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1 . INLEIDING
Voor een goede houdbaarheid van snijbloemen is het noodzakelijk dat de bloemen zich na
een periode van droogliggen (oogst en sortering, transport door de handel, transport door
de consument) zo snel envolledig mogelijk kunnen volzuigen. Detemperatuur speelt tijdens
dit proces een grote rol. Er valt echter onderscheid te maken tussen de luchttemperatuur
en de watertemperatuur.
Op het Proefstation is bij chrysanten aangetoond dat de gunstige invloed van een lage
watertemperatuur op de wateropname na droogliggen, veel groter is dan die van de
luchttemperatuur (1). De gunstige invloed van een lage watertemperatuur op de
wateropname is ook aangetoond bij Bouvardia (2) en roos (3,4). In al deze gevallen ging
het om water dat kort voor of tijdens gebruik afkoelde door het toevoegen van ijsblokjes.
Een gunstig effect van warm water (tot 6 0 °C) op de houdbaarheid is aangetoond bij
Astilbe (5). Ook in dit geval koelde het water af in de periode dat de bloemen er in
stonden. In al deze gevallen zou het gunstige effect op de wateropname te verklaren zijn
uit het feit udt er in afkoelend water steeds meer lucht kan oplossen, waardoor
luchtembolie in de stengels, ontstaan door het droogliggen, verdwijnt. Het bij chrysant
gevonden gunstige effect van een grote waterhoogte van het koude water (6), waarbij dus
over een grotere lengte in de stengel de lucht kan oplossen ondersteunt deze verklaring.
Er is echter een verschil in snelheid en mate van verzadiging aangetoond na een zekere
mate van uitdroging in een korte periode (enkele uren) en eenzelfde mate van uitdroging
in een langere periode (24 uur) (8). De effecten van de watertemperatuur zouden in beide
gevallen kunnen verschillen.
Bij de teler worden de bloemen meestal na het, droog, verwerken in de koelcel gezet,
waarbij niet alleen een snelle wateropname wordt bereikt, maar ook het doorrijpen w o r d t
tegengegaan. Dit is de reden dat de telersfase in dit onderzoek niet is meegenomen.
In veel op de bloemist en de consument gerichte literatuur wordt w a r m water (ongeveer
4 0 ° C ) geadviseerd (7). Ook mondelinge adviezen van bloemisten aan de consument
houden vaak het gebruik van warm water in. Waar deze adviezen op gebaseerd zijn is niet
duidelijk, zo is er over het effect van de watertemperatuur op de houdbaarheid geen
literatuur beschikbaar.
In het eerste deel van dit onderzoek zijn bij rozen de verschillen in snelheid van
wateropname na een korte of langere droge periode bij verschillende watertemperaturen
bepaald. Daarna is onderzocht of de optredende verschillen een gevolg zijn van de
temperatuur of van de hoeveelheid opgeloste lucht in het water.
In het t w e e d e deel is bij een aantal snijbloemen het effect van de watertemperatuur op de
wateropname en de houdbaarheid inde detallistenfase en in de consumentenfase bepaald.

