'v

icjvpé-of

SNIJBLOEMEN
Kwaliteitsbehoudindeafzetketen

Sprenger Instituut, Wageningen

fceborttorlum voor
YuInbouwplarteeneeeJt

WAGENINGEN

I

Aanditboekwerktenmee:
Auteurs: C.E.M.Berkholst
H.A.M. Boerrigter
W.G.van Doorn
H.Harkema
A. Hoogerwerf
W.H. Molenaar
G.H.van Nieuwenhuizen
O.L. Staden
E.J.Woltering
Tekstverwerking:M.M.Jordens
Illustraties:O.A. Kühn
Coördinatie:F.X.C. Looijesteijn
Eindredaktie:A. Hoogerwerf
Uitgave:Sprenger Instituut (juni 1986)
ISBN90-9001301-6

Gehele of gedeeltelijke overname uit deze publikatie is slechts toegestaan met
schriftelijketoestemming vandedirecteur van hetSprenger Instituut.
Deze publikatie is verkrijgbaar door storting van ƒ30,00 op gironummer 875467
t.n.v. het Sprenger Instituut, Postbus 17, 6700 AA Wageningen onder vermelding
van'Snijbloemen'.
2

BIBLIOTHEEK
DER
LANDBOUWHOGESCHOOL
WAGENINGEN

Woordvooraf.
1. INLEIDING
1.1. Debloemaandeplant...
1.2. Desnijbloem
1.3. Deopbouwvanditboek.

9
9
13
15

FYSIOLOGIE
2.1. Inleiding
2.2. Dekoolhydraathuishouding
2.2.1. Ademhaling
2.2.2. Transport vansuikers
2.2.3. Voeding metsuiker
2.3. DeWaterhuishouding
2.3.1. Wateropname en-afgifte
2.3.2. Vaatverstopping
2.3.2.1. Luchtembolie
2.3.2.2. Fysiologischevaatverstopping
2.3.2.3. Vaatverstopping door bacteriën
2.3.2.4. Enkelevoorbeeldenvanvaatverstopping.
2.4. Demineralenhuishouding
2.5. Dehormonenhuishouding
2.5.1. Algemeen
2.5.2. Ethyleen
2.5.3. Toepassingvan hormonen bijsnijbloemen

17
17
19
19
23
24
28
28
29
32
32
35
39
41
44
44
48
52

DISTRIBUTIEMANAGEMENT
3.1. Inleiding
3.2. Hetbegripkwaliteit
3.3. Dedistributieketen
3.4. Hetmodulairesysteem

55
55
57
60
66

BEDRIJFSHYGIENE
4.1. Schimmels
4.2. Bacteriën

69
69
69

5. VOORBEHANDELING
5.1. Defunctiesvanvoorbehandelingenvoeding
5.1.1. Waterbehandeling tegenmicrobiëlevervuiling
5.1.2. Hetvoedenvandesnijbloem
5.1.3 Hetbeschermen vandebloemtegenethyleen
5.1.4 Hetvertragenvandebladvergeling
5.1.5 Mengvormen
5.2. Factorendiedeopnamevanvoorbehandelingsmiddelen beïnvloeden
5.2.1. Dematevanverzadigingvan hetprodukt metwater
5.2.2 Klimaattijdensdeopname
5.2.3 Deaanwezigheid vanlicht
5.2.4 Verwijderen vaneenstukje steel
5.2.5 Debehandelingsduur
5.2.6 Desamenstelling vanhetvoorbehandelingsmiddel
5.3. Controlemethoden.

75
75
75
75
76
78
78
80
80
81
83
83
83
85
86

5.4. Deplaatsvanvoorbehandeling
6. KOELING ENBEWARINGVANSNIJBLOEMEN
6.1. Produktaspecten vandebewaring vansnijbloemen
6.1.1. Factorendieeenrolspelenbijdebewaringvansnijbloemen
6.1.1.1. Tijdentemperatuur
6.1.1.2. Relatievevochtigheid
6.1.1.3. Debeschikbaarheid vanwater
6.1.1.4. Deluchtsamenstelling
6.1.2. Bewaring ineenconventionele koelcel
6.1.3. Bewaring ineen natte koelcel
6.1.4. CA-bewaring
6.2. Technischeaspecten
6.2.1. Demechanische koelinstallatie
6.2.2. Hetnatte koelsysteem
6.2.3. Indirecte koelsystemen
6.2.4. Voorkoelen
6.2.4.1. Veldwarmte-afvoerdoorvoorkoeling
6.2.4.2. Langsstroomkoeling
6.2.4.3. Doorstroomkoeling
6.2.4.4. Vacuümkoeling
7. VERPAKKING
7.1. Beheersingvanhetmicroklimaat
7.1.1. Temperatuur
7.1.2. Vocht
7.1.3. Lucht
7.2. Beschermingtegen mechanische beschadiging
7.2.1. Hetbegripdruksterkte
7.2.2. Deinvloedvanhetvochtgehalteopdedruksterkte
1.2.3. Deinvloedvandestapelwijzeopdedruksterkte
,
7.2.4. Deinvloedvandetijdopdedruksterkte
7.2.5. Berekeningvandedraagkrachtvankartonnendozen
7.3. Vergrotenvandehandlingsefficiency

86
89
89
89
90
94
95
96
96
97
98
103
104
109
111
112
113
115
119
126
129
129
129
137
144
146
146
147
148
148
148
150

8. VERVOER VANSNIJBLOEMEN
151
8.1. Soortenvanvervoer envervoermiddelen
151
8.1.1. Wegvervoer
151
8.1.2. Railvervoer
153
8.1.3. Luchtvervoer
153
8.1.4. Zeevervoer
155
8.2. Conditioneringeninrichtingvan hetvervoermiddel
156
8.2.1. Hetgeïsoleerdevervoermiddel
157
8.2.2. Hetgeconditioneerdevervoermiddel
158
8.2.2.1. Verwarming
158
8.2.2.2. Koeling
160
8.2.2.3. Inbouw en gebruik van mechanische transportkoelmachines
164
8.3. Afmetingenvankoelvoertuigen
165
8.4. Ventilatie invervoermiddelen
166
8.5. Menglading
167

9. ETHYLEEN
9.1. Ethyleenindeomringende lucht
9.2. Ethyleenproduktie
9.3. Ethyleengevoeligheid
9.3.1. Ethyleenconcentratie
9.3.2. Blootstellingsduur
9.3.3. Temperatuur
9.3.4. C02-concentratie
9.3.5. Classificatievandeethyleengevoeligheid
9.4. Specifieke effectenvanexogeen ethyleen
9.5. Effect van enkele milieufactoren op de ethyleenproduktie en de houdbaarheid
9.5.1. Vochtverlies
9.5.2. Positieverandering inhetzwaartekrachtveld
9.5.3. Schudden
9.5.4. Lichtgebrek
9.5.5. Verwonding
9.5.6. Microbiële aantasting
9.5.7. Bevruchting
9.6. Beschermingtegenethyleen
9.6.1. Verwijdering vanethyleen uitdeomringende lucht
9.6.2. Verlagenvandeethyleengevoeligheid
9.6.3. Onderdrukken vandeethyleenproduktie

169
169
173
174
175
176
176
177
178
178
183
183
184
184
185
185
186
186
187
187
188
190

