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Inleiding
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van het onderzoek naar de
houdbaarheid van zomerbloemen, zoals dat plaatsvindt op het Proefstation
voordeBloemisterijteAalsmeer.
Het onderzoek isinverschillende onderdelenoptesplitsen.Ineersteinstantie wordt,omeen indruk tekrijgen van dekwaliteit,dehoudbaarheid
ensierwaardevanhet sortimentbepaald.Vervolgenswordthet juistesnijstadiumbepaald.Omdehoudbaarheidteverbeterenwordtnagegaanwatdeinvloed is van het gebruik vanvoorbehandelingsmiddelen ensnijbloemenvoedselsophetvaasleven.Tevenswordtnagegaan ofbloemen,diezeergevoelig
zijnvoorethyleen,beschermd kunnenworden tegenethyleendoormiddelvan
eenvoorbehandeling.

1.Snijstadium
Desierwaardeendehoudbaarheidvansnijbloemenzijndirectafhankelijk
van het snijstadium.Hieraan moet.dusvoldoende aandacht besteedworden
omeenprodukt opdemarkt tebrengendatvoldoetaandeeisendiedaaraangesteldmogenworden.
Ook bijzomerbloemen ishet oogsten enaanvoeren inhet juistestadium
zeer belangrijk. Zeker voor deze groep van bloemen geldt dat vaak te
rauwwordt geoogst,waardoor hetprodukt nooit eengrotesierwaardezal
bereiken.
Veel zomerbloemen beginnen na het oogsten snel te verouderen. Dit kan
menbijvoorbeeld zien aan het voortijdig geelworden vanhetblad.Ook
hetsneluitbloeienalsgevolgvanhetnietopenkomenvanterauweknoppenensluitenvanopenbloemenkomtvaakvoor.
De bloemenwaarvanhet rijpheidsstadiumbepaaldwordt,wordenalsvolgt
behandeld:
Zeworden geoogst bijde teler inverschillende stadiaendannaarhet
Proefstationvervoerd.Daarwordenzeaangesnedenengedurende20uurin
de koelcel in schoon water, in een schone emmer gezet bij 2°-5C.
Vervolgensondergaanzeeentransportsimulatievan24uur,waarbijzein
papier gerold en in een doos in de celbij17Cgelegd worden.Naopnieuwaansnijden eneenherstelperiode van4uurinwaterbij2-5Cin
de koelcel komen ze in devaas inwater te staan in deuitbloeiruimte
bij constante temperatuur van 20C en een constante relatieve luchtvochtigheidvan60%.
In het hiernavolgende wordt van een aantal zomerbloemen het snijrijpheidsstadiumbeschreven.
Achilleafilipendulaisgeoogstintweestadia,namelijk:
stadium 1: in het middenvanhet schermgeopende,aan de rand vanhet
schermgeslotenbloemen
stadium2:schermmetallebloemengeopend
De takkenzijnafgeschreven ophetgeelwordenvanhetbladna7dagen,
debloemenwarenlangerhoudbaar.
In stadium 1geoogstkomthet schermnietvolledig totbloei,stadium2
wordtdaaromalsoogststadiumaanbevolen.
Aconitumnapellus(monnikskap)isgeoogstintweestadia,namelijk:
stadium1:goedgekleurdeknoppen
stadium2:enkelebloemenopen
De takken zijn afgeschreven toen de helft van de bloemen uitgebloeid
was.
Dehoudbaarheidwas6dagen,ongeachthetstadium.
In stadium 1 geoogst komen alle bloemen nog open, rauwer oogsten mag
beslistniet.
Alliumgiganteumisgeoogstindriestadia,namelijk:
stadium1:geenenkelbloemetjeopen,knoppendik
stadium2:ongeveerideelvandebloemetjesopen
stadium3:ideeltot \ deelvandebloemetjesopen
De takkenzijnafgeschreven toendehelftvan debloemetjesuitgebloeid
was. De houdbaarheid was 12 dagen, ongeacht het stadium. De takken
kunnenhet best geoogst worden als er eenenkelbloemetje openis,dit
omtevoorkomendatterauwgesnedenwordt.
Ammimajusisgeoogstintweestadia,namelijk:
stadium1:hoofdschermenigszinswitwordend,bloemetjesinhetscherm
nogongeopend,bijschermengroen.
stadium2:hoofdschermwit,bloemetjesinhetschermgeopend,bijschermenwit-wordend

De takken zijn afgeschreven toen het hoofdscherm uitgebloeid was.De
houdbaarheid isongeachthetstadium12,5dagengemiddeld.Deinstadium
1 geoogste schermenworden niet geheel wit en debloemetjeskomenniet
goedopen.
In stadium 2 geoogst worden de schermen wel nagenoeg wit en komen de
bloemetjeswelopen.
Stadium 2 is het beste oogststadium omdat de sierwaarde daarvan het
grootstis.
Anethumgraveolens(dille)isgeoogstintweestadia,namelijk:
stadium1:hoofdschermisgeelgroen,bloemetjesgesloten
stadium2:hoofdschermisgeel,bloemetjesgeopend
De takken zijn afgeschreven toen het hoofdscherm uitgebloeid was.De
houdbaarheid isongeachthetstadium12,5dagengemiddeld.
In stadium 1geoogst wordt het hoofdscherm geheel geel, debijschermen
geelgroen.Instadium2geoogstwordendehoofd-enbijschermengeel.
Detakkenkunnenhetbestgeoogstwordeninstadium2,omdatinditstadiumdesierwaardehetgrootstis.
Astilbe 'Bruidsluier'isgeoogstintweestadia,namelijk:
stadium1:pluimbestaatvoordehelftuitgeopendebloemetjes
stadium2:pluimbestaatnagenoeggeheeluitgeopendebloemetjes.
De takkenzijnafgeschreven toendehelftvandebloemetjes uitgebloeid
was.
De houdbaarheid van Astilbe 'Bruidsluier' was gemiddeld 5 dagen,
ongeachthetstadium.
Astilbemoetgeoogstwordenwanneerdehelepluimbloeit,debloemetjes
dienoggeslotenzijnbijdeoogstkomennagenoegnietopen.
Campanulapersicifolia isgeoogstinvierstadia,namelijk:
stadium0:knoppenvertonennauwelijkskleur
stadium1:dikke,kleurvertonendeknoppen
stadium2:zeerdikke,gekleurdeknoppen,bijnagesprongen
stadium3:eenenkelebloemgeopend
Detakkenzijnafgeschreventoendehelftvandebloemenuitgebloeidwas
ofslaphing.
Dehoudbaarheidwasgemiddeld7,5dagen.
Debloemenvantakkengeoogstinstadium0ofstadium1ontwikkelenzich
nietvergenoeg,blijvenveelkleiner invergelijking metdeinstadium
2enstadium3gesnedentakken.Ookkwamennietalleknoppenopenvande
takkengeoogstindetweerauwstestadia.
Detakkenkunnenhetbestgeoogstwordeninstadium2.
Carthamustinctoriusisgeoogstindriestadia,
stadium1:éénnetgekleurdeknop
stadium2:éénknopmeteenkleinpluimpje
stadium3:éénknopmeteengrotepluim
De takkenzijnafgeschreven toendehelftvanhetbladvergeeldwas.De
houdbaarheidwasgemiddeld6dagen;wanneeralleennaardebloemengekekenwordtisdehoudbaarheidlanger.
In stadium 3geoogst kwamen meerbloemen opendaninstadium 1ofstadium2gesneden,echternietallebloemenkwamenopen.
HetminimalesnijstadiumvoorCarthamusisstadium3.
Centaureacyanus(korenbloem)isgeoogstinvierstadia,namelijk:
stadium0:hoofdknopwaarvandekleurnetzichtbaaris
stadium1:hoofdknopmet+ \ cmkleur
stadium2:hoofdknopmet+ \ cmkleur
stadium3:bloemgeopend
Detakkenzijnafgeschreventoendehoofdbloemuitgebloeidwas.Dehoud-

