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VOORWOORD
Indezebrochure zalvoorenkelebelangrijkesnijbloemeneenoverzicht
gegevenwordenvanhetgeenbekend isoversnijstadia,bewaringeneffectenvanhoudbaarheidsmiddelen.Kortomdehelena-oogstbehandeling.
Naeenalgemene inleidingoverdeachtergrondenvandeproblemenbetreffendehoudbaarheid entransport,zalelkebloemsoortapartworden
besproken.
Indezebrochurekomtdeverpakking,hetvoorkoelenenhettransport
nietapartaandeorde.Dieonderwerpenwerdenreedsbehandeld inartikelenvanW.C.Boeren0.V/iersrnaindeVakbladennr.4S(1974)en
nr.33(1975)'"l"tdezeartikelenbleek,datvacuümkoelingvoorsnijbloemengoederesultatengeeftennietschadelijkis.Verderwerdduidelijk,datbijverpakking inhoezen,degeperforeerdefoliën,vervaardigduitpolystyreen,polypropyleen ofpolyethyleen,devoorkeurverdienenbovennietgeperforeerdefoliesoorten.
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1 WAT IS HOUDBAARHEID?

Veel mensen verkeren nog in de
veronderstelling, dat het doel van
het houdbaarheidsonderzoek louter gericht is op het verlengen van
het vaasleven van snijbloemen. Dit
verlengen van het vaasleven is weliswaar voor veel snijbloemen van
belang,maarhet ismaar één van de
aspekten waar aandacht aan wordt
besteed.
Het houdbaarheidsonderzoek richt
zich met name op de verbetering
van de sierwaarde van de gehele
snijbloem over de eerste week dat
deze in de vaas staat. Bij deze
beoordeling wordt gelet op de ontwikkeling, vorm, kleur en grootte
van de bloem, de vergeling van hef
blad, de mate van watervervuiling

en de oorzaak van het beëindigen
van het vaasleven. Ten slotte wordt
ook de houdbaarheid in dagen bepaald.
De bloemen komen meestal na een
bepaalde voorbehandeling, zowel
in water als in een houdbaarheidsmiddel testaan. Het isjammer
dat nogca. 75%van de konsumentendebloemen op,,kaal"water zet.
Op het Proefstation te Aalsmeer
wordt vooral onderzoek gedaan op
het gebied van de kweker; in mindere mateechter ook op het gebied
vanhandel,bloemisten consument.
Hetisduidelijkgebleken.dat iedere
schakel in de keten van kweker tot
en met konsument, invloed kan
uitoefenen op de latere houdbaarheid bij de konsument. Levert de

kweker onrijpe produkten af, dan
kan de konsument dit in veel gevallennietmeergoedmaken. Levert de
kweker een goed produkt en de
handelaar vervoert ze bij te hoge
temperatuur, dan koopt wéér de
konsument een minderwaardig
produkt, terwijl het er als vers uit
kan zien. Krijgt de konsument een
optimaal behandelde bos bloemen
en maakt hij zelfeen fout (door b.v.
bijrozenchloor inhetwater te doen
of destelen plat teslaan),dan ishet
resultaat evenzo slecht. Om dus.
maar niet tespreken van een onrijp
gesneden bos bloemen, die bij hoge
temperatuur vervoerd is en een
slechtevaasbehandeling krijgt!

1aHOEGAATHETHOUDBAARHEIDSONDERZOEK INZ'NWERK
Indehoudbaarheidsruimte vanhet Proefstation teAa
groot aantal bloemen tegelijkertijd onder dezelfde oms
onderzocht.Ditonderzoekvindt plaats ineenruimte
op20°C gehouden wordt.De relatieve luchtvochtighei
Overhetalgemeen worden 5bloemen in 1vaas geplaat
maakt men gebruik van 2-4vazen.
Meestal worden de tegebruiken bloemen bijdekwekers
danwat devoorbehandeling isgeweest,hetgeen bijbl
moeilyker teachterhalen valt.Juist dit voorbehande
deze onderzoekingen van groot belangzijn.
Naast de laboratoriumruimte heeft het onderzoek nog
eentiental cellen,waarineen temperatuurbeheersing
worden tussen£°C en25°C.

lsmeerkunnen een
tandigheden worden
,diedagennacht
d bly'ftconstant 50$.
st. Per behandeling
gehaald.Menweet
oemen opde veiling
lingsstadium kanby
debeschikking over
gerealiseerd kan

Getracht wordt om opzoveel mogelijkmanieren deresultaten vandeze
onderzoekingen naarbuiten uit tedragen.Dit gebeurt door publikaties
inhetVakblad voorde Bloemisterij,incontactorganen etc.Verder staan
deresultaten vermeld inrapporten dieverstrekt wordenaanalle schakelsvan de produktie-enafzetketenvan die bepaalde bloemsoort.Dit
wordt o.a. gedaanvia NTS-studiegroepen,regionale werkgroepen,handelsengroothandelsorganisaties.Verder isereenfrequente uitwisseling van
gegevens metandere onderzoekinstellingen, zoalshet Sprenger Instituut,
hetLab.voor Bloembollenonderzoek e t c , die zichbezig houden methoudbaarheidsonderzoek.
Nauwe contactenbestaan tevens met deafzonderlijke bloemenveilingen en
met deVBNalsoverkoepelend orgaan.
Optentoonstellingen,beurzen (b.v.Pleur)endemonstratiedagenwordt
regelmatig materiaal getoond enuitleg gegeven.

2 FYSIOLOGIE

Wateropnameen
verdamping
Depasgesnedenbloemheeft meestal al een zeker gebrek aan water.
Veelmeerisdathetgevalnaeenperiodevan droge bewaring. In beide
gevallen kan de bloem in een vrij
korte tijd van 2-4 uur veel water
opnemen. De hoeveelheid water,
dieopgenomenwordt,isindegegeven omstandigheden niet afhankelijkvan dewater-en luchttemperatuur of van de luchtvochtigheid
maar dient alleen om het gebrek
aan water op te heffen. Het nuttig
effect ervan is het grootst als tegelijk met de opname de verliezen
door verdamping beperkt worden.
Ditkanbereiktwordendoor tijdens
de opname de temperatuur laag te
houden (koelcel) en de luchtvochtigheid hoog te houden (b.v. door
inpakken of afdekken met dun
plastic).
Indevaas verdampt de bloem o.a.
als gevolg van de in de kamer
heersende temperatuur en de vaak
lage luchtvochtigheid, doorlopend
water,vooralalsookblad aanwezig
is. Het waterverlies door deze verdamping moet aangevuld worden
omdat anders de bloem slap gaat
hangen. Daarom moeten de houtvaten in de steel open blijven. Dit
laatstewordt tegengewerktdoor de
optredendevatverstopping:
a.aan de basis van de steel door
bacteriën,diedusbestreden moeten worden door een bacteriedo-

dende stof in het vaaswater te
doen;
b.hogerindesteelalsreactieophet
afsnijden, welke verstopping bevorderd wordt door zuurstof en
daarom te verminderen is door
stoffen die de werking van
zuurstof tegengaan.