Literatuur

193

Bijlagen

211

WOORDVOORAF
Het Sprenger Instituut houdt zich al vele jaren bezig met onderzoek aan snijbloemen na de oogst. Inmiddels is veel kennis verkregen op dit gebied. In de meeste
gevallen isdeverzamelde kennis aandeorganisaties, bedrijven en personen dieop
ditgebiedwerken,overgedragen viarapporten,artikelen,lezingenetc.
Hoewel de meeste kennis dus wel vastligt is hettoch moeilijk om een totaalbeeldXe
krijgenvan alle aspecten diededistributie vansnijbloemen beheersen. Daaromontstond er behoefte aaneen publikatie, waarin kennis enonderzoeksresultaten ophet
gebied van snijbloemen na de oogst systematisch en vanuit alle betrokken vakgebiedenweergegevenwordt.
Om indeze behoefte te voorzien brengt het Sprenger Instituut nu dit boek uit. Indit
boekwordt ingegaan op devele factoren die van invloed zijn opde kwaliteit van het
produkt tijdens de distributie enop deorganisatie van dedistributie. Natuurlijk ishet
niet mogelijk volledig te zijn, gezien de breedte van het onderwerp. Wel hebben we
geprobeerd een zo volledig mogelijk beeldte geven.Wellicht zijn we daarin nietaltijd geslaagd. Graag ontvangen we dan ook van de lezers aanvullingen of verbeteringentenbehoevevaneenvolgende druk.
Drs.G.J.H.Rijkenbarg,directeur

1. INLEIDING
Snijbloemen zijn in Nederland bijzonder populair: de Nederlanders besteden erjaarlijks gezamenlijk ruim 1miljard gulden aan. Niet alleen het aantal Nederlanders dat
met enige regelmaat snijbloemen koopt is groot, ook het bedrag dat hier jaarlijks
aan snijbloemen besteed wordt is aanzienlijk: ƒ 1 2 0 - per huishouding in 1981
(meest recente gegevens CBS). Bovendien zijn snijbloemem belangrijk voor onze
export. In1985gingvoor3miljardguldenaanbloemenoverdegrens.
Er is een groot verschil tussen de functie van snijbloemen in de huiskamer en de
natuurlijke functie van bloemen aan de plant. Daarom worden aan snijbloemen ook
andereeisengestelddanaanbloemenaandeplant.
Om te kunnen begrijpen hoe een bloem als snijbloem kan gaan functioneren is het
goed zich eerst een beeld te vormen van het ontstaan van de bloem en de functies
die zij inde natuur vervult. Hierop zullen we indevolgende paragraaf ingaan. Daarna proberen we een beeld te schetsen van de functie van de snijbloem en van de
eisen, waaraan een snijbloem moet voldoen (paragraaf 1.2.). Dit hoofdstuk wordt
daarnaafgesloten meteenoverzichtvandeverdereopbouwvanditboek.
1.1. Debloemaandeplant
De bloem speelt een belangrijke rol in het leven van planten: ze wordt aangelegd
voordevoortplanting.
De voortplanting van planten kan op ongeslachtelijke wijze plaatsvinden, zoals bij
stekken en enten. Na stekken en enten is het nieuw gevormde individu erfelijk precies hetzelfde als de ouderplant. De voortplanting kan ook geslachtelijke plaatsvinden. Hierbij ishetnieuwgevormde individualtijderfelijkverschillendvandeouders.
De erfelijke verschillen zijn van levensbelang. Wanneer alle planten op een plaats
erfelijk gelijk zouden zijn, en er plotseling bijvoorbeeld strenge vorst optreedt, dan
zouden deze planten óf allemaal overleven óf allemaaldood gaan.Alsde individuen
erfelijk verschillend zijn kunnen sommige dood gaan maar andere kunnen overleven. De kans dat de groep overleeft is dus veel groter. De planten kunnen zich zo
aanpassen aansteeds wisselende omstandigheden. Degeslachtelijke voortplanting
is daarom van groot belang voor het voortbestaan van de soorten. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat er (van nature) vrijwel geen planten bestaan zonder geslachtelijkevoortplanting:zezoudenzijnuitgestorven.
Dealgen,dietenminste al 2 miljardjaar op aarde bestaan, hebben al geslachtelijke
voortplanting, evenals de varens en mossen, die ongeveer 300 miljoen jaar bestaan. De eerste duidelijke resten van bloeiende planten zijn meer dan 150 miljoen
jaar oud. De bloem isdaarom relatief een nieuwkomer in het plantenrijk. Intabel1.1
iseenoverzicht gegevenvandeontwikkelingvandeplanten.
Tegenwoordig bestaat de groep bloeiende planten uit meer dan 200.000 soorten.
Zedominerendehuidigeflora.
De bloem is kenmerkend voor deze groep, hoewel de bloemen bij sommige planten
diedoordewindworden bestoven,zoalsgrassen,nauwelijksopvalt.
Een andere karakteristiek van de bloeiende planten is de ontwikkeling van de
vrucht. Zowel bloemen als vruchten zijn bedoeld om dieren aan te trekken; dieren
vervullen een belangrijke rol zowel bij de bestuiving als bij de verspreiding van de
zaden.
Geslachtelijke voortplanting vindt plaats door versmelting vantwee cellen. Bijdealgen zijn deze cellen nog gelijkvormig, en de versmelting treedt op in het water.
Twee cellen van dezelfde ouderplant blijken echter bij de meeste soorten algen niet

Tabel1.1 Debelangrijkeontwikkelingeninhetplantenrijk
tijdperk

periode

Kwartair

begin (in
jarenvanaf
heden)

ontwikkelingeninhetplantenrijk

2miljoen

Kenozoicum
Tertiair

Mesozoicum

Krijt
Juras
Trias

65miljoen

136miljoen
180miljoen
225miljoen

Eerstebloeiende planten
Coniferendominant
Zaadvarensverdwijnen

345 miljoen

Eersteconiferen.Boomvormenvan
zaadvarens,varens, paardestaarten
endergelijke

Perm
Carboon
Devoon

Eerstelandplanten:
Primitievemossenenvarens

Paleozoicum
Siluur

430 miljoen

Ordovicium
Cambrium
Precambrium

Ontwikkeling van de meeste soorten bloeiende
planten

Verschillende groepenalgen.
Eerste schimmels
570 miljoen
4600 miljoen

Groenealgen,blauw-groenealgen,bacteriën

te kunnen versmelten, zodat uitwisseling van erfelijke eigenschappen isverzekerd.
Bij mossen en varens is er een verschil tussen de grootte van de twee cellen die
versmelten. Degrotere cel blijft bijdeze planten aandeouderplant vastzitten eneen
kleinerecelzwemt naardezeceltoe.
Bijbloeiende planten isdezesituatievergelijkbaar, maar dekleinerecellen (destuifmeelkorrels) zwemmen niet, maar de laatste 'etappe' wordt in de lucht afgelegd en
vervolgensgroeit eenuitlopervandestuifmeelkorrelnaardegroteceltoe.
Om deze functie - het verzorgen van de geslachtelijke voortplanting - te kunnen
vervullen is de bloem opeen bepaalde wijze opgebouwd. Deopbouw van de bloem
is weergegeven in figuur 1.1. De buitenste bladeren zijn meestal groen,de binnenste niet (meer), omdat zij geen chlorofyl bevatten. De stuifmeelbuizen zijn omgevormde bladeren. Bij de waterlelie is dit nog heel goed te zien (figuur 1.2). Het
vruchtbeginsel bestaat ook uit een aantal, aan elkaar gegroeide, bladeren (figuur
1.3).
Een bloem bestaat dus uit onderdelen, die elk in principe uit bladeren gevormd zijn.
Aanditvermogen van plantedelen om inelkaar over tegaan dankenwij het bestaan
van dubbele of gevulde bloemen. Hierbij zijn doorgaans meeldraden tot kroonbladen gevormd.Als er een groot aantal meeldraden is kunnen we sterk gevulde bloemenverwachten (bijv. bij roos en anemoon). Erzijn echter ookgevallen bekendvan
deontwikkelingvan kroonbladeren uitvruchtbladen (bijv.dedubbeleviolier).
De kelkbladeren kunnen losstaan, zoals bij de roos, of zijn vergroeid zoals bij de
anjer. Ook de kroonbladeren kunnen losstaan (roos, anjer, tulp), terwijl ze bij veel
bloemsoorten ook zijn vergroeid (narcis enfresia). Deverschillende vormen van de
vergroeiingvandekroonbladeren zijnweergegeven infiguur1.4.
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Figuur1.2
Deovergangvankroonbladnaar meeldraad
bijdewaterlelie

