbaarheidsonderzoek ookeenbelangrijkeplaatsin.
2.Teeltonderzoek
InsamenwerkingmethetVolcanicenterenderegionaleproefbedrijvenwordt
daaraanvolgend••uitgebreiderteeltonderzoekverricht.Deresultatenvan
hetteeltonderzoek wordenvervolgensverwerkttoteenteeltadvieswaarmee
telersinnauwesamenwerkingmetonderzoek envoorlichtingdeteeltter
handnemen.
3.Praktijktoepassing
Nadeonderzoekfasewordenbij30telersinalledelenvanhetlandongeveer50plantenterbeschikkinggesteld.Gedurendeeenjaar(ofteeltperiode)kunnendebetreffendetelers,voorzienvaneenteeltadvies,ervaringopdoenmethetgewas.Dezeervaringenwordenvervolgensgeëvalueerd.Opdezewijzekomtmeninbetrekkelijkkortetijdopdehoogtevan
demogelijkhedenvoorteeltindeverschillendedelenvanhetland.
4.Introduktie
Debloemenvaneennieuwgewasmoetenplaatszienteveroverenopdemarkt.
DemarketingverlooptviaFlowerboard.OpdeveilingenengroothandelsmarkteninDuitslandwordenregelmatigkleineaantallenbloemenaangevoerd.
Hetdoelhiervanisdehandelvertrouwdtemakenmethetprodukteninformatieintewinnenoverervaringenmetdeprodukten.Dezeervaringen
zijnvanbelängvoordeuiteindelijkebeslissingommethetbetreffende
produktdoortegaanenteachterhalenopwelkemarkteninwelkehoeveelhedeneraangevoerdmoetworden.Eenmoeilijkheidhierbijisdatmenmoeilijkincontactkankomenmetdeeindverbruikers (detaillistenconsument).
Debloemenkomenviagroothandelofveilingbijdedetailhandelwaardoor
menmoeilijk incontactkankomen.Menstreefternaaromjaarlijkseen
nieuwproduktopdemarkttebrengen.
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VEREDELING

Tegelijkmetdeintroduktievannieuwegewassenkrijgtdeaanpassingvan
gewassenaanIsraëlischeomstandighedenalleaandacht.Deaanpassingkan
plaatsvindendoorteeltonderzoekenhetnemenvanteeltmaatregelen.Een
tweedemaarzekernietminderbelangrijk aspectisdeveredeling.Opde
afdelingSiergewassenvanhetVolcaniInstituutwordtongeveerdehelft
vandeonderzoekcapaciteitgeinvesteerd indeveredeling.Eenbelangrijk
deelvandeveredelingbestaatuitkruisingswerk.Erwordtdaarbijo.a.
gebruikgemaaktvaninheems-groeiendegewassen (bv.irisenanemoon)voor
hetinkruisenvanbruikbareeigenschappen.
Naasthettraditionelekruisingswerkwordtermetbehulpvanweefselkweek
methodenaandeveredelinggewerkt.Soortskruisingenmetlelieslagen
alsdeembryo'sopvoedingsbodemverdergekweektworden.Vanhetfeitdat
vitro-culturessomsgemakkelijkmuterenwordtgerichtgebruikgemaakt.
Deuitweefselkweekverkregenplantjeswordenalineenzeervroegstadiumgetoetstopgevoeligheidvoor bv.onkruidbestrijdingsmiddelen of
agressieveschimmelbestrijdingsmiddelen (Streptomycine).Eeninteressant
projectis,ookdetoetsingopgevoeligheidvoorNaClvoormogelijkgebruik
vanzeewateralsgietwater.
Eenanderevormvanveredelenishetziektevrijmakenvanplantmateriaal.
Indevormvanserviceonderzoek kanplantmateriaalvanbijvoorbeeld
anjerenGypsophilagecleanedworden.
Ookhetcommerciëlevermeerderingsbedrijfte RoshHanigra houdt zich
hiermeebezig.HierwordendemethodengehanteerddieophetVolcaniInstituutontwikkeld zijn.Massavermeerderingvangeselecteerdeplantenuit
o.a.kruisingswerk iseveneensinonderzoek.Bijdegladioolismennu
zoverdat1plantineenjaarvermeerderdkanwordentotca.40.000planten.