Ademhaling
Tijdens het proces van de ademhaling worden reservestoffen onder
opname van zuurstof uit de lucht
omgezet in koolzuurgas en water.
Daarbij wordt tevens warmte geproduceerd. Deademhaling van de
afgesneden bloemgaatsteedsdoor,
zowel tijdens het transport als in
de vaas. Belangrijke punten hierbijzijn:
• indevaasentijdens het transport
verbruikt de bloem door de ademhaling reservestoffen. In de vaas
kan de verbruikte reserve aangevuld worden door aan het vaaswater suiker tce tevoegen, dat samen
met het water wordt opgenomen
doordebloem.
• dedoor deademhaling geproduceerde warmte isoorzaak van temperatuurverhogingenbroei bij verpakteprodukten.Daarbijishétvan
belangteweten,dat de ademhaling
en dus ook de warmteproduktie
tweetotdriekeerzogroot wordtals
detemparatuur 10°Cstijgt.
Koud vervoer isdaarom van groot
nut om kwaliteitsverlies te voorko-

men. Minstens zo belangrijk is het
omdeprodukten tekoelen voordat
zegetransporteerd worden,hetgeen
inveelgevallenalleen met vacuümkoelingtebereikenis.
Verpakte, dicht gestapelde en niet
voorgekoelde bloemen zijn niet
koud te krijgen en worden vaak alleennogmaarwarmer.

Ethyleen
Een heel belangrijke reden om de
transporttemperatuur laag te houden, is ook de vertraging van de
produktie van ethyleen. Dit gas
wordt door debloem zelf geproduceerd. De produktie ervan neemt,
evenalsdeademhaling,sterktoeals
detemperatuurhogerwordt.
Ethyleen kan voorts in uiterst lage
concentraties (vanaf ongeveer 0,03
mlper m3lucht) al een schadelijke
werking hebben op snijbloemen
(krimpen,bloem-enbladval).

Houdbaarheidsmiddelen
De werking van houdbaarheidsmiddelen houdt verband met
devolgende,vooreendeelreedsgenoemde,verschijnselen:
—de vaten in de ondereinden van
de stelen van afgesneden bloemenrakenverstoptdoordeaanwezigheid van bacteriën en
schimmels;
—hogerop in de steel kunnen de
vaten verstopt raken als reactie
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op het afsnijden. De aanwezigheidvanzuurstof bevordert deze
verstopping;
door de ademhaling vermindert
de hoeveelheid reservestoffen in
de snijbloem, waardoor de levensduur korter wordt en het
openbloeien wordt tegengewerkt.
Op grond van deze verschijnselen
bevat een goed houdbaarheidsmiddelinelkgeval:
— bacterie- en schimmeldodende
stoffen
-- stoffen die de werking van
zuurstof tegengaan
— suiker
Hierdoor kunnen verstoppingen tegengegaan worden en dus kan de
bloem water blijven opnemen. Te
zamen met de opname van suiker
ter aanvulling van verbruikte reservestoffen kan de bloem in de vaas
bij gebruik van een houdbaarheidsmiddel langer goed blijven,
mooier openkomen en beter van
kleur worden.
Ookvoorhet gebruik op het bedrijf
inde koelcel ishet effect van houdbaarheidsmiddelen
onderzocht.
Deze hadden daar geen of een zeer
klein gunstig effect. Soms was het
effect zelfs ongunstig. Dit komt
waarschijnlijk omdat indekoude:
— de totale wateropname plaatsvindt in enkele uren en daarna
vrijwel stilstaat;
- de bacteriegroei enerzijds geremd wordt door de lage tempe-

ratuur, anderzijds bevorderd
wordt door deaanwezigheid van
suikerin het houdbaarheidsmiddel;'
een eventueel gunstig effect geheel wordt overschaduwd door
deeffecten vandeze middelen later inde vaas, in de winkel en in
de huishouding;
steeds nieuwe rozen in de oplossinggezet worden.
Om het water in de bedrijfskoelcel
schoon te houden, zijn dan ook aan
de omstandigheden aangepaste
middelen nodig. Ook deze (voorbehandelings)middelen hebben een
beperkte werkingsduur en moeten
dus net zo goed. zij het minder
vaak. als gewoon water ververst
worden.

Soorten
houdbaarheidsmiddelen
Erzijn vanenkele merken middelen
indehandel voor algemeen gebruik
d.w.z. dat deze middelen geschikt
zijn voor alle bloemsoorten. Afgezien van enkele uitzonderingen is
dit ook wel waar. Daarbij moeten
we wel bedenken, dat deze middelen niet voor alle soorten het best
mogelijke resultaat bereiken. Wil
men dat bereiken, dan zijn middelen nodig, die door hun samenstelling voldoen aan de speciale eisen
die een bepaalde bloemsoort stelt
(zoals b.v.de middelen voor sering,
tulpof anjer).
Ook zijn er speciale middelen in de
handel voor bijzondere gevallen.

zoals het in bloei trekken van anjerknoppen.

Resultaten
Inveelgevallen wordt door gebruik
van een houdbaarheidsmidder de
levensduur van bloemen in de vaas
verlengd. Minstens even belangrijk
is,datdekleurenhet uitgroeien van
de bloem vaak sterk verbeterd worden.
Bijbloeiwijze, waarbij een deel van
de bloempjes nog erg onrijp is tijdens de oogst, zoals Freesia, lelie,
trosanjer, sering, komen bovendien
meer knoppen tot ontwikkeling,
hetgeen voor de tak als geheel leidt
tot een langere gebruiksduur in de
vaas. Gevoelige bloemsoorten kunnenzich inwater vaak nauwelijksof
zeer slecht verder ontwikkelen. Dit
isb.v.hetgeval bij seringen, die dan
ook een veel langere levensduur en
betere kwaliteit krijgen als in de
vaas een houdbaarheidsmiddel
wordt gebruikt. Rozen komen ook
veel mooier open en krijgen een
kleurengrootte,dievergelijkbaar is
metdievandebloemen op de plant.
Ook hun levensduur wordt veelal
langer door een houdbaarheidsmiddel.
Door het gebruik van houdbaarheidsmiddelen wordt voorts het
vaaswater minder snel en minder
ergvuil,watmetnamevoorb.v.een
Gerbera eenbelangrijke rol speelt.

3 ROOS

Oogsttijdstip

Temperatuurwisseling

De rozen kunnen zowel 's morgens
als'savonds geoogst worden. Vaak
wordt beide gedaan i.v.m. werkverdeling en snijstadium. Het beste is
om 'smorgens te oogsten, daar dan
degewastemperatuur het laagst is.

Direct uit de warme kas naar de
koudecel(2-4°C)isvoor de roos op
zich niet schadelijk. Er bestaat wel
een vergrote kans op botrytis door
condensvorming inen op de bloem.
Het isdaarom beterde gevoelige ro/enrassen eerst een half uur in de
schuur te zetten, zodat er minder
condenswordt gevormd.