baarheidwasgemiddeld9dagen.
Detakkenkunnengeoogstwordeninstadium1(minimaleoogststadium),de
bloemenontwikkelenzichdannognormaal.
Chrysanthemum parthenium (Matricaria) is geoogst in twee stadia,
namelijk:
stadium1:bloemetjesgekleurdmeteengroenhart
stadium2:bloemetjesgeheelgekleurd
De takkenzijnafgeschreven toendehelftvandebloemetjesuitgebloeid
was.
In stadium 1gesneden ontwikkelen debloemetjeszichnauwelijksverder.
Detakkenkunnenhetbestegeoogstwordeninstadium2,desierwaardeis
dangroterdanvandeinstadium1geoogstetakken.
Echinopsbannaticus (kogeldistel)isgeoogstindriestadia,namelijk:
stadium1:bloeiwijzeblauwgroengekleurd
stadium2:bloeiwijzeblauwgekleurd
stadium3:bloeiwijzeblauwgekleurd,enkelebloemetjesvandebloeiwijzeopen
De takken zijn afgeschreven toen het blad voor 50% vergeeld was.De
houdbaarheid was gemiddeld 6 dagen, ongeacht het snijstadium.Wanneer
alleennaardebloeiwijzegekekenwordtisdehoudbaarheidlanger.
Stadium2ishetminimalesnijstadium,debloeiwijzebloeit danvolledig
open. Gesneden in stadium 1 komt de bloeiwijze niet of niet volledig
open.
Eremurusbungii(naaldvanCleopatra)isgeoogst indriestadia.
stadium1:eenenkelbloemetjeindeaargeopend
stadium2:tweetotdriekransenbloemengeopend
stadium3:ongeveerzeskransenbloemengeopend
De takken zijn afgeschreven toen de helft van de bloemen in de aar
uitgebloeidwas.
Dehoudbaarheidwasgemiddeld8dagen.
In stadium 1geoogst bloeit deaarnoggeheel open,dit stadiumishet
minimalesnijstadium.
Eryngiumplanum(frambozendistel)isgesnedenindriestadia,namelijk:
stadium1:enkelebloemenblauw
stadium2:dehelftvandebloemenblauw
stadium3:nagenoegallebloemenblauw
Detakkenzijnafgeschreventoenhetbladvoordehelftvergeeldwas.
Dehoudbaarheidwasgemiddeld6,5 dagen,ongeachthetstadium.
Wanneer alleen naar de bloeiwijze gekeken wordt, is de houdbaarheid
langer.
Instadium1ofstadium2geoogstkomendebloemennietofnauwelijksop
kleur.Stadium3isdaaromhetbesteoogststadium.
Lathyrusodoratusisgeoogstindriestadia,namelijk:
stadium1:êénbloemetjehalftotgeheelgeopend
stadium2:anderhalf tottweebloemetjesopen
stadium3:allebloemetjesopen
De takkenzijnafgeschreven toendehelftvandebloemetjesuitgebloeid
was.
Dehoudbaarheidwasgemiddeld3dagen,ongeachthetstadium.
Hetbestesnijstadiumisstadium3,desierwaardeisdanhetgrootst.
Wanneer echter de takken voorbehandeld worden met zilverthiosulfaat
kunnen ze geoogst worden in stadium 2; deknoppen komen dannog goed
open.Geoogst instadium1komendeknoppenvaakniet open,ditstadium
moetdusvermedenwordenmetsnijden.

Leonotisleonurisisgeoogstindriestadia,namelijk:
stadium1:onderstekransuitgekleurdeknoppenbestaand
stadium2:onderstekransvoorongeveer2/3uitgeopendebloemenbestaand
stadium3:onderstekransgeheelentweedekransvoordehelftuitgeopendebloemenbestaand
Detakkenzijnafgeschreventoendebladerenslaphingen.
De takken moeten direct na de oogst inHeesterchrysal gezetworden en
geflestopHeesterchrysalaangevoerdworden.Detakkenzijndanongeveer
6 dagenhoudbaar,ongeachthet stadium.Wanneer detakkenniet inHeesterchrysal geflest worden zijn zeniet houdbaar.Hetbeste snijstadium
is stadium 2,erkomen danvoldoende bloemen open.Stadium 1iseente
rauwstadium,deknoppenkomennietofnauwelijksopen.
Liatrisspicataisgeoogstindriestadia,namelijk:
stadium1:eerstebloemetjeindeaargeopend
stadium2:aarvoor1tot2cmuitgeopendebloemetjesbestaand
stadium3:aarvoor2tot4cmuitgeopendebloemetjesbestaand
De takken zijn afgeschreven toen de helft van deaaruit uitgebloeide
bloemetjes bestond of toen alle openkomende bloemetjes uitgebloeid
waren.
Dehoudbaarheidisgemiddeld10,5dagen.
In stadium 1geoogst bloeit de aar l\ tot 2 cm open (maximaal), soms
komt hijniet verder danhet oogststadium. In stadium 2geoogstbloeit
de aar tot ongeveer 5 cm open, instadium 3geoogstbloeit dezegeheel
open.
Hetminimale oogststadium isstadium2,deaarbloeit danvoorongeveer
dehelftopenenheefteenredelijkesierwaarde.
Hetbesteoogststadiumisstadium3,deaarbloeitdangeheelopen.
Lisianthusrussellianum(Eustoma)isgeoogstintweestadia,namelijk:
stadium1:éénbloemgeopend+eenenkeledikkegekleurdeknop
stadium2:tweetotdriebloemengeopend+eenenkeledikkegekleurde
knop.
Detakkenzijnafgeschreventoendebloemenuitgebloeidwarenofdetakkenslaphingen.
Dehoudbaarheidwasgemiddeld9 tot 12dagen,afhankelijk vandevariëteit(dewittevariëteit ishetbestehoudbaar,derozehetslechtst)en
hetstadium.
Geoogst in stadium 2komen er tweemaal zoveelbloemen openalsgeoogst
in stadium 1. De houdbaarheid van de in stadium 2 geoogste takken is
daardoorooklanger.
Het beste oogststadium is ongeveer tweebloemen geopend+ enkele dikke
gekleurdeknoppen.
Paeoniaofficinalis(pioen)isgeoogstinzesstadia,namelijk:
stadium0:hardegroeneknop
stadium1:hardegekleurdeknop,minderdanicmkleur
stadium2:zachte,gekleurdeknop
stadium3:halfopenbloem
stadium4:bijnageheelgeopendebloem
stadium5:geheelgeopendebloem
Detakkenzijnafgeschreventoendehoofdbloemuitgebloeidwas.Dehoudbaarheidwasgemiddeld 11dagen.
Instadium0of stadium 1geoogstkomt debloemnietopen.Hetminimale
oogststadiumisstadium2,debloemkomtdanwelgoedopen.