Figuur1.1
Deopbouwvandebloem
-blad

Figuur1.3
Hetvruchtbeginsel isopgebouwd uiteenaantalaanelkaargegroeide bladeren

trechter-

buis-

lint-

lipvormig

vlinderbloemig

Figuur1.4
Dekroonbladeren kunnenopverschillende manierenzijnvergroeid
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De bloemen kunnen enkelvoudig zijn of in groepen bijeen, zoals bij de samengesteldbloemigen (composieten), waartoe degerbera behoort. Hierworden debinnenste bloemen omgeven door gezamenlijke buitenkransen van bloemen met grote
kelkbladeren (de straalbloemen). De verschillende posities van de bloemen ten opzichtevanelkaar,debloeiwijzen,zijnweergegeven infiguur1.5.

tros tros
(schermvorm)

aar kolf
scherm
(hangend,rechtop)

hoofdje
(korfje)

bijscherm
(gevorkt )

sikkel
(opgerolde bloeitop)

Figuur 1.5
Voorbeeldenvan bloeiwijzen

Een aar met vlezig hoofd waaraan de ongesteelde bloemen zitten, heet bloeikolf.
Anthurium en calla hebben een bloeikolf, die echter weinig opvalt invergelijking tot
hetschutblad,dat relatief groot isen bovendien gekleurd.Debloeikolf vandeanthurium telt meer dan 300 spiraalsgewijs geplaatste bloemen. Afmeting,vorm en kleur
van het schutblad bepalen de commerciële waarde, terwijl de afmeting en de stand
vandebloeikolf additionelewaarden zijn.
Het hoofdje, bestaande uit eenverbrede enverdikte bloembodem metzittende bloemen, heeft bij de gerbera verschillende bloemvormen. Opde randvan de meer brede dan hoge bloembodem bevinden zich kleurige lintbloemen met alleen eenstamper,terwijl hethart issamengesteld uitbuisbloemen,diemeeldraadbloemenzijn.
Bij de cymbidium is de bloeiwijze een tros. Ook de kelkbladeren zijn hier gekleurd,
één kroonblad is vervormd tot lip en de enige meeldraad die de bloem rijk is, is vergroeid met de stijl tot stempelzuil. De kam van de fresia is eveneens eentros. Door
draaiing van de hoofdas en de bloemsteeltjes staan de bloemen naar boven gericht
enliggeninéénvlak.
Naastdegenoemde bloeiwijzen bestaan er nogandere,mededoor combinaties van
de verschillende schema's. Bij liatris bestaat de bloeiwijze uit een aar van hoofdjes;
bijdemimosaissprakevanhoofdjes ingrotepluimen.
Deontwikkelingvandebloem
Deeerste bloemknoppen worden vaak aangelegd nadat deplant een minimum aantal bladeren heeft gevormd. Soms is er ook een invloed van het milieu (bijvoorbeeld
de eerste bloemen ontstaan na het langer of korter worden van de dagen). Na de
aanleg van de bloem stroomt er een groeistof, indolazijnzuur, vanuit het vruchtbeginsel naar de stengel. Hierdoor gaat destengel sterk inde lengte groeien.Netvoor
het openen van de bloemknop stopt bij de meeste soorten deze stroom van indolazijnzuur,enookdelengtegroeivandestengel.
Het opengaan van de bloemen komt vaak door de groei van de bloembladeren. Bij
veel soorten is deze groei aan de bovenkant sterker dan aan de onderkant. Daardoor bewegen de bloembladeren van vertikaal naar horizontaal: de bladeren ontvouwenzich.
Opengaan van bloemen hangt bij verschillende soorten af van het tijdstip van de
dag. De 'timing' van de bloemopening komt overeen met die van de insecten die
dezebloemen bezoeken.Deinsectenzijnookactiefgedurendedezeperiode.
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De morfologie van bloemen is vaak heel fraai aangepast aan speciale groepen insecten. Door de al miljoenen jaren durende co-evolutie van insecten en bloemen
zijn beide sterk op elkaar afgestemd en vaak volledig van elkaar afhankelijk geworden. Degekleurde kroonbladeren van bloemen zijn voor insecten envogels eenbakenbijhetvindenvanvoedsel.
Veel bloembladeren, vooral van nachtbloemen, bevatten ook kleurstoffen die wij
niet maar insecten heel goed kunnen zien. Insecten worden door de bloemen niet
alleen „gelokt' met kleur maar ook metgeurensmaak enzorgendaarbij inhetvoorbijgaanvoordebestuiving.
Planten diedoor dewindworden bestoven hebben geen bloemen in bovenbedoelde
betekenis. De bloem van grassen bijvoorbeeld bestaat uit heel kleine blaadjes. Hier
zouden grote kelkbladeren eerder een hindernis zijndaneenvoordeel.Allesnijbloemen zijn daarom oorspronkelijk afkomstig van planten die door insecten of vogels
wordenbestoven.
Nadat de dieren voor de noodzakelijke bestuiving hebben gezorgd zijn alle lokmiddelenverder overbodig. De plant handhaaft deze danook niet, maar begint met een
snelle afbraak vande bloembladeren. Zonder bestuiving is hetbloemblad weliswaar
ook een vrij kort leven beschoren, maar na bestuiving treedt de afbraak meestaldirectop.
Aan de plant blijven sommige bloemen slechts enkele uren goed (bijvoorbeeld de
passiebloem), bij andere soorten blijven de bloemen soms enkele weken aan de
plant zonder duidelijke verouderingsverschijnselen. De natuurlijke veroudering
wordt blijkbaar sterk door erfelijke factoren bepaald. Als de bloem is afgesneden
kunnen er behalve een versnelling van de natuurlijke veroudering ook allerlei gebreksverschijnselen ontstaan, waardoor de bloem eerder veroudert dan aan de
plant.
1.2. Desnijbloem
Een bloem die als snijbloem gebruikt wordt heeft een wezenlijk andere functie gekregen danzij van nature heeft. Nietdevoortplanting is hier belangrijk maar hetverschaffenvanzoveel mogelijkgenoegen aandeconsument.
Een belangrijke bijdrage hiertoe heeft de veredeling geleverd. Men heeft bloemen
ontwikkeld die mooier zijn (dubbele bloemen, nieuwe kleuren) en die ook veel langer houdbaar zijn. De biologische mechanismen van de bloem zijn echter niet veranderd, en dus blijft het feit dat de bloem los van de plant komt staan (door het afsnijden),nogsteeds ingrotematedekwaliteit enlengtevanhetvaaslevenbepalen.
De uitbloei van de bloem is waarschijnlijk een gevolg van het strekken van de cellen, en nauwelijks of niet van het delen van cellen. Dat de knopontplooiing voornamelijk door celstrekking veroorzaakt wordt, is althans bij de roos aangetoond door
het bepalen van het gemiddeld oppervlak van de cellen van de boven-epidermis.
Hieruit bleek dat het gemiddelde celoppervlak van bijvoorbeeld roos 'Sonia' tijdens
deuitbloeimetruim400%toenam (Berkholst, 1983).Ziefiguur1.6.
De knop is dus een volledige bloem, maar in gecomprimeerde staat. Voor het ontplooienvandeknopzijngrote hoeveelhedenwaternodig.
Deze hoge wateropname kan alleen gerealiseerd worden doordat de cellen voldoende stoffen bevatten om een hoge osmotische potentiaal te ontwikkelen. Door
deze osmotische potentiaal wordt water naar de bloem gezogen en kan de bloem
zichontplooien enonderspanningblijven.
Belangrijk hierbij zijn suikers (koolhydraten) in de bloem. Een bloem aan de plant
krijgt deze suikers vanuit andere plantedelen aangevoerd. Bij de snijbloem is deze
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Figuur1.6
Degemiddelde celafmeting vande bovenepidermisvan het bloembladvan Sonia-rozenaan
deplantover5opeenvolgendepetalen(Berkholst,1986)
aanvoer veel geringer, en dus zal suikertoevoeging door mensenhand moeten gebeuren. Voor het suikergehalte is ook het snijstadiumvan groot belang. Hoe rauwer
gesneden wordt, deste lager het koolhydraatgehalte (indevormvan zetmeel).Omdat het suikergehalte van bloemen op de vaas lager is dan van bloemen aan de
plant, is het van belang met een zo hoog mogelijk koolhydraatgehalte te starten,en
dus niet te rauw te snijden. Lage suikergehalten inde bloemknop zorgen niet alleen
voor een geremde uitbloei, maar ook voor een kwalitatief slechte uitbloei, bijvoorbeeldindevormvanvoortijdigeverkleuring.
Isde uitbloei van bloemen aan de plant dus afhankelijk van natuurlijke factoren,de
uitbloei van afgesneden bloemen is sterk afhankelijk van de mate (en de aard) van
hetmenselijk ingrijpen.
Naar de mogelijkheden om de uitbloei van snijbloemen te optimaliseren wordt,
onder andere door het Sprenger Instituut, aljaren onderzoek verricht. Een moeilijk
punt hierbij issteeds weer op eenobjectieve wijze de invloed vande ingrepen opde
uitbloei te bepalen. Om enige structuur hieraan te geven is het begrip 'stadium'
geïntroduceerd. De uitbloei van een bloem wordt dan onderverdeeld in een aantal
stadia, die zich kenmerken door een bepaalde mate van knopontplooiing of bloemontwikkeling. Tesamen met optredende afwijkingen van de gangbare kleur, vorm of
afmetingvandebloem kandan opieder moment ookeensierwaarde wordentoegekend. Deconsument hecht de hoogste waardering aan een uitbloei diequavormen
kleurdeuitbloeiaandeplant evenaart.
14