Snijstadium
Dit verschilt zowel per seizoen als
per ras. In het algemeen kan in de
zomer wat rauwergesneden worden
dan in de winter. Dit gaat alleen op
indien inde winter gesneden wordt!
Voor 'Baccara' geldt: geen harde
knoppen,de bloemblaadjes moeten
los zijn (foto). 'Dr. Verhage': knop
moet volgroeid zijn, kelk los. 'Ilona'
moet met een goed ontwikkelde
knop gesneden worden, dus géén
puntknoppen. Rauwe rozen gaan
eerder slap hangen dan rijpe. Dit is
vooral bij droge bewaring (veilingperiodeentransport) een belangrijk
punt. We pleiten dan ook voor het
rijper snijden. Een ander voordeel
van rijpe rozen t.o.v. rauwe is, dat
door beter openkomen en minder
slappe nekken de houdbaarheid
wordt verbeterd.

Bewarenvoor het
sorteren
Dit kan zowel droog als in water.
Bij droge bewaring in de koelcel
kunnen rozen eventueel afgedekt
worden met plastic. Bij bewaring in
water, in de schuur of in de koelcel, schoon water gebruiken 'Ilona' zijn moeilijk droog te bewaren, omdat ze snel slap worden.

Sorterenen verpakken
Het sorteren van droge rozen werkt
het prettigst. Indien gewerkt wordt
met een inpakmachine. kan het
beste geperforeerde folie gebruikt
worden. In de meeste gevallen
wordt echter pas bij de handelaar
ingepakt.

Ook goed bruikbare materialen
zijn: cellofaan en papier. Rozen die
in kunststoffolie zijn verpakt, verdampen 2 tot 3 maal minder als onverpakte rozen. Dit isvan belang bij
de droge periode. Dozen, die al vakergebruikt zijn voor het transport,
geven een verhoogde kans op pokken,daarer nog schimmelsporen in
kunnen zitten.

Opslaan
Dit gebeurt meestal in een koelcel
bij 2-4°C. In de winter isde temperatuur soms nog wel hoger, omdat
bij enkele rassen de kleur anders
flets wordt ('Sonia').
Hoe lagerdetemperatuur, des te lager ook het ademhalingsniveau en
destetragerdeontwikkeling. Het is
beter de rozen rijp te snijden en ze
dan bij 1-2 °Ctezetten, dan ze rauw
te snijden en ze dan bij 4-5 °, of
eerst indeschuur, te zetten.

Wateropname
Door de lage temperatuur (2-4 °C)
en de hoge r.v. in de koelcel
(95-100 %) is er praktisch geen verdamping. In deze periode kan de
roos het vochttekort (ontstaan bij
het droogliggen) weer opheffen. De
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zeker worden verdubbeld indien Chrysal BV toegevoegd
wordt. Fr is geen vaste norm te geven voorde gebruiksduur; dit is nl.
sterk afhankelijk van: soort, seizoen, bestrijding, temperatuurwisseling van het water efi verhouding
hoeveelheid bloemen; hoeveelheid
water.

wateropn.iine isalhankelijk van het
ras en de vochttoesmnd en ligt tussen de 5 en 20% van het aanvangsgewicht. Als het aanvangsgewicht
dus 100% is. dan is het gewicht na
water-opname 105 tot 120%. Over
het algemeen ligt dit percentage zo
rond de 8%. Het eerste uur wordt
het meeste water opgenomen. Na
ca.4uur zijn de rozen verzadigd.

Droge periode

Invloed op
houdbaarheid

De droge periode is een /eer ongunstige periode in het leven van de
snijroos. Er is nl. wel verdamping,
maar geen wateropname. Het gewichtsverlies tijdens droge bewaring van 'Baccara' bij 20"C en een
r.v. van 60%isca. I%van het aanvangsgewicht per uur. Laten we
eens zeggen, dat een bos 'Baccara'
800gram weegt. Na 1uur bij 20°C
gestaan tehebben heeft hij ca. 8g(8
ml) water verdampt. Het maximaal
toelaatbare gewichtsverlies ligt bij
ca. 20%.. In dit geval dus ca. 160 g
water. We kunnen dit gewichtsverlies beperken door: ontbladeren,
goede verpakking en een lage temperatuur. Vooral 'szomers is de
droge periode vaak funest voor de
houdbaarheid. Eén dag droogliggen bij 20-25°C (een veelvuldig

Afgesneden rozen kunnen niet selectief opnemen. Verontreinigd water wordt dus in dezelfde mate opgenomen als schoon water. Ro/en.
die vies water opgenomen hebben,
zijn duidelijk minder goed houdbaar, zekomen slecht open, kleuren
snel blauw en krijgen snel last van
slappe nekken.
Gebruik dus schoon water of houdt
het water schoon met behulp van
een celmiddel. Het enige celmiddel
dat momenteel in de handel is. is
Chrysal VB.Zijn voornaamste werking heeft dit middel als bactericide. Bacteriën veroorzaken vatverstopping waardoor slappe nekken
en slappe bloemen ontstaan. De
gebruiksduur van het water kan

\ooikomend temperatuurgebied
bij het transport) kan al zoveel invloed hebben op de roos. dat zelfs
de beste kwaliteit het begeeft. De
rozen komen nog wel vrij goed uit
de doos, en als ze daarna in de cel
gezetworden zien zeer ook nog wel
weer fris uit, maar als zeeenmaal in
de vaas staan, hebben ze al na 1 à 2
dagen slappe nekken. De kans dat
zulke rozen het op een houdbaarheidsmiddel wel doen is groot, zij
het. dat dit ook niet voor 100% zeker is.Bijeen transporttemperatuur
beneden de 10 °C doen zulke problemen zich veel minder voor. Indien ze wel voorkomen, is het
meestal het gevolg van een slechte
behandeling vóór het transport.

Bloemisten consument
Indien de rozen bij een wat hogere
temperatuur komen te staan, vervullen de houdbaarheidsmiddelen
een belangrijke functie bij een goedeontwikkeling vande roos. Pas bij
eenhogere temperatuur dan ca. 10°
is er sprake van groei. Daarom is
het toevoegen van voedsel dan
ook zeer belangrijk. Het verbetert
niet alleen de kleur en het openkomen rnH^rook de bloemgrootte en
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dl.-houdbaarheid in dagen. Voorts
blijken veelslechteinvloeden,diede
roosop/ijn langewegnaar deconsument heeft ondervonden, geheel
of gedeeltelijk opgeheven te worden. Zo kan een roos. dieop vies
water gestaan heeft (bijde kweker,
handelofbloemist)enbijdeconsument opeen houdbaarheidsmiddel
geplaatst wordt,toch nogeengoede
houdbaarheid hebben, terwijl van
eendergelijkeroosdiealleenop water geplaatst zou worden, niets
terechtzoukomen.
Debestemiddelenvoorrozenzijn:
Aaduralvloeibaar30cc/1ofpoeder
I5g/1.
Substralvloeibaar30cc/1
Ivostavloeibaar25cc/l
ChrysaI poeder 12,5 g/l of vloeibaar30cc'1
De consument dient de stelen te
ontbladeren voor het gedeelte dat
onderwaterkomt,eneenstukjevan
desteelschuinafte snijden.
Platslaan, splijten ofkoken van de
stelen geeft alleen maar houdbaarheidsvermindering. Hetiseen lange
weg van producent naar consument. Daarom is het in iedersbelangdatdezeweg zo kortenzogunstigmogelijk verloopt.