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TEELTBESCHRIJVINGEN
Limonium(Statice)
Sortiment
Van-deStaticesinuatawordenhoofdzakelijkdeblauwevariëteitengeteeld,
Voorafzetopdebinnenlandsemarktwordenookwelgele,rozeenwitte
variëteitengeteeld.Menheeftgoedeteeltresultatenmethetras'Blv-_<
Market'.Deteeltvandemeerjarigevariëteitenkomtmesrindebelangstelling.AlsmeestinteressanteistenoemenStaticeperezi.Debloeiwijzeiswijdvertaktmetblauweschutbladerenenwittebloemen,OpkleineschaalwordenStaticetatapica,Staticel-tifolir enStaticedumosa
geteeld.

Ifëiï
VoordewinterteeltvanStaticesinuatawordteindjunigezaaid.Erwordt
inzaaibakjesgezaaid.Menzaaitruimdatdeplantentothetmomentvan
uitplantenopdezaaibakjeskunnenblijver..Ongeveer2weker.::.ahetzaaien,alsdeplantjes2hartbladerenhebbenwordendebakjesindekoelcel
gezetbijeentemperatuurvan11à12C.Gedurende 5totGwekenworden
deplantengekoeld,Indemorgenuren (5-9uur)wordendebakjesbuitengezetomdeplantjesingoedeconditietehouden,ïndelaatsteweekvan
augustusofdeeersteweekvanseptemberwordtgeplant.Erworden350-M-00
plantenper100m2geplant.Deteeltwordthoofdzakelijkuitgevoerd5.n
plastickassenofonderplastictunnels.Debloeiiste verwachtenvanaf
begindecember.Belichtingwordtvrijalgemeentoegepast.Erwordtaanvullendaandedagbelichtgedurende4uur.Dedaglengtewordtdanongeveer
16uur.Menbelichtmetgloeilampen.Hetgeinstalleerdvermogenis2.0-25
w/m2.Doordebelichtingzegtmenmeerbloemenperplanttekrijgenen
langerestelenteoogsten.
Indeperiode1decembertot1maartzjjndeopbrengsten30-50bloemen/m2.
Totaalkaneenproduktievan60tot100bloemen/m2gerealiseerdworden.
OpenkeleplaatsenwordtStaticegeteeldzonderdeplanteneenkoudebehandelingtegeven.Debloeiisdanteverwachtenomstreeksbeginfebruari
endehoofdbloeivaltinmei/juni.Debloeiisnogalonregelmatig.Het
aantalbloemenkanoplopentot150bloemen/m2.Deafzetvandezebloemen
vindtpLaatsopdebinnenlandsemarktterwijlerookbelangstellingisom
dezebloementegaandrogen.
DevasteplantStaticewordtindevollegrondbuitengeteeld.Menlaat
deplanteneenaantaljarenachtereenopdezelfdeplaatsstaan.Debloei
vanStaticeperezivaltinfebruari-maartdusindezelfdeperiodealsde
Staticesinuata.Staticelatifolia,Staticeduvicce .onStaticet.•-'•-.'.-...
bloeieninmaart,april,mei.Debloemenworden•zowelversalsgedroogd
verkocht.
Ziekten
StaticeiszoalsbekenderggevoeligvoorBotrytis.Doordelagenachttemperatuurenhetontbrekenvanverwarmingkancondensatiecphetgewas
optreden.HetgevolgkanzijndatdebloemenaangetastwordendocrBotrytis.Voorbehoedend spuit men1maalperweekmeto.a.Rovral.De
bloemenvanStaticeperezikunnennaeenperiodevochtigenkoudweer
aangetastwordendoorAlternaria.

-17Qnderzgek
Voordeteeltindewintermoetmendeplantenkoelen.Dezebehandeling
gaatuiteraardgepaardmetkosten.Ookzijnervoorbeeldenwaardebehan-,
delingnietjuistisuitgevoerd enerteleurstellendeopbrengstenzijn.
Dezeonzekerheid endeextrakostenvoorhetkoelenzijnaanleidinggeweestomselectieenveredelingterhandtenemen.OphetVolcanicenter
ismensinds1978hieraanbezig.Voordaterdaadwerkelijkkruisingswerk
gedaankanworden.trachtn;engeschikteplantentevindendoorplanten
zonderofmetgeringekoelingvoorafuitteplanten.Tussendeplanten
vaneenvariëteitblijkennogalgroteverschillentezijninkoudebehoefte.