Welke schaal voor de sierwaarde wordt toegepast is niet van essentieel belang.
Onderzoekers als Halevy e.a. (1978) gaven het cijfer 1voor een slechte uitbloei tot
4voor een ideaal verloop. Berkholst (1981) werkte metcijfers van0voor verwelking
c.q. vallen van het bloemblad tot 10 voor een ideaal verloop. Sierwaarde 5 werd
hierbij alsonvoldoende beschouwd. Devaststelling vaneen lagere sierwaarde wanneerafwijkingenoptreden issubjectief.
Als beoordelingscriterium voor de uitbloei wordt ook vaak de term 'vaasleven' gehanteerd,wat eveneens een subjectief criterium is.Onder vaasleven wordt dan verstaan het aantal dagen dat de bloemen op de vaas in 'goede conditie' verkeren of
'acceptabel'zijn.
Vergelijken van onderzoekresultaten is dus vaak moeilijk, omdat de kwaliteit van de
uitbloeiopverschillende wijze beoordeeld wordt. Vergelijking alleen op basisvande
stadia in de knopontplooiing (een iets objectiever kenmerk) is overigens ook vaak
moeilijk, omdat de stadiumindeling niet gestandaardiseerd is: men is in principe vrij
inde keuze van indeling.
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Zoals uit bovenstaand verhaal blijkt is de uitbloei van bloemen op de vaas geen
eenduidig begrip. Inhet vervolg vandit boek zullendeverschillende normen voor de
uitbloeidoorelkaar gebruiktworden.
1.3. Deopbouwvandit boek
Zoals uit voorgaande paragrafen blijkt is de snijbloem, door het feit dat zij van de
plant losstaat, afhankelijk geworden van de mate en kwaliteit van menselijk ingrijpen. Om de invloed van bepaalde ingrepen te kunnen begrijpen moet men inzicht
hebben in de processen, die zich in de bloem afspelen. In hoofdstuk 2 (Fysiologie)
wordt hierop uitgebreid ingegaan.
In hoofdstuk 3 wordt een beeld gegeven van de eisen, die aan een snijbloem gesteld worden en van de structuur van de distributieketen die een snijbloem moet
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doorlopen,voordat zij uiteindelijk bij de consument opdevaas staat. Hierdoor is het
mogelijk de aspecten, die inde hieropvolgende hoofdstukken behandeld worden,in
een groter kader te plaatsen. Deze aspecten, die alle van grote invloed zijn op de
lengte en kwaliteit van het vaasleven, zijn achtereenvolgens de bedrijfshygiëne
(hoofdstuk 4), voorbehandeling en voeding (hoofdstuk 5), koeling en bewaring
(hoofdstuk 6), verpakking (hoofdstuk 7), vervoer (hoofdstuk 8) en de invloed van
ethyleen(hoofdstuk9).
Hoewel de hoofdstukken nauw met elkaar te maken hebben, is het toch ook mogelijkdehoofdstukken afzonderlijk telezen.
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2. FYSIOLOGIE
2.1. Inleiding
Om snijbloemen zo goed mogelijk bij de consument te kunnen afleveren is het van
belang om inzicht te hebben inde processen die het produkt (nadelig) kunnen beïnvloeden. Als duidelijk is hoe iets werkt is het immers mogelijk om doelgericht in te
grijpen.
Dewerking van levende organismen wordt fysiologie genoemd,naardetak vanwetenschap die de levensverrichtingen onderzoekt. De bloem is ook na het snijden
een levend produkt en wordt daarom fysiologisch bestudeerd. De studie van snijbloemenwordttotdena-oogstfysiologiegerekend.
Bijsnijbloemen iszowel de houdbaarheid als de uitbloeivan belang.Deuitbloei zou
net zo moeten verlopen als aan de plant. De houdbaarheid wordt bepaald door de
natuurlijke veroudering van de bloemen, zoals die ook zou plaatsvinden als de
bloem niet werd afgesneden, maar ook door allerlei processen die de ontwikkeling
vandebloembeïnvloedenwanneerdezeisgesneden.
Over verouderingsverschijnselen bij planten is vrij veel bekend. De meeste kennis
hierover heeft betrekking op plantedelen: vooral bladeren en vruchten zijn onderzocht. Bij het afsterven van organen aan de plant gaat het meestal om een door de
plantgestuurdproces,waarbij hormoneneenbelangrijke rolspelen.
Zoverouderen de bladeren van loofbomeninde herfst: allerleiverbindingen worden
daarbij zo afgebroken dat ze vervoerd kunnen worden vanuit het blad naar deoverige delen van de plant. De plant springt zuinig om met elementen als stikstof, kaliumenfosfor, dievoor eendeel uitdebladerenwordengehaaldvoordat zeafvallen.
Ook suikers worden uit het blad gehaald. We kunnen deze situatie vergelijken met
deverwelking van kroonbladeren;ook daar isersprakevantransport vanverbindingenvanuit hetkroonblad naardeoverigedelenvandeplant.
Aan de plant doorloopt de bloem een vastgelegd patroon van veroudering. Dit patroon is erfelijk bepaald. Wordt de bloem afgesneden dan is de levensduur in het
algemeen veel korter dan aan de plant. In sommige gevallen wordt de veroudering
dieaandeplant opzoutreden nahet afsnijdenversneld.Inveelgevallentreedt echteraleerder eengebrek opaankoolhydraten (suikers),waterofhormonen.
De niet afgesneden bloem ontvangt van de plant alle benodigdheden.Zewordt niet
alleen voorzien van water, maar ook van de daarin opgeloste voedingsstoffen
(mineralen enorganische verbindingen) entevens vandevereiste plantehormonen.
De snijbloem verkrijgt in de meeste gevallen slechts leidingwater. Bovendien doorlooptzijvaak eerst nogeen ingewikkelde distributiefase,waarbijopdiverse momenten géén water wordt gegeven voordat het produkt de consument bereikt. Het kan
dusnietandersdandat hetgehele na-oogstgebeuren veelvanhetproduktvergt.
Koeling is een fraaie methode om de houdbaarheid van het produkt te verlengen.
Op welke fysiologische grondslag dit berust kan duidelijk gemaakt worden aan de
handvan een voorbeeld. Als we bij een horloge de snelheid van het uurwerk opzettelijk zouden vertragen dan blijft toch alles goed op elkaar afgestemd functioneren,
met het verschil dat nu het gehele mechanisme trager verloopt. Iets dergelijks geschiedt ook in de snijbloem bij lage temperaturen. Binnen een bepaald temperatuurtraject kan men als vuistregel stellen dat bij een verlaging van 10°C de stofwisseling twee tot driemaal zo langzaam gaat verlopen (Q10 = 2 à 3). De processenblijvenechter, enditishetessentiële,weldoorgaan.
De Q10-waarde is echter steeds niet constant. Dit blijkt duidelijk uit het onderzoek
van Maxie e.a., 1973 (tabel 2.1). Bij 10°C is de ademhaling zelfs achtmaal geringer
danbij2°C.
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Tabel2.1. Ademhalingssnelheid en temperatuurcoëfficiënt (Q10) bij anjers cv. 'Improved
WhiteSim'bij0-50°C(Maxiee.a., 1973)
temperatuur