Rudbeckiafulgidaisgeoogst indriestadia,namelijk:
stadium1:hoofdbloemgesloten,lintbladengroen
stadium2:hoofdbloemgesloten,lintbladenlichtgeel
stadium3:hoofdbloemgeopend,lintbladengeel
Detakkenzijnafgeschreventoendehoofdbloemuitgebloeidwas.
Instadium 1geoogst zijndetakkenniethoudbaar,êéndagnahetinde
vaaszettenhingenzeslap.
Instadium2geoogstisdehoudbaarheidgemiddeld4,6 dagen,ookbijdit
stadiumkwamenveelslappetakkenvoor.
In stadium 3 geoogst zijn de takken gemiddeld 8,8 dagen houdbaar,er
warengeenslappetakken,desierwaardeisgoed.
Hetbestesnijstadiumisstadium3,hetminimalesnijstadiumligttussen
stadium2enstadium3in.
Solidagovirgaureaisgeoogstindriestadia,namelijk:
stadium0:depluimisgroen,debloemetjeszijngesloten
stadium1:depluimbestaatvoordehelftuitgeopendebloemetjes:pluim
voordehelftgekleurd
stadium2:depluimbestaatgeheeluitgeopendebloemetjes:depluimis
geheelgekleurd.
Detakkenzijnafgeschreventoendehelftvandebloemetjesvandepluim
uitgebloeidwasofslapginghangen.
Dehoudbaarheid van deinstadium0geoogstebloemenwas7dagengemiddeld, in stadium 1 geoogst 8 dagen gemiddeld, in stadium 2 geoogst 9
dagengemiddeld.
Stadium 2 ishetbeste oogststadium, in stadium0of stadium 1geoogst
komendebloemetjesnietopen,wordt depluimnietgekleurd.
Tracheliumcaeruleumisgeoogstindriestadia,namelijk:
stadium1:schermisgroenmeteenblauwewaas
stadium2:schermisblauwmeteengroenewaas
stadium3:schermisblauw
De takken zijn afgeschreven toen de helft van de bloemen uitgebloeid
was.Dehoudbaarheidwas12dagen,ongeachthetstadium.
Stadium 3 is het beste snijstadium. Geoogst instadium 1of stadium2
komendeknopjesnietopen,wordthetschermnietvollediggekleurd.

2.Voorbehandeling
Debehandelingvansnijbloemen tijdens ofdirectna deoogst iseenzeer
belangrijke bijdrage aan de mogelijkheden om de kwaliteit optimaal te
houden.Nahet snijdenmoetendebloemenzosnelmogelijk inwatergezet
worden in een koele ruimte.Dit water moet teallen tijde schoonzijn,
evenals deemmers ofbassins.Vervuildwaterheefteennegatieveinvloed
op de bloemen. Bacteriën uit het water kunnen immers dehoutvatenverstoppen,waardoorergeenwaterkanwordenopgenomen.Omhetwaterschoon
tehoudenzijnverschillendevoorbehandelingsmiddelenopdemarkt:
.RosalofChrysalVB.Beidemiddelenhebbeneenbacteriedodendewerking
en zijn in staathetwater gedurende eenaantal dagenschoontehouden. Zekerbijzomerbloemen,dievaak sterkewatervervuilers zijn,is
hetgebruikvanRosalofChrysalVBaantebevelen.
. Chloor.Eenmiddelmeteensterkebacteriedodendewerking.Bijgebruik
ervanmoetmenoppassendatdeconcentratieniethogerisdan0,5ml/
1,omdatanderssterkebeschadigingvandestelenoptreedt.
. TOG enFloronG.Middelen,uitIsraëlafkomstig,dietotdoelhebben
het water schoon te houden. Deze zijn echter nogniet algemeenverkrijgbaar.
Naast deze voorbehandelingsmiddelen zijn er nog andere die tot doel
hebben de bloemen te beschermen tegen invloeden van buitenaf, zoals
ethyleen.Ethyleenwordt geproduceerd door debloemen zelf ofkomtvan
buitenaf, bijvoorbeeld uitlaatgasen. Een middel dat in staat is de
schadelijke invloed van ethyleen tegen te gaan is zilverthiosulfaat.
Deze werkzame stof zit in de middelen Chrysal-AVB, Florever en
Florissant.
Omdat na de oogst de bloemen verstoken zijn van voeding, kunnen een
aantal soorten zomerbloemen zichnauwelijksverder ontwikkelen.Wanneer
direct na deoogst snijbloemenvoedselofeenvoorbehandelingsmiddelmet
suikeraanhetwaterwordt toegevoegd,heeft diteenpositief effectop
debloemontwikkeling.Debloemwordtvoller,groter,betervankleuren
hetvaaslevenwordt langer.Door toevoeging van suikerwordt echterde
bacteriedodendewerkingvanhetvoorbehandelingsmiddelverkleind.
Hetwater zalsnellervervuilenendusvakermoetenwordenververst.In
de proeven, genomen om de invloed van voorbehandelingsmiddelen na te
gaan,zijndebloemengedurende20tot24uurbij2-5Cvoorbehandeld.
Daarnaondergingenzeeentransportsimulatievanééndagdroogbij17°C.
Tijdensdezeperiodewarenzeverpaktinpapierenlagenzeineendoos.
Voordat ze in devaaskwamenkregen zeeenherstelperiodevanvieruur
in water bij 2°-5°C.De bloemenwerden in devaas inwater gezet bij
20°Cen60%relatieveluchtvochtigheid.
Aconitumnapellus(monnikskap)
Hetdoelvandeproevenwasnategaanofdoormiddelvaneenvoorbehandeling debloemruikanwordentegengegaan.Detakkenzijnbijeenteler
geoogst metenkelegesprongenknoppen.Daarnazijnzevoorbehandeldmet
zilverthiosulfaat (21mgzilver/liter),Rosal(0,8g/l)ofTOG(2ml/l).
Detakkenzijnafgeschreventoendehelftvanhettotaleaantalbloemen/
knoppenwasafgevallen ofuitgebloeid.Navijf ofzesdagenindevaas,
begonnendeeerstebloemenaf tevallenvantakkendiewarenvoorbehandeldmetwater,RosalenTOG.Detakkenvoorbehandeldmetzilverthiosulfaat,vertoondengeenbloemrui,maarbloeidengewoonuit.Alsgevolgvan
hetnietoptredenvanbloemruiwordthetvaaslevenverlengd.
InTabel1staanderesultatenvermeld.