Deplantenmetdegeringstekoudebehoeftezullenvoorverdereveredeling
gebruiktgaanworden.
OpdelandbouwfaculteittrachtmenStaticepereziteverbeterendoor vegetatievevermeerdering.Deuitzaadverkregenplantenzijnwat.betreft
bloemkleurenopbouwvandebloeiwijzeergheterogeen.Bijeengewasdat
langduriggeteeldwordtishetwellichtwaardevolomklonenoptebouwen.
Q22§î_ëQ_Yëïwerking
BladbespuitingmetAlAdofRanannadeoogst.Controleopgebruikismogelijk.Geoogstwordtalsdewittebloempjesopenzijn.
Bouvardia.Mededoorhoudbaarheidsproblemenzietmenweinigtoekomsthierin.
Gypsophila
Sortiment
Voorzoverbekendteeltmenuitsluitend Gypsophilapaniculata..Eenaantal.
vermeerderingsbedrijvenhebbenhuneigenrassen.
Teeit
InhetalgemeenwordtGypsophila1-jariggeteeld.Indelaatstewekenvan
augustuswordtergeplant.ErwordenM-OO-ISOplanten/100m2geplant.Na
6wekenwordendeplantenbelicht.Dawijzevanbelichtenverschilttussen
debedrijven.Mengeefteenaanvullendebelichtingvan4-uurenmeer.Meestalwordtdebelichtingcyclischgegevenindeverhouding1: 2.
Debelichtinggaatdoortotdeplantenbloeien.Deoogstismeestaleenmalig.Menisdaarbijergafhankelijkvanhetweer.Detakkenmoetengeoogstzijnvoordatheteerstopengekomenbloemetjebruinwordt.Nadeoogst
wordtgeenwatermeergegevenenhetrestantvanhetgewaswordttotde
grondweggekuipt.Na3-5wekenzijnscheutenzichtbaar engaatmenweer
watgieten.Datdenieuweplantenmetzeerweinigwatertoekunnenmoge
blijkenuithetfeitdaterinstrekenmetzeerweinigregenvalmetgoede
resultatenGypsophilageteeldwordt.
Vermeerdering
DevermeerderingvanGypsophilagaatdoorstekken.Eenaantalbedrijven
heeftzichtoegelegd opdestekkenteelt. Alsuitgangsmateriaalkunhen
dezebedrijvengebruikmakenvanvirus-enbacterieziektevrijemoerplanten.ZowelophetVolcanicenteralsophetcommerciëleweefselkweeklaboratoriumteReshHanigp.akanmen geselecteerdmateriaalziektevrij
latenmakenenlatentestenopafwezigheid -,rangenoemdeziekten.Jaarlijks
vervangtmenhetmoerplantenbestand.Vandemoerplantenwordt1maalper
weekstekgepluktenbeworteld onderwaternevel.Degroottevandestekkenis4^5bladparen.
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Na3--4wekenzijndeplantenbeworteld.Opeenbezochtbedrijflaatinen
plantendievoorexportnaaro.a.Nederlandbestemdzijn1weeklanger
ophetbewortelingstabletstaan.Ditzoueenwinstinontwikkelingbetekenenvan3wekenvergelekenmetNederlandseomstandigheden.
Ziekten
EenprobleembijdeteeltishetoptredenvanErwiniaofAgrobacterium.
Nadeeerstesneekunnenzichaandewortelhalsenbovenstewortelsknolletjesontwikkelendiedeplanttengronderichten.Hetmaaktgeenverschilwaardeplantenvandaankomen.EenbehandelingmetCaptanvandé
ongeworteldestekkenlijktenigeverbeteringtegeven,maardebeworteling
verlooptdaardoormoeilijker.
Onderzoek
Hetonderzoekrichtzichinhoofdzaakophetverhogenvandeprodukten.
Erwordenproevengenomenmetkoudebehandelingvanstekken.Eenperiode
van5weken2Clijktdevormingvanzijscheutentebevorderen.Voortsis
eronderzoekgedaannaardeinvloedvanbelichtingsmèthodenenbelichtingssterkteopdebloei.Uitdeproevenblijkt24-uurbelichtendebesteresultatentegeven.Erwordtcyclischbelicht30minutenperuur(1: 1).