ademhalingssnelheidmgC02/kg/h

0
10
20
30
40
50

9.7
30.0
239.0
516.0
1053.0
1606.0

Q10
—
3.1
8.0
2.2
2.0
1.5

_ ademhalingssnelheid bijT + 10°
Qio —
ademhalingssnelheid bijT
Naast het remmen van de natuurlijke veroudering en het tegengaan vansuikerconsumptie (viade ademhaling) heeft koeling ook een remmende werking op de bacteriegroei in de bloemstengels. Bacteriegroei kan aanleiding geven tot verstopping
van de vaten, waardoor de wateropname wordt belemmerd. Bacteriegroei kan bij
lagetemperatuur nog langzaam doorgaan,zodat verstopping vande houtvaten toch
kan optreden. Bij lang koelen zal bovendien de suikervoorraad van de bloem uitgeput raken, waardoor de uitbloei geremd wordt. Bovendien moet men bij koeling rekening houden met de mogelijkheden die de snijbloemen in kwestie toestaan. Bij te
lage temperaturen kan koudeschade optreden. Dit gebeurt niet altijd bij eentemperatuurniveau van 0°C. Bij anthurium en een aantal orchideeën bijvoorbeeld is de
laagst toepasbare temperatuur ongeveer 12°C. Dit verschijnsel heeft niets te
maken met bevriezing, maar wordt veroorzaakt doordat de membranen indecel niet
meer goed kunnen functioneren. De membranen worden te stevig. Gevolg daarvan
is dat stoornissen optreden in het verloop van allerlei processen. Dit leidt tenslotte
totzichtbare schadeaanbloemof blad.
Een aspect waarmee men bij koeling te maken krijgt is de warmteproduktievan het
produkt zelf. Hoe sterker dewarmteproduktie des te meer energie nodig zalzijn om
een lage temperatuur te handhaven. Hoe intensiever het metabolisme verloopt des
te meer warmte door het produkt wordt geproduceerd (tabel 2.2). Bijvrijwel allebiochemische processen die inde plant verlopen komt enige warmte vrij. Vandaar dus
dedirecte relatietussenintensiteitvandestofwisseling endewarmteproduktie.
Tabel2.2. Gemiddeldewarmteproduktie inmW/kgvoordriesoortensnijbloemen(Verbeeken
Poppezijn, 1982)
temperatuur
5°C
10°C
15°C
20°C
25°C

tulp

iris

105
140
253
424
508

130
189
377
664
741

roos
311
490
855
1121
1343

1m W=1mJ/s

Snijbloemen zijn, als ze groen weefsel bevatten, nog in staat tot fotosynthese.
Onder fotosynthese verstaat men het proceswaarbij met behulpvandeenergie van
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het lichtenonder opname van koolzuur koolhydraten wordenopgebouwd. Dit isprecies hetomgekeerde als bijde ademhaling (zie 2.2.1.).Voor demeeste snijbloemen
speelt echter de fotosynthese geen belangrijke rol meer. De bloemen worden vaak
in donker opgeslagen en vervoerd en ook de lichtsterkte tijdens het vaasleven is
vaakzeergering.
Ineengesloten verpakking van kunststoftolie zaldoor de ademhaling C0 2 ophopen
en 0 2 verdwijnen, hetgeen tenslotte tot nadelige gevolgen kan leiden. Indien nudezelfde takken in het licht worden geplaatst, dan vindt erfotosynthese inde bladeren
plaats,waarbij weer 0 2 wordt gevormd en C0 2 wordt opgenomen. Geheel afhankelijk van de sterkte van het doorgelaten licht kan er daarom eenverschuiving van de
gassamenstellingindeverpakking plaatsvinden.
In de volgende paragrafen zal worden nagegaan wat de beperkende factoren zijn
voor de uitbloei van bloemen. Deze worden besproken in het kader van de vier
hoofdcategorieën van de fysiologie van planten. Achtereenvolgens komen aan bod
de koolhydraathuishouding, de waterhuishouding, de mineralenhuishouding en de
hormonenhuishouding.
2.2. De koolhydraathuishouding
Planten kunnen energie uit licht halen en met deze energie alle processen die inde
cel plaatsvinden op gang houden. Dieren en mensen zijn afhankelijk van deze
eigenschap van de planten: als we geen planten eten loopt het spaak met onze
energievoorziening.
Planten zijn instaat omde lichtenergie omtezetten inchemische energie. De energiewordt „opgeslagen" alseenenergierijke bindingtussentweeatomen.
Als de binding weer wordt verbroken komt de energie vrij en kan dan worden gebruikt voor deverschillende levensprocessen. Eénvande manieren waarop planten
energie opslaan is door de opbouw van suikermoleculen. Een algemene term voor
de suikers is koolhydraten. Alles wat met energie en met andere functies van suiker
temakenheeftwordtdaarom dekoolhydraathuishouding vandeplantgenoemd.
Er worden verschillende suikers in de plant gevonden: meestal bestaan ze uit een
ring van vijf of zes C-atomen. Soms zijn twee of meer van deze ringen aan elkaar
gekoppeld. Glucose en fructose zijn voorbeelden van suikers met zes C-atomen.
Eenglucosemolecuulgekoppeld aan eenfructosemolecuul heet saccharose, degewone bietsuiker. Glucosemoleculen kunnen ook aan elkaar gekoppeld worden tot
lange ketens. Deze verbinding heet zetmeel. Als er veel energie voorradig is in de
plant hoopt zich zetmeel op, maar zodra de aanmaak van energie achterblijft bij de
vraagwordtzetmeelweer afgebrokentotglucose.
2.2.1. Ademhaling
Het proces waarbij de energie die in suikers is opgeslagen wordt vrijgemaakt heet
ademhaling. Bij deademhaling worden onder opname van zuurstof suikers afgebrokentotkoolzuurenwater. Debrutovergelijkingvandeademhalingsprocessen is:
C6H1206 + 60 2 -> 6C0 2 + 6H 2 0 + energie waarbij 2875 kJ/mol (= 686 kcal/mol)
aanenergieter beschikking komt.
De bloem is een orgaan met een zeer actieve stofwisseling. Dit betekent dat ook de
ademhaling vrij intensief verloopt. Daarom besteedde men vroeger in het na-oogst
onderzoek vrij veel aandacht aan de ademhalingsintensiteit. Een plotselinge afnamevandeademhalingsintensiteit indesnijbloem leerde ietsover het moment waarop de bloem gebrek aan voedingsstoffen ging vertonen. Snijbloemen hebben een
ongeveertienmaal intensievere ademhalingdanappels.
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De ademhaling van bloemen is ook veel intensiever dan van de bladeren van dezelfde plant. Wanneer de bloem aan de plant wordt gelaten stijgt de ademhaling
sterk met de groei van de bloem, en daalt weer als de bloem in de laatste fase van
zijnontwikkeling is(figuur2.1).
bloem
blad
en stengel

ademhaling
(mg C 0 2 / 3 bloemen •h)
10r

\/

Chrysant

i

O

0

2
4
6
bloemstadium

Figuur2.1
De ademhaling van bloemen enblad + stengel aandeplant van chrysant en anjer (uit:Nakamurae.a., 1975)
ademhaling
10