Tabel 1.Houdbaarheid indagengemiddeld vanAconitumvoorbehandeld met
diversemiddelen
Voorbehandeling
water
zilverthiosulfaat
Rosal
TOG

Houdbaa rheid
proef 1
proef2
8,8
8,6
9,7
11,0
9,2
8,3

Astilbe
Hetdoelvandeproevenwasnategaanhoedehoudbaarheidverbeterdkan
worden.
Omdeoorzaakvanhet snelverdrogenvandebloemetjes,wanneerdetakken in de vaas staan,teachterhalen, is inêênproef nagegaanwat de
invloed van de droge periode (transportsimulatie) hierop is. Van de
takkenheeftna20uur inwaterbij2Cigedeeltenietdrooggelegen,i
gedeelte4 uur,|gedeelte 8 uur enigedeelte 24uurdrooggelegenbij
17C. De takken zijn gewogen direct na de oogst,na 20uurbij2Cin
water,nadedrogeperiodeenvervolgenssteeds24uurlater.InTabel2
isdehoudbaarheidvermeld,inBijlage 1hetgewichtsverloop inprocentenvanhetaanvangsgewicht.
Tabel 2.Astilbe.Houdbaarheid indagengemiddeld vanAstilbe 'Washington'naverschillende periodes vandroogliggen(transportsimulatie)bij17°C
Aantalurendroog
0
4
8
24

Houdbaarheid indagen
6,8
5,5
4,8
3,7

UitBijlage 1blijkt dataltijdensdekoelcelperiode (20uurwaterbij
2°C)hetgewichtafneemt.Wanneerdetakkenindevaaskomennadedroge
periode neemt het gewicht weer iets toe,maar de takkenbereikenniet
meerhetaanvangsgewicht.
UitTabel2blijkt dat dehoudbaarheid afneemtwanneer dedrogeperiode
langerduurt.
Ineenproefwaarin deinvloedvandemiddelenzilverthiosulfaat(21mg
zilver/liter),citroenzuur (1000ppm),Tween20(1%),AaduralP(15g/l)
ofHeesterchrysal (12g/l)werd onderzochtbijverschillende rassenals
voorbehandelingsmiddel,bleekdaterweinigofgeenpositievereactieop
de houdbaarheid was van citroenzuur, Tween 20, Aadural P of Heesterchrysal.Alleenzilverthiosulfaathadsomseenzeergeringepositieve
invloed.
Ineenvolgende proefwerd onderzocht ofeenbehandeling metwarmwater
dehoudbaarheidpositiefbeïnvloedde.
InTabel3staanderesultatenhiervanvermeld.Hieruitblijktdat,wanneer de takken na de oogst 24 uur inwarmwater (50-60C, geleidelijk
afkoelend tot de omgevingstemperatuur van 20 C), gezetworden dehoudbaarheidverlengdwordt.
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Tabel3.Astilbe.Houdbaarheid indagengemiddeldvanAstilbe'Diamant',
behandeldmetverschillendewatertemperaturen
Objectnr.
1
2
3
4
5
6
7

Voorbehandelingin
water van
r
20
40
40
50
50
60
60

Nabehandeling in
watervan... °C
20
40
20
50
20
60
20

Houdbaarheid
1,0
3,3
2,9
4,4
4,1
5,2
6,3

In een proef waarin 0-40 cmvanhet ondereindvandestelenafgesneden
werd,bleekhoegroterhetafgesnedengedeelte,hoelanger dehoudbaarheid. Ineenafsluitende proef zijn takkenvoorbehandeld metwatervan
20C, water met een aanvangstemperatuur van 50°C en zilverthiosulfaat
(21mgzilver/liter).Tijdensdetransportsimulatiezijnzeingehoesdof
inpapiergerold.IndevaaszijnzeinwaterofChrysal12g/lgezet.
DeresultatenstaanvermeldinTabel4.
Tabel4.Houdbaarheid indagengemiddeldvanAstilbe 'Diamant','Bruidsluier','GloriaPurpurea'indiversebehandelingen
Voorbe- Verpakking
hande-

üss_

'Diamant'
'Bruidsluier'
'Gloria' 'GloriaPurpurea'
vaasinhoud
^...iv,
vaasinhoud
vaasinhoud
vaasinhoud
ua
uu
wa terChrysalwaterChrysalwaterChrysalwaterChrysal
c5,9
o
i o1,8
1 1 2,3i e 1,5 /.o 4,2
11
3,3i
3,3 ca
6,8
6,9
3,4
9,9
9,0
4,5
9,9
5,9
3,4

water

papier
hoes

water
50°

papier
hoes

5,6
5,9

7,4
7,4

4,7
3,9

8,4
9,5

3,7
4,5

9,6
8,7

3,8
3,8

9,1
9,0

STS

papier
hoes

5,6
6,1

7,8
7,3

3,4
5,4

8,1
10,0

2,8
3,4

3,8
9,3

1,4
3,3

3,9
9,6

Voorbehandelen met water met eenaanvangstemperatuurvan 50Cverlengt
de houdbaarheid in vergelijking tot de andere twee voorbehandelingen.
Het ingehoesd zijntijdensdetransportperiodevermindert deverdamping
waardoor de houdbaarheid verbetert,terwijlbij de consument door toevoegingvansnijbloemenvoedselhetvaaslevenkanwordenverlengd.
Deinvloedvanvoorbehandeling,inhoezenensnijbloemenvoedselisechter
welras-afhankelijk.
Delphinium (ridderspoor)
Doel van de proeven was na tegaanof debloemruikonwordentegengegaan. In de proeven werden zowel takkenvan devaste plant alsvande
zaairidderspoor gebruikt. De takken zijn geoogst met enkele bloemen
open. Na de oogst zijn ze voorbehandeld met zilverthiosulfaat (21 mg
zilver/liter),Rosal (0,8g/l),TOG (2ml/l)ofThiabendazol (300 ppm)
en(alscontrole)water.Detakkenzijnafgeschrevennadat dehelftvan
het totale aantalbloemetjes erafgevallen ofuitgebloeid was.Navier
dagenbegonnen deeerstebloemen tevallenvan de takkenvoorbehandeld
met TOG,Rosal,Thiabendazol enwater.Met zilverthiosulfaat trad geen
bloemruiop,waardoordetakkenooklangerhoudbaarwareneneengrotere
sierwaarde hadden. Binnen devaste plant ridderspoorbestaat nogalwat
variatiewat betreft bloemkleur,-vorm, en-grootte.Bijdeproevenis
hiermeerekening gehoudendooreenzogoedmogelijkeverdelingvandeze
variaties over debehandelingen temaken.Watbetreft de mateensnelheid van bloemrui bestaan er ook verschillen. De ene tak kan enkele
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dagen eerder bloemrui vertonen dan de andere, de ene tak kan ookveel
ergerruiendandeandere.
Binnen de groep zaairidderspoor zit eveneens veel variatie wat betreft
bloemkleur.Ook hiermee is rekening gehouden in de proeven.InTabel5
staanderesultatenvermeld.
Tabel5.Houdbaarheid indagengemiddeldvanDelphinium
Voorbehandeling
water
zilverthiosulfaat
Rosal
TOG
Thiabendazol