Uitproevenwaarbijdebelichtingssterktewordtvergelekenbleekdatde
bloeigoedwasalsdebelichtingssterktemeerdan60luxwas.
Inonderzoek zijnnogdemogelijkhedenommetTEtebelichten.
Qe2§t§ü_§2_Y§Ewerking
Dooreenvoorbehandelingvan48uurmetT.O.G.+10%suiker,bijca.20C
kanmeneenduidelijkbeterehoudbaarheidkrijgen.Dezebehandelingzorgt
vooreengrotereenrijkerebloei.Heteffectishetsterkstalsdeconsumentzeopwaterlaatuitbloeien.Steelbeschadiging (bruinverkleuring)
ishinderlijknevenverschijnsel.
Centaurea
Sortiment
MenteeltvoornamelijkdeblauwevariëteitenvanCentaureacyanus.
ïëêiî
Centaureaheeftvooreengoedeontwikkelingeenhogelichtintensiteitnodig.Omdieredenwordtdeteeltmeestalindevollegronduitgevoerd.In
hetnoordenwordtdeteeltwelbedreven(NesArnim)maardegewasontwikkeling
isertamelijksterkwaardoordebloeiresultatenwattegenvallen.Inhet
zuidenishetklimaatbetergeschiktvoordeteelt.Erismeerzonenminder
regenval,zodatmendewatervoorzieningbeterindehandheeft.Doorjongeplantentebelichtenwordtdeknopvormingbeinvloed.Hetgewasblijft
danlicht.Erwordtdaneenmaliggeoogst.
Onderzoek
DeperspectievenvoorCentaureacyanuszijndoorhoudbaarheidsproblemen
enslechteprijsvormingnietzogunstig.MedehierdoorwordtophetProefstationinQiriatGatsortimentsonderzoekgedaan.

•19Scabiosa
OpbeperkteschaalwordtdeteeltvanScabiosabedreven.MenteeltScabiosaatropurpurea.Dekleurenzijnlila,roodencrème.Eenprobleemis
deovermatigegewasontwikkeling.Hetgewasisdaardoormoeilijkrechtop
tehouden.Inhoeverredehoudbaarheidvoldoendeismoetnogwordenbekeken,
Scabiosakaninprincipeinknopwordengeoogst.Dooreenvoorbehandeling
proberenbloemgoedopentelatenkomen.(InNederlandwordtScabiosain
opentoestandaangevoerd),
Matthiola
Deteeltwordtindevollegronduitgevoerd.Menzaaitopregels.Hierdoorkomenenkel-endubbelbloemigeplantendoorelkaartestaan.Menoogst
dedubbelbloemigeneruitendeenkelbloemigenwordenlateromgeploegd.
Erstaanongeveer60plantenperm2waaruitongeveer30goedebloemen
geoogstworden.MenisergbedachtvoorXanthomonas.Eenlichteaantasting
kanophetveldnognietzichtbaarzijn.Nadetransportfasekunnenpartijenechterongeschiktzijnvoorverkoop.
Vasteplanten
Eenbetrekkelijknieuwonderdeelindebloemisterijisdeteeltvanvaste
plantenvoordeteeltalssnijbloem.BijStaticeisalvermelddaterbelangstellingisvoordeteeltvanmeerjarigeStatice.Hieronderzalde
ontwikkelingbijeenaantalvasteplantenbeschrevenworden.
Achillea
Openkelebedrijvenheeftmendeteeltterhandgenomen.Devoorkomende
variëteitenzijnAchilleafilipendulinaenAchilleataygetea.Wanneerze
alsvasteplantgeteeldworden,dusalsdeplantenopdezelfdeplaats
meerderejarenblijvenstaan,valtdebloeitegen.
Erkomenmaarweinigbloemen endebloeiisonregelmatig.Gaatmenuit
vangestekteplantendanisdebloeiregelmatigerenrijker.OphetVolcanicenterzijnhiermeeproevengedaan.Tussendeplantenonderlingbestaan
nogalverschilleninbloeirijkheid.Deopbouwvanklonenmetbeterebloeieigenschappenlijktperspectieventebieden.
Aconitum
OpdeNederlandsenederzettinginNesArnimismenaanhetexperimenteren
metAconitum.HiervoorwordtAconitumnapellus 'BressinghamSpire'gebruikt.