Anjer

5
6
bloemstadium
Figuur 2.2
Dedaling van deademhaling van debloem direct naafsnijden.De gestippelde lijn komt overeenmetdebovenste lijninfiguur2.1(uit:Nakamurae.a.,1975)
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Wordt nu de bloem afgesneden dan daalt de ademhaling onmiddellijk na het snijden.Ditduidteropdatnahetsnijdenteweinigenergievoorhanden is(figuur 2.2).
Bovengenoemde metingen aan de ademhaling hebben betrekking op de hele
bloem. Het is denkbaar dat de sterke groei van de bloembladeren en ook van het
vruchtbeginsel de hoge ademhalingsintensiteit veroorzaakt. Losse bloembladeren
bleken zelfs een hogere ademhalingsintensiteit te hebben dan de gehele bloem
(figuur2.3).
Deademhaling vande bloem enookvan losse kroonbladeren neemt af, maar kanin
de laatste fase van de bloemontwikkeling tijdelijk weer sterk toenemen. Vooral bij
anjers is een forse toename van de ademhaling gevonden, die gelijk optreedt met
eenverhogingvandeethyleenproduktie (figuur 2.4).
ademhaling
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Figuur2.3 (boven)
De ademhaling van kroonbladeren en
hele bloemen van rozen (uit: Coorts e.a.,
1965)
Figuur2.4(rechts)
Ademhaling en ethyleenproduktie vananjer 'Improved White Sim' (uit: Maxie e.a.,
1973)
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Deethyleenproduktie van anjers isveel hoger dandievan rozen.Bij rozen isook de
toenamevan deademhaling inde laatstefase vandebloemontwikkeling gering.Het
verband tussen ademhalingsintensiteit en ethyleenvorming wordt ook gevonden bij
rijpend fruit. Ook hier vindt een tijdelijke verhoging van de ademhaling plaats bij
soortendieveelethyleenvormen.
Dedaling van de ademhaling direct naafsnijden kanwordenvoorkomen door suiker
aandesnijbloem tegeven. Er isdus een relatie tussen beschikbaarheid van suikers
enademhaling.
Het lijkt erop dat de verbranding van suikers nodig is voor de sterke groei van de
kroonbladeren. Er is een verband tussen groei (figuur 2.5) suikerconcentratie,
(figuur2.6)enademhaling (figuur 2.1).
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koolhydraatgehalte
(°/ovan het drooggewicht).
13 r

g e w i c h t (g)

3 4 5 6 7 8
bloemstadium

zetmeelgehalte
mg zetmeel/g droge stof
80r
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6
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Figuur2.5 (linksboven)
De toename in vers gewicht (x),
drooggewicht (A) en gewicht aan
water (o) van de bloemkroon van Sonia-rozenaandeplant (Berkholst, 1980)

Figuur 2.6 (rechtsboven)
De concentraties glucose (x), fructose
(o), saccharose (•) en zetmeel
(A) van Sonia-rozen aan de plant op
verschillende momenten (Berkholst,
ongepubliceerd)

5
6
7
bloemstadium
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Figuur 2.7 (linksonder)
Verloop van het zetmeelgehalte in het
kroonblad van afgesneden Sonia-rozen
(uit:Ferreira endeSwardt, 1980)

De groei bestaat voornamelijk uit opname van water in cellen, die in een eerdere
fasevandeontwikkeling alzijnaangelegd.Opname vanwatervindt plaats naophoping van osmotisch actieve stoffen in de cellen. Naast suikers kunnen dit anorganische ionen zoals kalium zijn. Decellen pompen deze stoffen indevacuole en inhet
cytoplasma,waarnadestroomvanwatervolgtendecelinvolumetoeneemt.
In de kroonbladeren van rozen is een sterke ophoping gevonden van zetmeel, die
zelfs doorgaat als de bloembladeren groeien, zoals uit figuur 2.6 valt op te maken.
Pas ineen latere fasevan de bloemontwikkelingdaalt het zetmeelgehalte. Wordt de
bloemafgesnedendandaalt hetzetmeelgehalte onmiddellijk (figuur 2.7).
2.2.2. Transportvansuikers
Alssuikers aan hetvaaswater van snijbloemen worden toegevoegd zullen deze verbindingen met de waterstroom mee de plant in worden gevoerd. Transport van
water vindt plaats inde houtvaten,dat zijn langgerekte dodecellen.Ronddeze dode
cellen liggen echter levende cellen, die zeer actief zijn en zelfs bij hele lage suikerconcentraties de suikers uit het water kunnen halen. Via deze levende cellen wordt
dan, zodra de cellen zelf genoeg suiker hebben, de suiker doorgegeven naar de
zeefvaten. In zeefvaten wordt suiker (vrijwel uitsluitend) vervoerd als saccharose.
Men heeft allerlei verschillende suikers aan het vaaswater toegediend, maar er
werd altijd saccharose gevonden indezeefvaten. Decellentussen de houtvaten en
dezeefvaten zetten blijkbaar desuikers eerst om insaccharose entransporteren dit
vervolgens naar de zeefvaten. De stroomsnelheid van de vloeistof in de zeefvaten
wordt bepaald door de pompactiviteit van cellen.Als eropeen bepaalde plaats veel
suikers in hetvat worden gepompt enelders veelsuikers eruitwordengepompt dan
vindt er vloeistoftransport plaats in deze richting. De suikers worden zo met de
vloeistof meegevoerd.
De houtvaten raken al veel van de toegevoegde suikers kwijt in het onderste deel
van de stengel. Een groot aantal vaatbundels voert naar de bladeren (bij snijbloemendiebladeren hebben) eneengeringer aantal vaatbundels naardebloem.Alser
nog wat suiker in de houtvaten zit wanneer de waterstroom in de bladeren arriveert
dan wordt deze suiker alsnog door de bladcellen opgepikt en daar doorgegeven
naardezeefvaten.
Hettransport van suiker insnijbloemen is onderzocht bij anjers en rozen. Erwerd in
beide gevallen gevonden dat het transport vrijwel uitsluitend via de zeefvaten verloopt(Sacalis en Durkin,1972;NicholsenHo,1979;Paulin,1981a).
Wanneer desuiker bijde bloem arriveert wordt (bij de roos) ongeveer de helft opgenomen door de kroonbladeren en de helft door het vruchtbeginsel. In het vruchtbeginsel wordt de saccharose nauwelijks gesplitst inglucose enfructose. Indebloembladeren daarentegen wordt het meeste suiker wel gesplitst (Paulin, 1981a). De
concentratie van glucose enfructose inde kroonbladeren isdaarom veel hoger dan
inhetvruchtbeginsel. Wanneer saccharosewordt gesplitst isdeosmotische waarde
tweemaal zo hoog geworden. Deosmotische waarde van vrije suikers inkroonbladcellen is zelfs meer dan tweemaal hoger dan in cellen van het vruchtbeginsel. Dit
duidt er op dat de vrije suikers in de kroonbladeren een fysiologische rolvervullen:
hetaantrekken vanwater. Water stroomt van plaatsen metweinig opgeloste stof (lage osmotische waarde) naar plaatsen met veel opgeloste stof (hoge osmotische
waarde). De sterke ademhaling van de kroonbladeren lijkt nu ook verklaard te kunnenworden:voor de activiteit waarbij suikers vanuit dezeefvaten naardecellenvan
dekroonbladerenwordengepompt isveelenergienodig.
Desterke aantrekkende werking van de bloemen opde aanwezige suikers bleek uit
proeven waarbij rozentakken met twee bladeren werden geplaatst onder weinig en
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veel licht. Als (bij weinig licht) de bloem aan de tak werd gelaten nam het gehalte
droge stof van de bladeren af maar dat van de bloemen toe. Er werden blijkbaar verbindingen (suikers) getransporteerd van blad naar bloem. Bij een hogere lichtintensiteit was er wel een toename van droge stof in de bladeren: door de fotosynthetische opname van koolzuurgas uit de lucht werden blijkbaar koolhydraten gevormd.
Als de bloem echter werd afgeknipt was de toename van het bladgewicht veel
groter. In dit geval trok de bloem nog meer koolhydraten naar zich toe dan bij weinig
licht (Nichols en Ho, 1979). Ook de groei van de bloembladeren is veel geringer als
er te weinig suiker wordt aangemaakt door de tak (bij weinig licht) of wanneer te weinig suiker inde vorm van zetmeel voorhanden is inde kroonbladeren.
Samenvattend kan het volgende schema worden gegeven van de koolhydraathuishouding van snijbloemen.
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2.2.3. Voeding met suiker
Omdat de snijbloem de consument meestal pas bereikt na verloop van enige dagen,
bestaat het gevaar dat de houdbaarheid op de vaas teleurstellend kort is. Om dit te
voorkomen kan men de bloemen tevoren voeden met suikers. Dit kan geschieden
door middel van een voorraadvoeding bij de kweker. Bij de consument kan ook suiker worden gegeven door gebruik te maken van snijbloemenvoedsel.
De voorraadvoeding, het woord geeft het al aan, is bedoeld om door middel van een
kortstondige dosering van een relatief hoge concentratie suiker de snijbloemen een
reserve mee te geven voor de verdere afzet. Het voordeel van een voorraadvoeding
isdat de kweker de samenstelling ervan precies kan afstemmen op de eisen van het
produkt dat hij teelt. Met deze methode wordt echter niet hetzelfde krachtige effect
op het vaasleven verkregen als met snijbloemenvoedsel (tabel 2.3). Ook kunnen
sommige bloemsoorten geen hoge suikerconcentraties verdragen. Er treedt dan
schade op aan de bladeren.
Snijbloemenvoedsel bestaat voor het grootste gedeelte (ca. 95%) uit een koolhydraat (meestal gewone suiker, dit is saccharose, en soms glucose) en uit een bactericide, om de ontwikkeling van bacteriën in het vaaswater tegen te gaan. Bacteriën
groeien extra goed op suiker en moeten daarom worden gedood of geremd in hun
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Tabel2.3. Effect van voorraadvoeding, snijbloemenvoedsel en combinaties van beide op het
vaaslevenvandedahliacv.'GlorievanHeemstede' (Stadene.a.,1978)
24uur
voorraadvoeding