VolledigeuitgroeivanBaccarabijgebruikvan
eenhoudbaarheidsmiddelindevaas (links).
Inwaterkomtdebloem hoogstens open;een
fraaievormeneenmooiekleurbereiktde
bloem echterniet (rechts)

4LELIE
Snijstadium
Snijstadium:omhetbesteresultaat
indevaas teverkrijgen moetenlelies rijp gesneden worden. Onder
rijpwordtverstaan,daterminstens
éénknop flink gekleurd moet zijn.
Indienzorauwgesnedenwordt,dat
ernauwelijkskleurtezienis,zullen
erbeslist minderopenkomenende
bloemen zullen een fletsere kleur
hebben.Ditisbekend voor derassen Enchantment, Uchida en Fire
King. Het ras Destiny bleek echter
weleengoedegelekleurtehouden,
toen gesneden werd terwijl dekelken praktisch noggeen kleur vertoonden.

Bewaring
Bewaring:nabewaringinwater bij
2°Cgedurende 3dagenkwamener
minder knoppen open en wasde
bloemkleurfletser dandie van niet
bewaarde takken. Het blad werd
eerder geel. Alleen Fire Kinghad
evengoedbladalsde nietbewaarde
lelies, hier trad echter het verschijnsel op van het openkomen

van de kleine knopjes voordat ze
uitgegroeidwaren.

Debeatemiddelen zijn:

Voorbehandeling
Voorbehandeling: een voorbehandelingbij Enchantment (gedurende
1nacht indekoelcel bij2°C)met
chrysal 6 g/l, 12,5g/l en 20g/l,
chrysal VB10cc/lenAaduralAk
30g/1hadgeeneffekt opdehoudbaarheidindevaas.Eennadeligeffekt,teweteneen sterkebladvergeling,tradopbij Hibitaangluconaat
100ppm.
Gebruik van houdbaarheidsmiddelen bijEnchantment, Arai no. 5 en
Uchida:
Overhet algemeenkangesteldworden, datdebeste resultaten zijnte
verkrijgen indieneenverdunde oplossing gebruikt wordt. De beste
werking wordt verkregen indien,
mende halve concentratie van een
goed houdbaarheidsmiddel neemt.
Bij normale dosering treedt bladvergeling op,terwijl bijeenlagere
doseringdandehalve concentratie
geeneffect meerwaarneembaaris.

Chrysal
Substral
Aadural-vl
Aadurel-p
Ivosta

normale
dosering

voor lelies

12,6 g/l
30 cc/l
30 cc/l
16 g/l
30 cc/l

6 g/l
160C/I
16cc/l
7 g/l
IBoc/l

Deze middelen zijn allemaal in
kleinverpakking te koop. Hetgebruikvantulpenchrysal moet voor
leliesworden afgeraden, omdatbij
gebruik van dit middel het blad
sneller geel wordt (ook bij halve
dosering).

Maatregelen
tijdensteelt
Bespuitingen op Enchantment tijdensdeteelt methetdoel bladvergelingindevaastegentegaan,hadden geen effekt. Erwerd gespoten
met Benzyladenine en Ancymidol.
Als voorbehandeling inde koelcel
werdmetdezemiddelengeenpositief effekt op de bladvergeling
verkregen.

Samengevat
Hel rauwer snijden geelt kleurverliesen een lager percentage geopendeknoppen. Bovendien vaak knoppendieeenminderekwaliteit bloem
geven.
Na bewaring wordt de bloemkleur
vaak lichter,terwijl deknoppen niet
ol minder mooi openkomen.
Het gebruik van de halve dosering
vaneen houdbaarheidsmiddel geeft
over het algemeen de beste resultaten.

r^f..
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5 FREESIA

Snijstadium
Snijstadiwn: de bij dit onderzoek
gebruikte rassen zijn: Aurora, Ballerina. Comet en Royal Blue. Om
het beste resultaat te bereiken moet
de eerste knop volgroeid en gekleurd zijp. Een acceptabel resultaat wordt verkregen indien de eerste knop kleur heelt. Heelt hij nauwelijks kleur, dan is het resultaat
onvoldoende. Ge/ien het teit,dat de
verschuiving in oogstwerk/aamheden voor het weekend het rauwer
snijden stimuleert (vrijdags wordt

in het algemeen rauwer gesneden
dan maandags), is onderzoek gedaan naar een methode om met
rauw gesneden bloemen toch nog
eengoed resultaat indevaas te krijgen. Dit is mogelijk door een speciale behandeling opdekwekerij.
Een nu al veel toegepaste werkmethode isdevolgende:
snijden indeschuurop water zetten tot de knoppen wat rijper zijn
indecelinwater veiling.
Hetaantal uren dat de Freesia inde

schuur staan, isafhankelijk van het
snijstadium, het gewenste veilstadium en van de temperatuur in de
schuur.
Hetisonafhankelijk van het middel
dat eventueel aan het water wordt
toegevoegd,(ziedetabel).
Na de periode die de Freesia nodig
hadden om tot het gewenste rijpe
aanvoerstadium te komen, werden
ze of eerst droog bewaard (transport en verhandeling) of meteen
ineenvaaswater geplaatst.
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Tabel 1. FREESIACV'COMET'
BIJDE
CONSUMENT

BIJDE KWEKER
temp.
2°
2°
2"
5°
5°
5°
9°
9°
9°
13°
13°
13°
17°
17°
17°
controle

oplossing
water
Chrysal
AAd.AK
water
Chrysal
AAd.AK
water
Chrysal
AAd.AK
water
Chrysal
AAd.AK
water
Chrysal
AAd.AK