Eengrootprobleemishetinlevenhoudenvandeplantenindezomer.Door
dehogebodemtemperaturen stervendeknollenaf.
.:
Agapanthus
InhetAgapanthus-sortiment zijneenaantalmindergeschiktesoorten
doordatdezetegrootworden.Opdelandbouwfaculteitiseensortiment
bijeengebrachtwaarmeemenSortiments-enteeltproevendoet.Voorteelt
opgrotereschaallijkenernognietzoveelmogelijkhedentezijn.Met
namedebloemproduktieperm2isnogtelaag.
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CbEY§§SÎbêïï?U!D_ÎD§?sin}um

MetdeteeltvanChrysanthemumdoenzichgelijkeproblemenvooralsbij
Achillea.Vanstekgeteeldeplantengeveneengoedeproduktieterwijlde
plantendievastblijvenstaanweinigofgeenbloemengeven.
Eryngium
Ookmetditgewaszijndeervaringennognietzogunstig.Bijeengewas
Eryngiumplanumkwameengrootaantalplantennietinbloei.Bijplanten
dieweleenbloemsteelhadden warensommigestelenmisvormd.Ookbijdit
gewaszoumetselectievooruitganggeboektkunnenworden.
Lupine
DezeplantisinheemsinIsraël.Opdelandbouwfacuitéitdoetmenhoudbaarheidsonderzoek metditgewas.
Sierheesters
Çhamaelauçium
EengewasdatsnelopgangmaaktisWaxflowerofChamaelauciumuncinatum.
Detakkenmetdeveleopappelbloesemgelijkendebloemenzijalssnijbloemgoedbruikbaar.Debloemenzijnroze-roodofwit.
Deteeltwordtuitgevoerd indevollegrond.Erworden25plantenper100m2
geplant.Heteerstejaarkaneralgeoogstworden.Inhet2eof3ejaar
bereiktdestruikzijnvolleomvang.Deproduktiebedraagt30takkenper
m2.Alsongeveer2/3vandebloemenopenzijnwordendetakkenvaneen
struikineenkeergeoogst.Nadeoogstwordendestruikenflinkteruggesnoeid.Bloeispreidingbereiktmendoorvroege'enlatevariëteiteninverschillendedelenvanhetlandtetelen.Hierdoorkandeaanvoergespreid
wordenvandecembertotapril.
Openkeleplaatsenheeftmendestruikeninkassenstaanomzebeterte
beschermentegenBotrytis.Onderplasticwordendestruikenerghoogen
destelendunzodatmenhiervanweeristeruggekomen.
Opeenaantalgrondsoorten,metnamedezwaarderegrondenzijnerproblemenmetdebewortelingofvoeding.Debladerenwordengeelendegroei
stagneert.OphetProefstationinQiriatGatwordthieraangewerkt.Men
bekijktofdewaterhuishouding indegrondvaninvloedisopdegroei.
BijditgewaskomendezelfdeproblemenvooralsbijLeptospernum.Door
devaakzeerrijkbloeiendetakkenvalthetminderopdatdebloemenerafvallen.

DitiseenopPrunusgelijkendgewas.Erzijnwitte,rozeenrodevariëteiten.Debloemenstaanlangsdegehelehoofdsteelofkortezijsteeltjes.
Oppraktijkschaalwordtditgewasnognietgeteeld.Ditjaar.zijnaangeinteresseerdekwekers50^plantenuitgegeven.
,.
Problemenmetbloemval.Menprobeertdooreenvoorbehandelinghieriets
tegentedoen.Ditisnoginonderzoek.
OpenkeleplaatsenwordtgeëxperimenteerdmetGrevilleaonHypocalyna,"
beidenbloeiendeheesters.
Onderhethoofdstuk siergroenwordenheestersvermelddieals 'groen'
geteeldworden.
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Siergroen
Debelangstellingvoordeteeltvansiergewassenisgroeiend.Hierdoor
zijneen2redenenaantewijzen,diebetrekkinghebbenopdefactorarbeid.Deoogstenverwerkingvandemeestevoorsnijgroengeteeldegewassenkanwatmeergeleidelijkverlopenzodateengoedearbeidsplanningmogelijkis.Verderismennietzosterkseizoengebondenalsinde
snijbloementeelt.Ookindezomermaandenkanvaneenaantalgewassengeoogstworden.