vaas

gem.max.
bloemdiam.
(incm)

aantaldagen
sierwaarde
6ofhoger

sierwaarde na
10dagen
vaasleven

1. water
2. 10%S + Cz
3. water
4. 5%S + Cz

water
water
AC
AC

9,0
12,6
13,7
16,1

4
6
10
12

2,0
3,0
6.0
7,5

N.B. S = suiker (saccharose), Cz
pH = 4,9.

citroenzuur 0,2 g/l, pH = 4,6; AC = Anjerchrysal 25 g/l,

groei. Als suiker wordt toegediend zonder bactericide neemt de kans op vaatverstopping, en daardoor watergebrek toe. Zelfs bij bloemen die niet gevoelig zijn voor
vaatverstopping maar die wel positief reageren op toevoeging van suiker bleek het
van belang om vaatverstopping te voorkomen. Door verstopping van de vaten komt
er in deze gevallen blijkbaar te weinig suiker in de bloem terecht. Het vaasleven van
anjers bijvoorbeeld werd niet verbeterd door verbindingen met een bacterieremmende werking (Alar of HQC), hoewel de vaatverstopping geringer werd. Toevoeging
van suiker had geen effect op het vaasleven terwijl de verstopping erger werd. De
combinatie van bactericide en suiker gaf een verlenging van het vaasleven met
ongeveer driehonderd procent (figuur 2.8).
waterstroom (mt H 2 0 / m m 2 - 5 min)
0.1 O r

goede bloemen (%)
100r
^
V\\—8HQC
" A l (400ppr,-|)

80

•%

60

water

suiker 4°/.

_ 8 HQC ( 4 0 0 p p m )
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20
O
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(500 ppm)

8 HQC —
en suiker

8

10 12 14 16
dagen op de vaas

- 8 HQC en suiker
-H2O
-suiker 4 %

8 10
dagen na de oogst

Figuur2.8
Effect van suikers, met en zonder bactericide op de houdbaarheid (links) en vaatverstopping
(rechts) van anjers. De gebruikte bactericiden zijn 8-HQC (400 ppm) en Alar (B-nine, 500
ppm) (uit:Larsenen Frolich,1969)
Er werd al gewezen op het feit dat de snijbloem een hoge ademhalingsintensiteit
heeft. Bovendien is er weinig fotosynthese vanwege de lage lichtintensiteit. Deze
factoren dragen ertoe bij dat de toch al geringe koolhydraatvoorraden snel worden
opgebruikt.
Suiker blijkt een groot aantal belangrijke effecten te hebben op snijbloemen.
We bespreken er slechts een aantal:
- De knopontwikkeling wordt gestimuleerd. Als geen suiker wordt gegeven blijven
knoppen vaak achter in ontwikkeling of komen helemaal niet open (roos, fresia,
trosanjer, lelie, gladiool). Een suikergift kan er zelfs toe leiden dat te rauw ge25

sneden bloemen toch tot goede ontwikkeling komen. Bloemen dieeen kort vaasleven hebben kunnen rauwer worden gesneden waardoor toch een voldoende
langvaaslevenwordtverkregen (dahlia,mimosa).
- Debloem wordt veel minder gevoelig voor ethyleen, hoewelde ethyleenproduktie
somswordtgestimuleerd,zoalsuittabel2.4blijkt.
Tabel2.4. Heteffectvansuikerbehandeling (1,5%)gedurende 1 nachtopdelatereethyleenproduktievanroosenkniphofia(Woltering,ongepubliceerd)
soort

behandeling

temperatuur
(°C)

ethyleenproduktie
(M-l/kg.h)

kniphofia hybride

water
suiker

22
22

0,24
0,69

roos'Ilona'

water
suiker

20
20

0,14
0,24

Toename van de ethyleenproduktie kan optreden doordat veresterd indolazijnzuur (een hormoon) gesplitst wordt, waardoor vrij indolazijnzuur ontstaat. Dit stimuleert de ethyleenvorming. Maar door de verminderde gevoeligheid voor ethyleen wordt de houdbaarheid van de bloemen op de vaas aanmerkelijk verlengd.
De verminderde gevoeligheid voor ethyleen wordt mogelijk veroorzaakt door beschermingvandecelmembranen doorsuikers.
- Verkleuring van de bloemen wordt tegengegaan. Rozen bijvoorbeeld verkleuren
naar blauw alsgeensuikeraanhetvaaswater wordttoegevoegd.
- Suiker kan de huidmondjes doen sluiten, waardoor minder snel een watertekort
ontstaat.
- Omdat suiker blijkbaar werkt alsosmotisch actievestof maarook als energiebron
kandegroei(= wateropname) vandebloemongestoordplaatsvinden.
Bij rozen wordt het vaasleven sterk verlengd door suiker te geven. Deze verlenging
van het vaasleven is gecorreleerd met de suikerconcentratie in de kroonbladeren.
Dedahlia is een ander voorbeeld van de sterke effecten van suiker. Wezullen deze
soortwat uitvoeriger bespreken.
Dahlia's moeten gesneden worden opeen momentdatdebloemgeheelgeopendis.
Daarom is er groot risico van beschadigingen tijdens verpakking en vervoer. Soms
treden dan bij de detaillist of consument verkleuringen op, vooral van de buitenste
krans van lintbloemen. 'Rauw' snijden zou hier een oplossing betekenen, maar dit
geeftopdevaaseengeremde ontwikkeling (debloemenkomennietgoedopen).
De dahlia blijkt een volwaardige snijbloem als de bloem op de vaas een geschikt
snijbloemenvoedsel krijgt (Staden en Slootman 1977a). Daar 'rauw' snijden een
voorwaarde is om het produkt onbeschadigd de distributieketen te laten passeren,
moest hiervoor ook een oplossing gezocht worden. Hiertoe bleek voorraadvoeding
een uitstekende maatregel. De bloemen kunnen direct op snijbloemenvoedsel wordengeplaatst. Ze verkregen daardoor zelfs een langer enfraaier vaasleven dan rijp
gesneden bloemen, die direct op de vaas waren geplaatst en eveneens voorzien
werdenvansnijbloemenvoedsel.
Hieruit volgt het onverwachte feit dat rauw snijden niet alleen voordelen biedt bij
transport, maar bij gebruik van snijbloemenvoedsel tevens goed isvoor het behalen
vaneenminstensevengoede uitbloeialsrijpgesnedenbloemen.
Debehaalde resultatenwordenweergegeven intabel2.5.
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Tabel2.5. Effect vanrauw snijden, voorraadvoeden, transportsimulatie ensnijbloemenvoedselopeen viertal dahlia-cultivars gedurende 8dagen vaasleven (Staden enSlootman,ongepubliceerd)
behandeling