vanrauw
naar rijp
8d
8d
8d
7d
7d
7d
4d
4d
4d
3d
3d
3d
1d
1d
1d
Od

gemidd.aantalknoppen:kam:7,4
haak: 3,6
degebruikteconcentratiesvandemiddele

%open
kam
66
82
90
55
74
94
64
87
96
58
80
99
72
92
94
91

%open
haak
0
10
43
0
9
23
10
12
30
0
18
52
7
11
41
22

nwaren: Chr /sal
Aad uralAK

houdbaarheid
indevaas
7d
7d
8d
7d
8d
10d
8d
8d
10d
8d
9d
10d
8d
9d
9d
9d

12,5 g / l
40 g / l

De 3 oplossingen zijn dus zoals
u in de tabel ziet, op de kwekerij
toegepast. Deze behandeling duidt
men over het algemeen aan met:
voorbehandeling (behandeling
voorhetterveilingaanvoeren).
Het beste effekt op het openkomen van kam en haak, op de
bloemgrootte en kleur, had Aadural AK 40 g/l. Dit middel, dat
speciaal ontwikkeld is om in knop
gesneden anjers in bloei te trekken, geeft dus bij Freesia ook
goede resultaten. Daar er in het
middel Aadural AK meer suiker
voorkomt dan in Chrysal, gafChrysal duidelijk mindere resultaten. Een evenhoge concentratie
Chrysal als Aadural AK (40 g/l)
zou verbranding geven. De samenstelling van Aadural AK is
wezenlijk anders dan van een gewoon houdbaarheidsmiddel.
Vergelijk: ca. 12 g suiker per liter
Chrysal-oplossing tegenover ca.
38 g suiker bij een Aadural-oplossing. Indien als voorbehandeling
alleen water werd gegeven, was
het resultaat vrij slecht. Vooral
van de haken kwam dan later
bijna niets open, terwijl dit wel
het geval was indien met Chrysal
of Aadural AK voorbehandeld
werd.

hechts :
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S'arcissenslijm
Het slijm dat uit de stengel van de
afgesneden narcis komt is niet alleen schadelijk voor de tulp. maar
ook voor vele andere bloemsoorten
zoals roos, anjer, freesia en anemoon. De bloemen worden vergiftigd, met als gevolg bladverbranding, bladval. slappe stelen en niet
openkomende knoppen.
Het slijm van 'Carlton' bleek agressiever te zijn dan dat van 'Geranium'.
Houdbaarheidsmiddelen
kunnen de schadelijke werking van
dit slijm niet neutraliseren. Op de
houdbaarheid van de narcis hebben
deze middelen evenmin invloed.

I n d i e n men de n a r c i s
24 u u r in w a t e r l a a t
u i t l e k k e n , kan de
n a r c i s zonder v e e l
r i s i c o wel met a n d e -

re ruoenenineen
varosgeplaatstworden.Het slijnisdan
nl.grotendeelsuit
de stengelverdwenen.

Iris
Oogstaciium: er moet duidelijk
kleur te zien zijn. Vooral 'Prof.
Blaauw' moet met een flinke knop
aangevoerd worden, daar hij anders
niet openkomt. Irissen worden ook
wel rauw geoogst om daarna in een
koelcel geplaatst te worden waar ze
nogietsdoorgroeien. Indien het stadium dan zo isals bij goed geoogste
Irissen, komt b.v. 'Ideal' in de vaas
nog wel open, maar wel met een
fletsere kleur.
'Prof. Blaauw' komt dan nauwelijks
meer open.

7SERING
Hetmeest inhetoog
springende effectvan
eenhoudbaarheidsmiddel iswelwaarneembaarbijde sering.
Daarom ookheeftde
VBAvorig jaarbesloten,datbijaangevoerde seringeneen
zakje Mimosachrysal
bijgevoegd diendete
worden.Dehoudbaarheidvan seringen
wordtdoorgebruik
vanditmiddelin
sterkemateverbeterd.
Nietalleendehoudbaarheid indagen,
maarvooraldebloemkwaliteit vertoonde
eenverheugendevooruitgang.
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Uit proeven met de cultivar 'Madame Stepman' bleek duidelijk, dat
seringen in de vaas een houdbaarheidsmiddel zonder meer nodig
hebben. Reageert de sering daarbij
gunstig op een universeel houdbaarheidsmiddel, verreweg het
beste effect wordt verkregen met
Mimosa-chrysal of AAdural M.S.
Tijdens devoorbehandeling, dus direct na de oogst op de kwekerij,
bleek geen enkel houdbaarheidsmiddel een beter resultaat te
geven dan gewoon schoon water.
Het isdan echter wel zaak om schone emmers en schoon water te gebruiken!

Bewaring: natte bewaring is beter
dàn droge bewaring. Bewaartemp.
2°-5 Ü C. 'Prof. Blaauw' is niet
geschikt om te bewaren, gezien het
feit dat verse knoppen al moeilijk
openkomen. Na bewaring gedurende 3 d. was het aantal knoppen dat
openkwam nog maar 60%.
'Ideal' komt na bewaring vaak nog
wel open. Bewaarduur is afhankelijk van seizoen en teelt (klimaat,
bolmaat). Onder de gunstigste omstandigheden komt Ideal na 14 d.
nog open. Over het algemeen kan
niet langer dan 1 week bewaard
worden. De knoppen komen dan
nog wel goed open. maar de houdbaarheid isdan ca. 1 dag korter. Gezien de toch al korte houdbaarheid
is het beter ook 'Ideal' zo kort mogelijk te bewaren.

S e r i n g "Î4ad. ütepman" na 3 vaasdagen i n een goed h o u d b a a r h e i d s m i d d e l ( A )
en i n w a t e r ( w )

8 ANJERJROSANJER,GERBERA en CHRYSANT

Anjer
Bewaring

Bewaring in water, zonder kwaliteitsverlies, is bij de meeste rassen
mogelijk bij2-5U C. gedurende vier
à vijf dàgen. Van de rode rassen is
bekend, dat de bloemranden een
blauwe kleur kunnen krijgen (soms
verkleuren zenl. niet), indien zebij
deze lage temperatuur bewaard
worden. Voor bewaring gedurende
één à twee dagen iseen temp. van
5-10°Cgewenst. Bij een temp. hogerdan 10"C iserduidelijk sprake
vangroei.
Hnudhaarheidsmiddelen
De anjer heeft van nature een redelijke levensduur in de vaas. De op
de markt zijnde
houdbaarheidsmiddelen verlengen de levensduur echter duidelijk. Bovendien
bloeien de anjers mooier open en
worden ze beter van kleur alszo'n
middel gebruikt wordt. Een speciaal aandeeisen van deanjer aangepast middel alsanjerchrysal geelt

nog weer betere resultaten dan de
algemene middelen.
Anjerknoppen, die ca. I cm kleur
vertonen (gerekend vanaf de kelkpunten) kunnen in daarvoor
bestemde middelen (anjerknopchrysal en AAdtira!-AK) bij ruim
20"C in bloei komen zonder dat
van kwaliteitsverlies sprake is. Een
voorbehandeling van 4uurvoorhet
in bloei trekken in een oplossing
van 0.18'/< AgNÜ3 (zilvernitraat)
resulteerl tijdens de vaasperiode in
duidelijk grotere bloemen en een
langere levensduur. Wel heelt zilvernitraat alsnadeel dat het zwartverkleuring veroorzaak! aan de
steel. Bovendien is het een milieuonvriendelijke stof (zwaar metaal),
die indien toegevoegd aanwater zilverchloride vormt, hetgeen niet afbreekbaar is. Anjerkiiopehrysal
kan bruinverkletiring vande stelen
veroorzaken.