Ruscus
DeteeltvanRuscuswordtonderschermdoekuitgevoerd.Hetgewasblijft
eenaantaljarenvaststaan.Erworden2-4plantenperm2uitgeplant.De
maximaleproduktieligtinhet4-eteeltjaar.Menoogstdan120-150takkenperm2.Deoogstvaltinhetvoorjaarennajaar.Doordeteeltover
verschillendegebiedentespreidenkaneengrootdeelvanhetjaargeoogst
worden.Devermeerderinggeschiedtdoorscheuren.
Nephrolepis
Alsteeltvoorhetbladgeeftditgewasweinigproblemen.Inkortetijd
iseennieuweaanplantinproduktie.Deprijsvormingisnaardemening
vandekwekersonvoldoende.
Euonymus
Alssiergroenisditgewasgoedtegebruiken.Deontwikkelingvanhetgewas'gaatechterlangzaam.Ominkortetijdvoldoendeproduktietehebben
v/orden9plantenperm2geplant.Eenbezwaarishetteruglopenvanbonte
bladerennaargroenebladerenwaarbijsomsookdesteelgroenwordt.
Erkan3maalperjaargeoogstworden.

Ditiseenbontbladigeheesterdieookgeteeldwordtvoorgebruikals
siergroen.Naastditgebruikzouditgewasookalspotplantbruikbaarzijn.
Hettransportvanpotplantenisechternogalkostbaar.MenopperdedegedachteomvanuitIsraëlgeworteld stekvano.a.Pittosporumtegaanexporteren.
Datdebelangstellingvoorsiergroengrootisblijktuithetfeitdater
nogeenaantalnieuwegewassenuitgeprobeerdworden.DitzijnenkelevariëteitenvanMelaleuca,YuccavariëgataenzelfsbontbladigeLiguster
Wordtbeproefd.Metledervarensheeftmennognietzulkegunstigeervaringen.Debladerenblijvenkleinenkomennietgoedopkleur.

-22-

VERWERKINGEN AFZET
Vooral omduidelijk aantekunnen gevenwaar deproblemen inde afzetfase
zichvoordoen,ishet nodig eenglobaaloverzicht van het systeem tegeven.
Dit wordt gedaan indrie fasen:de kwekers,de Flowerboard enAgrexo.
Veilingkwekers en groothandelskwekers
Erdient een onderscheid teworden gemaakt in 'veilingkwekers' (ca.25
procent)en 'groothandelsmarktkwekers' (circa 70procent). Deveilingkwekers leveren eenprodukt aande (voornamelijk)Nederlandse bloemenveilingen enverkopen hunprodukt opnaam. Dit houdt indat zijdoorde
veilingprijsdirect geconfronteerd wordenmet een eventuele onvoldoende
kwaliteit,die zij aanvoeren.Menbesteedt dan ook erg veeltijd en zorg
aande afleveringvanhunprodukten.Men sorteertrozen soms in 6verschillende rijpheidsstadia. Vooraldekleinere bedrijven oogsten minstens
tweemaal,somswel 4maalper dag.Hierdoor,kan.men goed gerijpte knoppen
oogsten5watbelangrijk isvoor een goedehoudbaarheid, ook tijdensde
transportfase.Het gebruik van voorbehandelingsmiddelen is zeker nog:niet
algemeen.Een uitbreidinghiervan mag inde toekomst wel wordenverwacht..
Deveilingkwekers verpakken zelfhun produkt voor deveiling. De Flower-.....
board zorgt voor.de administratie ende verpakking in verzenddozen.
De 'groothandelsnx.rkt'cwekers'verkopen hunprodukten aan de Flowerboard.
Zemestenhetprodukt afleveren inverzendklare bossen vanvoorafvastgesteldekwaliteit.Controle en advisering omtrent sortering en kwaliteitsindali.ngwordt ook verzorgd door mensen vande Flowerboard. De produktenwordenmin ofmeer inblokken ingedeeld en als standaardpakket
verpakt.Er ishierdoor sprake van een zekerevervlakking. Dekwaliteitseisenvande Flowerboard zijn echter zeker zo streng als dievan de veiling.Produkten die niet aanda eisenvoldoen worden vernietigd.
Het 'smorgens geoogste produkt icordtdoor de teler gesorteerd en gebost
en indekoelcel opwater bewaard. Hetwordt 'savonds opgehaald door
koelwagens waarna zenaar het pakstation worden vervoerd.