houdbaarheid
vasteplant
zaai
10,0
6,5
11,4
10,8
6,7
10,1
6,8

Dianthusbarbatus
Hetdoelvandeproevenwasnategaanwelkeinvloedeenvoorbehandeling
metzilverthiosulfaat heeft opdehoudbaarheid.Na deoogstzijntakken
voorbehandeld met zilverthiosulfaat (21 mg zilver/l), daarnaast hebben
takkenalscontroleinwatergestaan.Gedurendedevaasperiodeisregelmatighetaantalopenstaandebloemengeteld.
Het aantal bloemen dat openkwam bij devoorbehandeling was even groot
als bij de controle water. De takken zijn afgeschreven toen er nog
gemiddeld 5 tot 6 bloemetjes bloeiden. In Tabel 6 staan de resultaten
vermeld.InBijlage2ishetverloopvandebloeiweergegeven.
Door de voorbehandeling wordt de houdbaarheid met gemiddeld 2 dagen
verlengd.
Tabel6.Houdbaarheid indagengemiddeldvankasduizendschoon
Cultivar
wit
rood

voorbehandeling
water
zilverthiosulfaat
water
zilverthiosulfaat

houdbaarheid
11,3
13,3
9,5
11,5

Gypsophilapaniculata
DehoudbaarheidvanGypsophilalaatnogaleenstewensenover.Detakken
die gewoon inwater gezet zijn op het bedrijf zijn vaak maar vier of
vijf dagen goed. Daarna zijn de bloemetjes zodanig bruin geworden en
gekrompendatdesierwaardesterkverminderd is.Hetdoelvandeproeven
wasnategaanhoedehoudbaarheidverbeterdkanworden.
Erzijnverschillendeproevengenomenwaarbijdebloemenzijnvoorbehandeld met zilverthiosulfaat (21 mg zilver/liter), TOG (2 ml/l), Rosal
(0,8 g/l),Chrysal VB (2 ml/l), Thiabendazol (300 pm), GS (3m/l),
FloronG (1 ml/l), Anjerchrysal,universeleChrysal,Chloor0,5 ml/len
citroenzuur (500 ppm),waaraan ineen aantalbehandelingen suiker (5%)
is toegevoegd. De takken zijn afgeschreven toen de helft van de
bloemetjes uitgebloeid ofgekrompenwas.Deresultaten staanvermeldin
Tabel7.
Toevoeging van suikeraaneenvoorbehandelingsmiddel heefteenpositief
effect ophetvaasleven,mitsdevoorbehandeling gedurende tenminste20
uur plaatsvindt. Zonder suikertoediening tijdens de voorbehandeling
geeft in elke proef alleen voorbehandeling met zilverthiosulfaat de
besteresultaten.
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T a b e l 7 . Houdbaarheid in dagen gemiddeld van Gypsophila voorbehandeld
met diverse middelen
Tabel 7a
Proefnummer
Voorbehandeling
water
zilverthiosulfaat

TOG
TOG + suiker
universele Chrysal
Rosal
Chrysal-VB
Chloor
citroenzuur
Thiabendazol

1
6,2
10,0
-

2
4,5
9,5

b
a

-

b

-

4,3
4,3

6,1
5,8

b
b

-

5,9

3
4,7
7,9
5,7
8,3
4,8

c
a

-

b
a
b
a
b

-

c
c

4,5

b

-

5,7

b

5,1

b

6
5,2
7,5
8,1
8,0
6,8
7,5
6,4
7,6

d
ab
a
a
bc
ab
c
ab

T a b e l 7b
Proefnummer
Voorbehandeling
water
w a t e r + suiker
zilverthiosulfaat
zilverthiosulfaat +
Floron G
Floron G + suiker

GS
G S + suiker
TOG
TOG + suiker

4
5,9

5
c

5',3

-

7,8

7,7
8,8

abc
a

10,9
suiker 9,1
4,9
7,8
7,1 abc
6,7 d
8,5 a
8,2 b c

e
cd
b
a
e
bc

7
4,4
7,9

a

-

6,2

-

Per proef geven verschillende letters significant verschil a a n .
Lathyrus odoratus
In de proeven is nagegaan wat de invloed v a n voorbehandeling met zilverthiosulfaat is op de houdbaarheid. Er zijn 2 of 3 rassengroepen g e b r u i k t : oud Engelse rassengroep, waarin 3 rassen, Gallaxy rassengroep
w a a r i n 6 rassen en de standaard (veel geteelde) groep waarin 32 rassen.
N a de oogst zijn de bloemen voorbehandeld met zilverthiosulfaat (21 mg
zilver/l) gedurende 2 u u r , 4 uur en 20-24 uur, daarnaast als controle
alleen water. D e takken zijn afgeschreven toen de helft v a n de
bloemetjes uitgebloeid w a s . In Tabel 8 staan de resultaten vermeld.
Voorbehandeling met zilverthiosulfaat geeft een verlenging v a n het
vaasleven v a n 5 0 % tot 100%. Tevens bleek d a t , mits de takken
voorbehandeld zijn, er iets onrijper geoogst kan worden dan nu
voorgeschreven, namelijk 1/3 deel van de bloemetjes (= 1 tot 2
bloemetjes per steel) open in plaats v a n 2/3 gedeelte van de bloemetjes
open. Wanneer 1/3 gedeelte v a n de bloemetjes open i s , komen de
resterende knoppen nog goed open, wanneer rauwer geoogst komen de
knoppen soms niet open.
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c

-

b

Tabel 8. Houdbaarheid in dagen gemiddeld van verschillende rassengroepen
Lathyrus
Rassengroep
oudEngels
Gallaxy
standaard

Voorbehandeling
water
zilverthiosulfaat
water
zilverthiosulfaat
water
zilverthiosulfaat