Trosanjer
Snijstadiuin
Trosanjers moeten gesneden worden met minstens één bloem open
zodat zezich in water goed kunnen
ontwikkelen. Als onrijp gesneden
wordt (alle bloemen noginknop) is
de houdbaarheid in de vaas duidelijk minder, vooral kwalitatief (lietse en kleinere bloemen en minder
open komende knoppen).
Bewaring
Weekendbewaring in de koelcel is
verantwoord. Over langere bewaring zijn nog weinig gegevens bekend. IJit onderzoek op het Sprengerinstituut isgebleken.dat ook een
wat langere bewaring mogelijk is.
mits de temperatuur beneden
9-IO°C blijft. Een mogelijk bezwaar tegen dielage temperatuur is
echterdatrode soorten dan kunnen
verkleuren. Deze gegevens worden
nu voor publicatie in het Vakblad
bewerkt.

1.'

Houdbaarheidsmiddelen
De ervaringen wijzen er duidelijk
opdat houdbaarheidsmiddelen ook
bij de trosanjer nuttig zijn. Vooral
de altijd aanwezige onrijpe knoppen krijgt men dan goed in bloei.
Geschikte middelen hiervoor zijn:
anjerehrysal, anjerknopchrysal of
AAdural AK. Omdat de toegevoeg-

de hoeveelheid per liter water bij
deze middelen (door hun wezenlijk
andere samenstelling) het dubbele
of meer van de gebruikelijke hoeveelheid houdbaarheidsmiddel is.
wordt ook een dubbele hoeveelheid
suiker toegediend.
Vergelijk: Chrysal 12.5 g l en

AAdural 15g I (middelen voor alle
snijbloemen),
Anjerehrysal 25 g/1, anjerknopchrysal 45 g I. AAdural AK 30-40
g 1.

Gerbera

vervuiling een probleem. Indien de
bloemen na het snijden in de schuur
op water gezet worden, moet het
water minstens elke week ververst
worden. Bovendien moeten emmers en bakken goed schoongemaakt worden. Met Chrysal VB
blijft het water langer helder en kan
men het langer gebruiken. De gebruiksduur mag echter niet
overschat worden.

heeft dit een goed effekt op de
houdbaarheid van de Gerbera.
Aadural houdt het water schoon en
verlengt de levensduur in de vaas.
Dewerking van Chrysal is duidelijk
aantoonbaar, maar in dit verband
minder goed dan van AAdural.
In tegenstelling tot veel gemengde
Gerbera (zaailingen), waarbij na
enige dagen in de vaas de zwakkere
bloemen al een slappe steel krijgen,
zijn de Gerbera die afkomstig zijn
van klonen vaak beter houdbaar;
een gevolg van selectiemogelijkheden, waarbij ook gelet wordt op het
aspect houdbaarheid.

Snijsiudium
Het beste snijstadium is aangebroken indien er enkele meeldradenkransen rijp zijn. Het tijdstip
van de oogst heeft geen invloed op
de houdbaarheid.
Bewaring
Gerbera kunnen zowel droog als
nat bewaard worden. Bij droge
bewaring is dat maximaal 2 dagen
bij 2°C. Hierna de Gerbera 4-8 uur
stijf ingerold, water op laten zuigen.
Bij bewaring in water is de water-

Houdbaarheidsmiddelen
Wanneer de consument gebruik
maakt van het middel AAdural,
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De k w a l i t e i t van Gerbera na een verblijf i n de v a a s (20 C, 60°/o r . v . ) i n wat e r , c h r y s a l ("15 g / l ) of AA Dural v l o e i b a a r (30 m l / l ) .

Chrysant
Houdbaarheidsmiddelen
Chrysanten reageren voor wat betreft de bloemontwikkeling gunstig
op houdbaarheidsmiddelen in de
vaas. Dit blijkt vooral bij de trossoorten hetgeval,waarbij de kleine,
nogonrijpe knoppen in vergelijking
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veel betere ontwikkelingskansen
krijgen in zo'n middel dan alleen in
water. Een moeilijkheid is. dat het
blad nogweleenswordt beschadigd
door enkele houdbaarheidsmiddelen. Het is om deze reden dat men
voor chrysanten het beste AAdural
of Ivosta kan gebruiken. Deze mid-

delen beschadigen het blad niet.
Knoponiwikkeling
Snijdt men chrysanten aan de rauwekant. dan geeft AADural-AK de
beste kans om toch een goede ontwikkelingvan knoppen en bloemen
te realiseren.

9ANTHURIUM ANDREANUM
DebloemvandeAnthurium anrîreanumword
makenvanbloemstukjes.Deze decoratieve
houdbaarheid inwater.Vooral bijzaaisel
baarheid belangrijkenkanvariërenvan3
Dedonkerrode Anthuriumshebben overhet
DemoeilijksteperiodediedeAnthuriumd
verpakkenenhet transport.Naast hetfe
tuurweleenswordt overschreden,metal
kansopbeschadigingvandekwetsbarebl
hetgeen opde plaatsvanbeschadigingbl
volgkanhebben.

Snijstadium
Snijstadium:het beste snijstadium
vandeAnthurium is,alsdeaarhalf
rijptotrijpis.Deaar bloeitdan nog
niet helemaal. De nek is hard. Indienrauwgesnedenwordt (deaaris
nog gedeeltelijk kaal en heeft een
nek dienog niet hard is),dan geeft
dit,naeenperiodewaarindebloem
veel heeft moeten verdampen, een
verkortingvandehoudbaarheid en
een kromme nek. Bij te rijpe snijden,dit ismeteenaardieal gedeeltelijk uitgebloeid of verkleurd is,
treedt snel schimmelvorming op,
vooral in periodes met een hoge

tvoornamelijk gebruiktbijhetopbloem heeftvannature eengoede
ectiesverschilt echterdehouddagentot zelfswel 2maanden!
algemeen dekortstehoudbaarheid,
oormaakt,isdeperiodevanhet
it,datdeminimumbewaartemperasgevolg blauwebloemen,isde
oem indie periode hetgrootst,
auwtotzwartverkleuring totge-

relatieve luchtvochtigheid. Bovendien verkort het te rijp snijden de
houdbaarheid indevaas.