Flowerboard
Dit iseen coöperatieve kwekersorganisatie die naast voorlichting vooral
zorgt voorde verpakking enhet verzendklaar makenvan de produkten.Daarvoor bestaat een aantalregionale pakstations,dat debloemen uit debetreffende omgeving verwerkt.Debloemen van de veilingkwekers worden in
verzendklare dozen(im3)verpakt ingedeeld per bloemenveiling.
Debloemen van de 'groothandelsmarktkwekers'worden 'savondsbij depakstations aangevoerd. Hiernaworden ze inblokken ingedeeld overeenkomstig
ras, sortering enkwaliteitsklasse. Daarnaworden de containers waarin
ze staanmet water gevuld enworden ze indekoelcelbij circa 5Cgezet.
Debloemen krijgen opdepakstations geenbehandeling met voedingsmiddelen. Devolgende morgen worden de bloemen verpakt indozen.De bloemen
worden afzonderlijk verpakt innoppenfoli karton ofgeperforeerde folie.
Inelke doosworden twee pakken ijsverpakt.Dit ijswordt ter plaatse
gemaakt en isvooreenmalig gebruik.Enkele pakstations hebben mogelijkheden omdebloemendozen doormiddel vankoude luchtdie ingeblazen wordt,
tekoelen.Hiertoe wordt eenpijpmet gatenmee verpakt,waaraan een slang
gezet wordt die via een compressor koude luchtblaast.Deze installatie
staat aandekant ineenkoelcel.Na circa 20minuten isde temperatuur
inde dozen circa 5C. Danwordtde pijp eruit getrokken.Menkan opdezemanier ongeveer 20dozen tegelijk behandelen.Het systeem wordt echter
nietmeer toegepast,naar zeggen omdatmen.geenmensenbereid vindt dit
koudewerk tedoen.
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Agrexco
Practisch alle geëxporteerde landbouwprodukten worden viadeze organisatie
afgezet. Debloemen worden opde terminal ophetvliegveld Ben Gurion
klaargezet voor hetvliegtransport.Bloemen vormen circa70procent van
devliegtuigladingen,derest isgroenten enfruit onder andere aarbeien. Debloemenkomenvandediverse pakstationsaan,verpakt indozen op
pallets. Degrotedozen zijnvoordeveilingen,denormale bloemendozen
zijn voornamelijk voor Frankfurt.Eenklein gedeelte gaatnaarAmerika.
Devliegtuigpalletsworden opde juistemanier volgeladen enerkomt een
net -omheen.Hiernawordendezepalletsvia eenrollenbaan en eenafvoertrein inhet eindmagazijn gestapeld,klaarvoor inlading aan het
vliegtuig. De ladingen worden zodanig gecodeerd,dat zeper computergestuurd kunnen worden.Voortussenopslag zijn gekoelde hallen (4C)aanwezig.Detemperatuur inde aankomsthal is 18C.Perdag vertrekken
6 à7vliegtuigen metAgrexco-prödukten.Overtollige lading wordt niet
bewaard,maar terplaatse vernietigd.
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SAMENVATTING
l.Hetklimaat leent zichgoed omeen groot scalavan bloemisterijgewassen
tekunnen telen.
2.Prcduktie van een aantalbloemisterijgewassen verplaatst zichnaarhet
zuiden,waar eenbeter gebruik van zonne-energie gemaakt kanworden en
minder energie voorverwarmingsdoeleinden nodigis.
3.Het areaalenhet aantalverschillende gewassen datgeteeld wordt heeft
zich inkorte tijd sneluitgebreid.
4.Alsresultaat van inspanningen van onderzoek,vooral ophet gebied van
de veredeling envoorlichting,magverwacht worden dat de sortimentsverbrading zichdekomende jaren zalvoortzetten.
5.Hetgrootste struikelblok bijdeproduktvernieuwing ir,demarketing. Het
inwinnenvan informatie opde afzetmarkt verloopt moeizaam.
6.Bijdeverwerking en afzet besteedt menveel zorg aande sortering,behandeling enverpakking van hetprodukt.
7.Inontwikkeling zijnmiddelen enmethoden die toegepast op snijbloemen
nade oogst,minder kwaliteitsverliezen gevenbij transport (ook per schip);
ook dehoudbaarheid wordt daardoorverbeterde.