Proef 1
s3
si s2
3,1 3,0
7,7 5,1
3,0 3,1
3,0
6,5 4,8
4,6
3,0 3,0
3,0
5,8 5,8
5,4

Proef2
si
s2

Proef3
si s2

-

-

-

4,0
6,5
4,0
6,6

4,0
6,4
4,0
6,6

3,0
4,4
3,0
5,0

si=stadium1=eenbloemetjehalftotgeheelgeopend
s2=stadium2=anderhalf tottweebloemetjesopen
s3=stadium3=allebloemetjesopen
Leonotisleonuris
Het doelvandeproevenwasnategaanhoe dehoudbaarheidvanLeonotis
verbeterdkonworden.Detakkenzijnvoorbehandeld metzilverthiosulfaat
(21 mg zilver/l), citroenzuur (1000 ppm),Tween 20 (1%),water meteen
aanvangstemperatuur van 50°C en 80°C of Bouvardia-VB en als controle
water.Detakkenzijnafgeschrevenopslaphangendebladerenenbloemen.
Voorbehandeling metTween20(1%)geeftschadeindevormvanverdroogde
bladpunten.
De takken voorbehandeld met zilverthiosulfaat, citroenzuur, water met
eenaanvangstemperatuurvan50°Cen80°CofBouvardiaVBhaddenna2tot
4 dagenslaphangendebladerenenbloemen,evenalscontrolewater.
De voorbehandelingsmiddelen hadden geen invloed op dehoudbaarheid. In
enkele andere proeven waarin de invloed van snijbloemenvoedsel op de
houdbaarheid werd getest bleek dat wanneer de takken niet drooglagen
tijdens de transportperiode dehoudbaarheid werdverbeterd doorgebruik
vansnijbloemenvoedsel.
Matthiola(violier)
Er zijn verschillende proeven genomen om na te gaan of voorbehandelen
eenpositieve invloed heeft opdehoudbaarheid vanviolieren.Detakken
zijn met wortel getrokken met enkele bloemen open.Na aankomst ophet
Proefstation isvan dehelft van de takken dewortelafgeknipt,vande
andere helft niet.Daarna zijn de takkenvoorbehandeld met zilverthiosulfaat (halve en hele concentratie), Rosal (0,8 g/l),Chloor (0,5
ml/l), TOG(2ml/l), Chrysal-VB(2ml/l)ensnijbloemenvoedsel.Detakken zijn afgeschreven nadat dehelft van debloemenwasuitgebloeid of
de helft van het blad geel of beschadigd was. In Tabel 9 is dehoudbaarheid indagenvermeld.Inverschillende proevenishetgewichtsverloop gemeten vanaf het moment dat debloemen werden voorbehandeld tot
het moment waarop ze werden afgeschreven. In Bijlage 3 ishet verloop
van het bloemgewichtweergegeven.Wanneer debloemen metwortelworden
voorbehandeld,isdewateropnamebeterdanwanneerzezonderwortelwordenvoorbehandeld.
Dit verschil komt echter niet tot uiting in de houdbaarheid.
Voorbehandeling met zilverthiosulfaat hele concentratie veroorzaakte
ernstige schade aanhetbladbij takken dievoorbehandeld waren zonder
wortel.Metdehalveconcentratiewasdezeschademinder.Ookwanneerde
worteltijdensdevoorbehandelingaandetakkenwasblijvenzitten,trad
schade op,echter ineenveelgeringere mate.Hieruitkanmenconcluderendatdewortel selectiefwerktwatbetreft deopnamevanzilverthiosulfaat.Door de optredende schade werd het vaasleven iets verkort in
vergelijking met de takken die inwaterhadden gestaan.De invloedvan
deanderevoorbehandelingsmiddelen opdehoudbaarheid iszeergering.
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3,0
4,8
3,0
4,6

Tabel 9. Houdbaarheid in dagen gemiddeld van violieren voorbehandeld met
verschillendemiddelen
Voorbehandeling

Wortel

water
water
zilverthiosulfaat21mgAg/l
zilverthiosulfaat 21mgAg/l
zilverthiosulfaat 11mgAg/l
zilverthiosulfaat 11mgAg/l
ChrysalVB2ml/l
ChrysalVB2ml/l
Rosal0,8 g/l
Rosal0,8 g/l
Chloor0,5 ml/l
Chloor0,5 ml/l
Snijbloemenvoedsel
Snijbloemenvoedsel
T.O.G.2ml/l
T.O.G.2ml/l

met
zonder
met
zonder
met
zonder
met
zonder
met
zonder
met
zonder
met
zonder
met
zonder
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Houdbaarheid indagen
proef1 proef2 proef3
8,1
7,3
6,1
8,3
7,8
5,7
8,4
8,5
5,8
5,0
8,0
6,4
5,5
4,0
7,6
8,3
8,1
8,1
7,6
8,0
8,0
8,0
8,0
7,9
8,0
8,8
5,6
6,0
5,9
5,5

3.Sortiment
Kennisvandehoudbaarheidensierwaardevannieuwerassenisvanbelang
bijdebeoordeling van die rassen.Degewassen dieinhetsortimentsonderzoekwordengetoetst,zijnhoofdzakelijkafkomstigvandesortimentsopplanting op het Proefstation. Ze worden, indien mogelijk, meerdere
keren getoetst om op die manier een zo goed mogelijk inzicht in de
houdbaarheid tekrijgen.Na de oogst worden de takken zosnelmogelijk
in water gezet bij 2C gedurende 24 uur.Daarna krijgen ze eentransportsimulatie van 24 uur droog,verpakt in papier en ineen doos bij
17C.Naeenherstelperiodevan4uurinwaterbij2Czijndetakkenin
devaasgezetinwaterindeuitbloeiruimtebij20Cen60%r.v.
De takkenzijnbeoordeeld ophetuitbloeienvandebloemen,opbloemval
ofknopvalenopdetoestandvanhetblad.Wanneerhetbladvoor50%of
meer geel of verdord isworden de takken afgeschreven.Wanneer detak
êên bloem draagt wordt deze afgeschreven als de bloem uitgebloeid is,
zitten er meerdere bloemen aan de tak danwordt deze afgeschrevenals
50% of meer van de bloemen uitgebloeid is. De tak is eveneens
afgeschreven als50%van debloemenen/ofknoppener afgevallen is.In
Bijlage4 staat dehoudbaarheidvermeld.Indezebijlage isdeindeling
gemaaktvangoed,matigenslechthoudbaar (naarJ. Sieber:Haltbarkeit
vonSchnittstauden-Blumen imWasser,1978).
Goedhoudbaar =langerdan8dagenhoudbaar
Matighoudbaar= 6 - 8 dagenhoudbaar
Slechthoudbaar=korterdan6dagenhoudbaar
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4.Snijbloemenvoedsel
Snijbloemenvoedsel kan het vaasleven verlengen en de sierwaarde van
snijbloemen sterkverbeteren.Daarom isookbijzomerbloemenheteffect
ervan onderzocht. Er zijn verschillende soorten snijbloemenvoedsels
namelijk:universele Chrysal,Heesterchrysal,Tulpenchrysal,Anjerchrysal,AaduralP,Aadural-MSenSubstral.Dezesnijbloemenvoedselsbevattennaast suiker ook middelen die tot doelhebben hetvaaswater schoon
te houden. Daarnaast zijn er middelen die alleen tot doel hebben het
vaaswater schoon te houden, namelijk Flora Brie en Chloor.Deze geven
door het ontbreken van suiker echter minder goede resultaten dan
snijbloemenvoedsel.
Bijhet onderzoek naar deinvloedvansnijbloemenvoedselzijndetakken
in water bij 2C gezet gedurende 24 uur, daarna hebben ze een
transportsimulatie gehadvan24uurdroogbij17°C,verpaktinpapieren
in een doos.Na eenvoorwaterperiode van 4uurbij2°C inwater isde
helft van de takken in water en de helft van de takken in
snijbloemenvoedselgezetindeaanbevolenconcentratie.
De takken zijn afgeschreven toen50%van debloemen uitgebloeidwasof
50%vanhetbladvergeeld/verdordwas.
InTabel 10staan deresultatenvermeldvaneenaantalzomerbloemendie
in een universele snijbloemenvoedsel (universele Chrysal,Aadural-Pof
Substral)gestaanhebben.
UitTabel 10blijkt dateenuniverseel snijbloemenvoedselbijdemeeste
gewasseneenpositieveinvloedheeftopdehoudbaarheid.
Tabel10.Houdbaarheid indagengemiddeldvanzomerbloemendieuitgebloeidzijninwaterofinuniverseelsnijbloemenvoedsel
Naam
Agapanthushybride'Albus'
'BlueGiant'
Asteramellus'JosephLaken'
cordifolius 'SilverSpray'
novi-belgii'BeechwoodRival'
'SchonevonDietlikon'
'WeissesWunder'
'WhiteLadies'
'WinstonChurchill'
Calendulaofficinalis
Campanulaglomerata'JohnElliot'
lactiflora 'LoddonAnne'
trachelium'Bernice'
Celosiaargentea'Christa'
Erigeronhybride'Jewel'
'Wuppertal'
Gypsophilapaniculata 'BristolFairy'
Lathyrusodoratus
Lysimachiaclethroïdes
Physostegiavirginiana'Summersnow'
Solidagohybride'Goldenmosa'
Solidasterluteus
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Houdbaarheid indagen
water
snijbloemenvoedsel
5,8
6,0
3,0
3,4