Bewaring en blauwkleuring
Anthurium is onder normale omstandigheden niet droog te bewaren, omdat de bewaartemp. dan te
hoog is. Als laagste bewaartemp.
wordt |5°C aangehouden, omdat
beneden deze temp. blauwverkleuringvande bloemen optreedt. Over
het algemeen treedt pas blauwverkleuring op bij temperaturen
beneden I3°C. Het gebeurt echter

ookweldatbij I3°Cblauwverkleuring optreedt, die later bij hogere
temp.weerwegtrekt. Bijeentemperatuur van b.v. 9°C treedt praktisch altijd blauwverkleuring op.
De donkerrode bloemen kleuren
het eerst blauw. Evenals in houdbaarheid, is er ook in de mate van
blauwverkleuring een enorm verschil tussen de bloemen onderling.
Indeproeven kwam het zelfs voor,
dat enkele bloemen bij een temp.
van5°Cnognietblauwwerden.
In proeven, waarbij gebruik werd
gemaaktvanbloemendieophetgewas al blauw waren, bleek steeds
weer,dateengedeeltelaterdegoede
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Anthurium sndreanum;
j u i s t e snijstadium

kleurterugkreeg.Degezondebloemen van hetzelfde gewas bleken
somsna3dalblauwtezijn. Omde
blauwkleuring opteheffen bleek er
geenverschilwaarneembaar in verpakkingswijze of nabehandeling.
Ook houdbaarheidsmiddelen hadden hier geen effekt op. In de loop
van 1976zalophet Proefstation het
onderzoek naar blauwverkleuring
opnieuwopgezet worden.

Verpakking
Verpakking.Erisopdiverse manieren gezocht naar een geschikte
kleinverpakking voor Anthurium.
Enkele voorwaarden waaraan zo'n
kleinverpakking dient te voldoen,
zijn:
• de prijs van de verpakking t.o.v.
het aantal bloemen dat er in kan.
Deprijs mag in verhouding niet te
hoogzijn.
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• zommmogelijk bescnadiging tijdenstransport
• hetsnelinpakken zonder beschadiging.
Demeestedoosjes voldoen nietaan
delaatste2 voorwaarden; teneerste
omdat het vouwen van de doos
nogal watwerk metzich meebrengt
maar ook omdat bij geplakte doosjes de bloemen te snel beschadigd
worden.
Demogelijkheden zijnnu:
• het verpakken ineen puntdoosje,
dat geheel gevouwen wordt, zodat
de bloemen eerst goed vastgeplakt
kunnenworden;
• het verpakken in een luchtdichte
plastic zak van polypropyleen.
Hierin kunnen 3of 5bloemen verpakt worden. Bovendien kan men
wat groen bijvoegen. Vóór het verpakken worden de bloemen en het
groen bevochtigd met een nevelspuit. Daarna gaan ze in de

het

plasticzak,dievervolgensvolgeblazen wordt met lucht en daarna
dichtgeseald(zoalsbijdeGloriosa).
Een voordeel is,dat men de stelen
niet in een flesje behoeft te doen,
omdatder.v.indezak 100%is.Dit
geheel kanzekerweleenweek inde
verpakking blijven, mits tenminste
de condities gunstig zijn. De beschadiging is duidelijk minder dan
bijdedoosjes,daarhet plasticnatif
ende bloemen er overheen glijden.
De prijs van deze zakken is ongeveeréénvijfde vandievandekleinverpakkingsdoosjes. Bij te rijp
gesneden bloemen ontwikkelt zich
schimmel op de aar. Dit gebeurt
echter ook bij de traditioneel verpakte bloemen. Verder kwam uit
het onderzoek naar voren, dat te
rauw gesneden bloemen gauw slap
werden, ook bij een hoge relatieve
vochtigheid. Belangrijk is, dat de
bloemen vóór het verpakken eerst
enkele uren op water gestaan hebben,zodat zezich goed vol kunnen
zuigen.

Houdbaarheid in
devaas
Houdbaarheid in de vaas. Houdbaarheidsmiddelen hebbengeen effekt opdehoudbaarheid. Dehoudbaarheid van één partij bloemen,
dieafkomstig was uit eenzelfde kas
en een zelfde behandeling had ondergaan vertoonde een grote spreiding. Dehoudbaarheid wasgemiddeld 14 dagen. Er waren echter
bloemendiemaar 2dagen stonden,
maarerwaren ook bloemendie het
30dagen indevaasvolhielden. Eén
bloemstondzelfs60dagen!

Kleinverpakking inopgeblazen luchtdichte zak

100PTIMALE HOUDBAARHEID
Dithoudtdusin:optimale kwaliteit
bijdeconsument. Hoeisdieteverkrijgen? Deze is te verkrijgen als
aan de volgende voorwaarden voldaanwordt:

Kweker
l.Het produkt rijp snijden. Voor
bloemen die in knop gesneden
worden,wordthetbeste resultaat
indevaasgekregen,alsgesneden
wordt alsde (eerste) knop vollediguitgegroeid isen op springen
staat.
2.Het produkt plaatsen in schoon
water.
3.Debewaarperiodezokortmogelijkhoudenenindienhet produkt
dittoelaat,koelenbij2°-4°C.

Handel
1.Hetproduktzokoudmogelijk
transporteren(welboven2°C).
2.Naeendrogeperiodeopschoon
waterzetten.
3.Alsbijdekweker.

Consument
I. Bloemstelen voor het gedeelte
datindevaaskomt, ontdoen van
blad en het onderste stuk van de
stengelschuin afsnijden.
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2.Als de bloemen slap zijn. in papier of in plastik rollen en gedurendeenkele uren in schoon wateropeenkoeleplaatszetten.
3.In de vaas een houdbaarheidsmiddel gebruiken.

Bijde tabel
De universele houdbaarheidsmiddelenzijn inprincipe voor alle snijbloemen te gebruiken. Ze hebben
een goede werking op rozen,
Fresia's, anjers, Gerbera en chrysanten. De universele middelen
schieten in werking tekort bij o.a.
tulpenennarcissen.Bijanjers enseringen zien weeen zichtbare verbeteringvandehoudbaarheid, despecifieke middelen werken echter bij
deze .gewassen duideüjk beter.
Somstreedt enige bladverbranding
op bij rozen en chrysanten. Dit
wordt dan veroorzaakt door het
toedienenvaneenoverdosering.
Tulpenchrysal is beslist niet voor
alle bolgewassen goed. Een duidelijk positief effekt heeft het op tulpen. Bij sommige tulpesoorten
wordt echter de stengelbasis ingesnoerd. Freesia en irissen reagerenminstensevengoed opeenuniverseelmiddel.Voorleliesmoethet
gebruik van tulpenchrysal sterk
worden afgeraden, daar het de
bladvergeling bevordert. Een goed
effekt bijlelieshebbendeuniversele
middelen, indien ze toegediend
worden metdehelft vandeopgegevendosering.