11,0
10,4

16,0

6,3
8,5

10,2

7,4

7,6

8,8
8,6
8,2

10,0

10,1

6,6
9,3
6,1
4,0
2,2

7,7
8,8

10,0

13,6
11,8
8,8

10,3

13,4

6,2
6,2
3,2

8,4
7,8
4,5

12,0
10,7

19,0
12,9

4,1
9,7

12,7

6,9

5.Bewaring
IndepraktijkwordeneenaantalgewassenenmetnameAlliumenEremurus
nogal eens gedurende langere tijd bewaard. Omdat bewaring inhetalgemeen een negatieve invloed heeft op de houdbaarheid is voor een paar
soorten zomerbloemen nagegaan of ook bij deze gewassen de bewaring
nadeligegevolgenheeftvoordehoudbaarheid.Nadeoogstzijndetakken
droog vervoerd naar het Proefstation, waar i gedeelte gedurende
respectievelijk 4 uur, 2 weken, 4 weken of 6 weken bewaard is in de
koelcelbij2C.Tijdensdebewaringhebbendetakkeninwatergestaan.
Ditisnoodzakelijk omdatandersdetakkenzoverindrogendatzezichin
devaasnietmeerherstellen.
Na de bewaring hebben de takken een transportsimulatie ondergaan.Dit
hield in dat ze gedurende één dag droog lagen bij 17°C, gewikkeld in
papierenineen doos.Naeenherstelperiode van4uurinwaterbij2°C
zijn de takken in devaas inwater gezet indeuitbloeiruimtebij20°C
en60%r.v.
Alliumgiganteum
Alliumwordtvaakgedurendekortereoflangeretijd(tot2maandennade
oogst)bewaard omeen gunstig moment voor deafzetvandetakkenafte
wachten. In de proef zijn de takken inverschillende stadiageoogstom
tegelijkertijd het effect van oogststadium en bewaring te bepalen.De
takkenzijngeoogstindevolgendestadia,namelijk:
stadium1=geenenkelbloemetjeopen
stadium2=ongeveerideelvandebloemetjesopen
stadium3=itotivandebloemetjesopen
Nadat de takken4 dagen in devaashaddengestaanwerd dediametervan
de bloem bepaald. De takken zijn afgeschreven toen de helft van de
bloemetjesuitgebloeidwas.
In Tabel 11a staat de houdbaarheid vermeld en in Tabel 11b staat de
bloemdiametervermeld.
Tabel11a.Houdbaarheid indagengemiddeldvanAlliumgesnedeninverschillendestadia,naverschillendebewaartijden
Bewaring
0weken
2weken
4weken
6weken
Gemiddeld

Rijpte
rauw
11,9
9,0
9,4
7,8
9,5

normaal
12,2
8,8
8,7
7,5
9,3

rijp
11,9
8,5
8,4
6,9
8,9

Gemiddeld
12,0
8,8
8,9
7.4

Tabel11b.BloemdiametervanAlliumgesnedeninverschillendestadia,na
verschillendebewaartijden
Bewaring
0weken
2weken
4weken
6weken
Gemiddeld

Rijpte
rauw
10,4
10,1
10,1
10,0
10,2

normaal
10,0
10,4
10,2
10,1
10,2

rijp
10,8
10,7
10,1
10.3
10,4

Gemiddeld
10,4
10,4
10,1
10.1

UitTabel 11ablijkt dathetsnijstadiumnauwelijks invloedheeft opde
houdbaarheid. De bewaring heeft echter zeer grote invloed.Langebewaring (langer dan2-4weken)moet danookvermedenworden.UitTabel11b
blijkt datbewaring een zeer geringe negatieve invloed uitoefent opde
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bloemgrootte.Hetsnijstadiumheeftdaaropnauwelijkseffect.
EremurusbungilenRuiter-hybride
Evenals deAlliumwordt ook deEremurus vaak gedurende zeer langetijd
bewaard.
Ook bij dit gewas zijn de takken in verschillende stadia geoogst om
tegelijktijd het effect vanhet snijstadium en debewaring tebepalen.
Deoogststadiawarenalsvolgt:
stadium1=ééntotenkelebloemetjesopen
stadium2=tweetotdriekransenbloemetjesopen
stadium3=ongeveerzeskransenbloemetjesopen
De takken zijnafgeschreven nadat dehelft van de aarwasuitgebloeid.
Deresultatenvandetweerassenverschildenniet.
In Tabel 12 is de houdbaarheid in dagen vermeld, gemiddeld over deze
rassen.
Tabel12.Houdbaarheid indagengemiddeldvanEremurusbungiienEremurusRuiter-hybride
Bewaring
0weken
2weken
4weken
6weken
Gemiddeld

stadium1
8,8
6,9
4,3
0,9
5,4

stadium2
7,4
6,4
4,3
1.7
5,0

stadium3
8,2
6,9
3,2
1.5
5,0

Gemiddeld
8,1
6,7
4,1
1.4

Uit Tabel 12 blijkt dat het snijstadium niet van invloed is op de
houdbaarheid, de bewaring echter van zeer grote invloed. Dit laatste
wordt voornamelijk veroorzaakt doorhet optredenvanBotrytis.Naarmate
debewaarduur langerwas,was deaantasting erger.Tijdens debewaring
bloeiden ook meer bloemkransen open. Na bijvoorbeeld 6 weken waren de
takkenuitstadium1voordehelftopengebloeid.
Door lange bewaring (langer dan 2weken)wordt het vaaslevenverkort.
Langebewaring moetdusvermedenworden.
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BIJLAGE1.
Gewichtsverloop per10takkeninpercentagevanhetaanvangsgewicht ten
opzichtevandetijd
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BIJLAGE 2.
Gemiddeld aantal bloemen per tak van Dianthus barbatus cv. wit (bovenste 2
lijnen) en cv. rood (onderste 2 l i j n e n )
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BIJLAGE3.
Verandering inbloemgewichtin%vanhetaanvangsgewichtvanbloemen
voorbehandeld metenzonderwortel
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BIJLAGE 4 .
I n d e l i n g n a a r houdbaarheid van h e t s o r t i m e n t zomerbloeraen
Naam

Houdbaarheid
goed matig slecht

Achillea
filipendula
ptarmica 'ThePearl'

x

Aconitum(monnikskap)
xarendsii
xcammarum
fischeri
napellus 'BressinghamSpire'
napellus 'SparksVari .ety*

X
X

Agapanthus
africanus
hybride'Albus'
'Albus'(no. 11)
'Albus'(no. 17)
'Ametyst'
'Blauw'nr.18
'Blauw'nr.910
'BlueBird'
'BlueGiant'
'BlueGlobe'
'BluePenant'
'BluePerfection'
'BlueTriumphator'
'Donau'
'Goliath'
'Intermedia'
'Isis'
'Josephine'
'Kobolt'(nr.16)
'Kobolt'
'Moira'
'No.15'
'No.900'
'Wolga'(no.49)
'Wolga'(no.800)
Agapanthusinapertus (hangend)
Agapanthuspreacox
Agapanthusumbellatus

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Alchemilla(vrouwenmantel)
mollis

X

Allium
aflatunense
giganteum

X
X

Ammimajus

X

Anemone
Anethumgraveolens(dille)

X
X

Naam
Antirrhinummajus(Leeuwebek)

Houdbaarheid
goed
matig
x

Aquilegiavulgaris(akelei)

slecht

x

Arumitalicum(vrucht)
Astilbe(spirea)
'AnitaPfeifer'
'Bonn'
'Brautscheier'
'Bremen'
'Deutschland'
'Diamant'
'Erika'
'Etna'
'Europa'
'Fanal'
'Federsee'
'GertrudeBrix'
'Gladstone'
'Gloria'
'GloriaPurper'
'Granaat'
'Irrlight'
'Köln'
'Mainz'
'Montgomery'
'PeachBlossom'
'QueenAlexandra'
'RedSentinal'
'Rheinland'
'Spinell
'Washinton'

Aster
alpinus'Goliath*
amellus'JosephLaken'
cordifolius 'SilverSpray'
divaricatus
ericoides 'GoldenSpray'
novae-angliae
'AlmaPotschke'
'Barr*sPink'
'SeptemberRubin'
novi-belgii
'Ametyst'
'BeautyofZuidwijk'
'BeechwoodChallenger'
'BeechwoodRival'
'BonningdaleBlue'
'Climax'
'ColonelDurham'
'CrimsonBrocade'
'Elta'
'ErfurtBlüht'
'Eventide'
'Fontaine'

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

x
x

X
X
X

x
x
X

Naam
Asternovi-belgii
'FriedaBallard'
'HellenBallard'
'Julia'
'JustSo'
'LadyFrancis'
'Lassey'
'MountEverest'
'PatriciaBallard'
'Plenty'
'Prosperity'
'RedSunset'
'RoyalRuby'
'SailorBoy*
'SchönevonDietlikon*
'TheArchbishop'
'WeissesWunder'
'WhiteLadies'
'WinstonChurchill'
tongolensis
'Berggarten'
'Napsbury'
'Wartenburgstern'
Astrantia
carniolica
carniolica'Rosae'

Houdbaarheid
goed
matig

slecht

x
x
X

X
X
X
X

X

X
X

Bouvardialongiflora

X

Bruneramacrophylla
Calendulaofficinalis(goudsbloem)

X

Callistephuschinensis(zaaiaster)
Campanula
glomerata'Bernice'
glomerata 'JohnElliot'
lactiflora
lactiflora 'LoddonAnne'
latifoliavar.macrantha
persicifolia
pyramidalis
rapunculoides
trachelium
trachelium'Bernice'

X

X
X
X
X
X
X

Carthamustinctorius
Celosiaargentea'Christa'
Centaurea (korenbloem)
cyanus
dealbata
montana
Chartoleplsglastifolia

X
X
X

Naam

Chrysanthemum
maximum 'ChristineHageman'
maximum'Esterread'
parthenium(Matricaria)
serotinum

Houdbaarheid
goed
matig

slecht

x
x
x

Crambecordifolia
Crocosmiamasonorum
Delphinium(ridderspoor)
'PinkSensation'
'Volkerfrieden'

x

Dianthus
barbatus
superbusrood
superbuswit

x
x
x

Doronicum(voorjaarsmargriet)
pardalianches 'Goldstrauss
plantagineum

x
x

Echinops
bannaticus 'TaplowBlue'
ritro'Veitch'sBlue'
sphaerocephalus
Eremurus
bungii
isabellinus 'Shelfordhybride'
Erigeronhybride
'DarkestofAll'
'DieFee'
'FoerstersLiebling'
'Jewel'
'Lilofee'
'RosaTriumph'
'Strahlenmehr'
'Wuppertal'
Eryngium
dichotomum
planum
planum'BlauerZwerg'
tricuspidatum

x
x
x
x

x
x
X

x
x

Eupatorlumpurpureum
Euphorbiapolychroma

X

Geum
'DollyNorth'
'PrincessJuliana'
Gladiolus'Pussicat'

X
X

x

Naam
Godetiawhitneyi 'Grandiflora'
Gypsophilapaniculata
'BristolFairy'
'Flamingo'
'Hanikra'
'Perfecta'
'PinkBeauty'
'Romano'
'Romano4'v.d.Bos
'Romano4'v.Duyn
'RoseValley'
'SnowWhite'
'SuperBristol'
'SuperPink'
'SuperWhite'
'WhiteDiamond'
Hesperis (damastbloem)
matronalis
matronalis(wit)
matronalis(paars)

Houdbaarheid
goed matig

slecht

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ixia

geel
rood
roze
Kniphofia uvaria

x
x
x
x

Lathyrus odoratus

x

L i a t r i s spicata

x

Limonium ( s t a t i c e )
latifolium

x

Lisianthusrussellianum
blauw
roze
wit

x
x
x

Lychnischalcedonica
Lyslmachia
clethroides
punctata

x

x
x

Lupinushybriden
Molucellalaevis
Monardahybride
'Mahogany'
'Prairienacht'

x
x

x
x

Naam

Houdbaarheid
goed
matig

slecht

Montbretia
crocosmiflora
crocosmiflora'EmilyMcKenzie'
Oenotherahybride'Fijrverkeri'
Ornithogalum thyrsoides
Paeonia(pioen)
Penstemonbarbatuscoccineus
Potentillahybride 'YellowQueen'
Phlomissamia
Physostegia(scharnierbloem)
virginiana 'Summersnow'
Phloxpaniculata 'Rembrandt'

x

Platicodon
grandiflora(blauw)
grandiflora (wit)

x
x

Polemoniumcaeruleum
Polygonumamplexicaule

x

Ranunculusacris'Multiplex'
Rudbeckialaciniata'Goldquelle'
fulgida
Salviasclarea'Turkestanica'
Saponariaalsymoides
Scabiosacaucasica
Scutellariaincana
Sidalcea'Brilliant'
Solidago(guldenroede)
hybride
'Goldenmosa'
'GoldenShower'
'GoldenWings'
'Goldschleier'
'Leraft'
'Strahlenkrone'
virgaurea
'Preacox'
Solidasterluteus
Statice(Limonium)

X
X

x
x

Naam
Tracheliumcaeruleum

Houdbaarheid
goed matig
x

Triteleia (Brodiaea)
'KoninginFabiola'

x

Thalictrum(akeleiruit)
aquilegifolium
dipterocarpum
dipterocarpum'HewittsDouble'

x
x
x

Thermopsiscaroliniana
Trollius
chinensis
'PrichardGiant'

slecht

x

x
x

Verbena

x

Violier
Wit

x
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