•öjssr-

L. S . " R u b r u m "

InNederland worden o.a. de volgende goed houdbaarheidsmiddelen voor de konsumenttekoopaangeboden:
naam

uiterlijk

werking

dosering

levereenheid

voor...
liter
water

AAduralP

witpoeder

universeel

15 g/l

AAduralvl.

kleurloze
vloeistof

universeel

Chrysal

witpoeder

universeel

Chrysalvl.

kleurloze
vloeistof
lichtgeel
poeder
geel
poeder

universeel

30 cc/l
30 cc/l
30 cc/l
12,5 g/l
12,5g/l
12,5 g/l
12,5 g/l
3 0 cc/l

15g
750g
250cc
11
51
12,5g
125g
175g
700g
250cc

1
50
8
33
165
1
10
14
56
8

anjers

25 g/l

12,5g

0,5

0,60

mimosa.
sering

16g/l

16g

1

0,35

tulp

25g/l

12,5g

0,5

0,60

universeel

25 cc/l

200cc

8

0,34

universeel

30 cc/l

15cc
250cc

1
8

0,48
0,38

AnjerChrysal
MimosaChrysal
TulpenChrysal
Ivosta
Substral

*Dezeprijs(

20

lichtgeel
poeder
kleurloze
vloeistof
blauwe
vloeistof

nguldens)isg ebaseerdopdeadvies-ver* (oopprijsvar dec. 19" '5.

prijs"
perliter
oplossing

0,16
0,51
0,21
0,17
0,30
0,28
0,26
0,21
0,37

Voor wat de prijs betreft (adviesprijs dec. 1975) zijn de poedervormige middelen altijd voordeliger dan vloeibare middelen. Het
goede effekt van de houdbaarheidsmiddelen wordt vaak teniet
gedaan door onjuiste dosering.
Overdosering veroorzaakt vaak
schadeaanhetblad, onderdosering
geeftweinigofgeenwerking.

ftfi

IK Li'. ILï'i'OS^AÏIiïSi.'üivu •.'«;; h e t P r o i ä f i i . ü i o i i voor de Groenten- e a f r u i t t e e l t onder Glas en hes Conaulentschap voor de Tuinbouw t a Naaldwijk
zijn t o t heden v e r s c h e n e n :
1. P l a n t e n f y & i o l o g i e i n da suinbouw, i n g . D. Klapwijk

uitverkocht

2 . Da ü)ogi;iijki).aden van éénmalig oogsten van augurken,
i r . A.A.M. Sweep an i'.ii.ii. iiooner»
ƒ
1,5 . L i t e r a t u u r o n d e r z o e k over rand bij s l a ,
Ma.K.H. v . d . /.loeven en i r . A . J . Vijverberg
Uitverkocht
4 . Problemen bij de t s e l t van meloenen, i r . A . J . Vijverberg Uitverkocht
5 . F a p r i k a t e e l t onder gla;>, }'' druk
. Uitverkocht
ó. Eet z o u t g e h a l t e van het o p p e r v l a k t e w a t e r i n de
J t o o r d p i a a p o l d e r , i n g . C. Gonneveid en .7. van lieusekoœ ƒ
2,50
7 . Samenvattingen var; s e e t - en b e o o r d e l i n g s r a p p o r t e n van
g a s g e s t o o k t e k e t < ï l i i i s t a l l a i ; i e i ! , J . Meijndert
2,50
f
f»
ö . T e e l t van heri'a t t o ' c a t e n , 2* druk
3,50
f
9 . T e e l t van h e r f a t c h r y a a n t e n ( z i e " l i i o c u e n i n f o r m a t i e " )
e
f
3,50
10.TeeltvanherfstkomkOiBJiörs, 2 druk
uitverkocht
11.Opkweekvantoriatea,2'druk
ƒ
3,50
12. Degroenteteeltsneerplastic cpSicilië
uitverkocht
13»3oopnemingdoorplant.;;:,vani'luoruitdegrond
ƒ
3,50
14»"eeltvanlicnt,verwarodc~enkoude toaatea
15»Bedriji'seconoaiachei'&cotsenvanverlengingvande
opkveekporiod«ende teeltinplasticpottenvan
3,50
stookïomaten
ƒ
25."i6.Schaduwoopaling,,ing.?.Dijkhuizen
*7»Watervoorzieningbijteiltenoudergiaa>Ing.J.J.
e aruk
5.vanScr.iaenn.o.e^raiii,2 gewyz:.gde
18.Cultuurtechnischeaoj"-ecte:ivandoinrichtingvan
5,/
glastuinbouwbedrijven
2,50
f
19.Br..iiventeelt»ing»i'.A.Kruvk
20.Lichtafhankelijkeklimaatregelingvoorkassen» ir.ö.
Bokhorat,A,vanBranchenü.P.A.vanUolateya
Uitverkocht
21.Toedieningvankoolzuurgasaankoüik^juaera,ing.J.A.i'I.
vanUiTelen
Uitverkocht
,22.Toepassingvanherbiciden A.adag1aatuinbouw,ing.W.
deaSoer
ƒ
3,50
25»ToepassingvanaardgaavoorverwarmingenCO^-toedio«*
aisj,} edruk
ƒ
3,50
24.Stralingenwatergift,2 aruk
ƒ
3,50
25»üeteroverwegüêt £•*kliï&atregoling
Uitverkocht
26.Kinimaleenoptisialebedrijrsgroo"Otöindeglastuinbouw,A.J.achoppera
27.Teeltvankoolrabionüer glas,J.G.J.Janssenen
J.J.G.Boots
28.Meet-enatooktechniekvoordeglastuinbouw,ing.
J.ï'ieijndertenJ.3.Verveer
29.Teeltvanaubergine
30.Saaenwerkingvar,glastuinbouwbedrijven,ing.J.P.
Bakker
31.Vergelijkende lichtnetingen,ineenVanlo-warenhuia,
aanhogedruk-kwik-jodidelaapengemonteerd inreflectortinvanPhilipsonPoot-ülectra
.
32.Broostingrondengewas.Kenliteratuurstudie,dr.
ir.J.P.N.L.
fioorda
vanüysinga
33.Energiebesparing indeglastuinbouw,ing.J.Keijndert,

Uitverkocht
f

3,50

f
3,50
Uitverkocht
f

4.-

5.-

ƒ
f

4,50

IndereeksBLOEMENINFORMATIEvanhetProefstationvoorde
Groenten-enFruitteelt onderGlasenhetProefstationvoor
deBloemisterijteAalsmeerendeConsulentschappenvoorde
Tuinbouw teAalsmeerenNaaldwijkzijnbeschikbaarï
1.Deteeltvansnijgroen(Asparagusplumosa "Nanus"),
C Mol
Uitverkocht
e
2oTeeltvanAnthurium (andreanum),J.v.d.Steen,$ druk ƒ 3,50
3«Teeltvanherfstchrysanten
Uitverkocht
Q

4.Teeltvankasrozen,3 druk
5.Teeltvanfresia

Uitverkooh'.
ƒ 5,-

6.Invloed van temperatuurenlichtopgroei,bloeien
knolvormingbijfresia
7.Deteeltvanjaarrondchrysanten
8.Houdbaarheid vansnijbloemen,L.V.J.Barendseen
dr.ir.W.Sytsema
BESTELLINGEN dooroverschrijvingvanhettebetalen
bedragmetvermeldingvanhetgewensteopgirorekening
29.31»10tennamevanhetProefstation,Zuidweg38,
Naaldwijk.
Geheleofgedeeltelijkeovernamevanhetindezeuitgave
gepubliceerdeUITSLUITENDmettoestemmingvanhetProefstation(afdelingpubliciteit).

ƒ 7,50
ƒ 7,50
f 3,50