A. veilingrijp geoogst
1. direct op leidingwater
2. direct op snijbloemenvoedsel
B. rauw geoogst
3. direct op leidingwater
4. direct op snijbloemenvoedsel
C. rauw geoogst, voorraadvoeding plus
transportsimulatie, daarnaop
5. leidingwater
6. snijbloemenvoedsel

einddiameter

gem. sierwaarde na8 dagen

bloem(cm)

bloem

blad

11,6
12,6

5,0
6,7

5,1
7,0

8,1
10,5

5.1
6.5

6,1
6,9

9,3
11,0

5,7
6,8

5,8
7,1

Toelichting: Degetallen zijn gemiddelden van4getoetste cultivars. Voorraadvoeding:24h bij
20°C en60%r.v. met6%-suikeroplossing. Sierwaarde boven 6 is acceptabel. Transportsimulatie: bloemen ingerold inbloemenpapier, opgeslagen inkartonnen dozen,droog weggezet
bij15°C,90%r.v., 24h.Snijbloemenvoedsel wasAnjerchrysal,ditbevat2,5g/l suiker.
Toepassen van het goedkope lactose als voedingssubstraat bleek niet mogelijk,
daarditnietgoeddoor dedahlia'swerdverdragen.

Uitbloeivanroos 'Ilona'opwater (links) enopsnijbloemenvoedsel (rechts)
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2.3. Dewaterhuishouding
2.3.1. Wateropnameen-afgifte
Snijbloemen nemen via de stengel water op en aan het oppervlak wordt het water
weer verdampt. De verdamping komt tot stand omdat de buitenlucht 'droger' is dan
delucht inde bloem;daardoor stroomt dewaterdampvanuit deplant naardebuitenlucht. Het weefsel bestaat uit cellen en daartussen bevinden zich holten die gevuld
zijn met lucht. Deze lucht isvrijwel verzadigd met waterdamp, vanwege deverdampingvanwater dat tussen decellen,indecelwanden,aanwezig is. Dit wordtverduidelijkt infiguur2.9.

Figuur2.9
SchemavandeverdampingendewateropnameinhetbladA= buitenlucht; B
reholte;C=celwand;D = houtvat;E =epidermis

intercellulai-

Deverdamping binnen de plant is er de oorzaak van dat het water inde celwanden
weer wordt aangevuld via de houtvaten. De wateropname van snijbloemen is dus
hetgevolgvandeverdamping.
Het verdampte water wordt bij de intacte plant weer aangevuld door de wortel. De
wortels nemen water uit de grond op en dit wordt, samen met de hierin opgeloste
zouten, naar boven getransporteerd. Watertransport naar bloem en blad wordt de
transpiratiestroom genoemd. Het vindt door de houtvaten plaats, die gelegen zijn in
het verhoute weefsel (xyleem) van de stengel of stam. Het mechanisme van de
wateropname is bij de snijbloem hetzelfde. Het is een zuiver fysisch proces. Deregulatievan deverdamping door de huidmondjes isechterwel eenactief (= energievragend) proces.
In delen met huidmondjes is de verdamping veel groter dan in delen zonder huidmondjes. Bladeren bevatten vrijwel altijd huidmondjes;ongeveer 95%van hetwater
verdwijnt dan door deze openingen en maar 5% via de rest van het oppervlak. Dit
komt doordat het oppervlak van planten is bedekt met een waslaagje, de cuticula.
Deverdamping van takken met veel blad (bijvoorbeeld rozen) is daarom hoger dan
van takken met weinig blad (bijvoorbeeld anjers). De verdamping van cymbidiumbloemen is weer veel geringer dan van anjers. Deze bloemen hebben geen huidmondjes,enzijngeheelbedekt meteenvrijdikkecuticula.
Dehuidmondjes-opening kan door de plant zelf worden geregeld. In hetdonker,zijn
de huidmondjes gesloten, en in het licht open. Koolzuurgas zorgt ook voor sluiting
van de huidmondjes. Bij een aantal planten zijn de huidmondjes gevoelig voor de
temperatuur, evenals voor watertekort. Watertekort in de plant geeft namelijk snel
eenverhoging van deconcentratie van abscissinezuur. Dit hormoon zorgt ervervol28

gens voor dat de huidmondjes dichtgaan. Deze reactie gaat bij sommige planten
sneller dan bij andere. Als de huidmondjes snel dicht gaan na het ontstaan van
watertekort inde plant, isde plant veel minder gevoelig voor uitdroging. Het komt in
denatuurvooralvoor bijdroogte-resistente planten.
Hetgroene bladvan snijbloemen bevat huidmondjes, endestengel ook indemeeste gevallen. De kroonbladeren bevatten daarentegen meestal geen huidmondjes.
Voorbeelden van bloemen zonder huidmondjes in de kroonbladeren zijn roos, gerbera, chrysant, fresia en cymbidium. Een voorbeeld van een bloem met huidmondjes inde bloembladeren is de lelie. Degekleurde delen van cymbidiumbloemenbestaan uit kroonbladeren en uit kelkbladeren. Integenstelling tot de meeste bloemen
hebben de kelkbladeren ook geen huidmondjes. Zelfs de steel van de bloemtakken
vancymbidium heeftergeen.
Bij de lelie,waar de kroonbladeren wel huidmondjes hebben, blijken deze niet door
de lichtintensiteit te worden beïnvloed. De huidmondjes lijken daarom in kroonbladeren,alszeaanwezigzijn, nietzotekunnenfunctioneren alsingroenweefsel.
Alsde bloem sterk groeit wordt eendeel van het opgenomen water gebruikt voor de
groei. Bijzichtbare groei is er sprakevanwateropname indecellen;deze cellen zijn
al in een eerdere fase aangelegd door celdeling. De hoeveelheid water die wordt
gebruikt voor de groei is altijd klein ten opzichte van de hoeveelheid water die wordt
verdampt. Als de bloemen enige tijd hebben drooggelegen endaarna inwater worden gezet wordt het watertekort snel aangevuld. Dewateropname isdan ook hoger
dandeverdamping.
Eengeringverlies van water is geen nadeel voor de snijbloem.Snijbloemen kunnen
daarom gedurende korte tijd droog worden bewaard. Dit is een gelukkige omstandigheid, want zelfs bij een goede koeling zal steeds enig vochtverlies optreden.Wel
geldt de algemene regel dat hoe sneller men koelt, des te geringer het vochtverlies
voor hetproduktis.
Wanneer gewichtsverliezen optreden van 10-15% dan betreden we,afhankelijk van
desoort, de risicozone. Bijdezewaarden kanonherstelbare schade aanhet produkt
optreden. Bij alle stappen tijdens de distributie zou men daarom de verdamping zo
laag mogelijk moeten houden, hetgeen bereikt kanworden door het handhaven van
eenhogerelatievevochtigheid indeluchtendooreenjuisteverpakking.
Inhet algemeen ontstaan bij snijbloemen geen problemen naeen korte periodevan
droog vervoer. Plaatst men daarna het produkt op water, dan kunnen de takken
weer snel water opnemen. Een voorwaarde is echter dat intussen devaten niet zijn
verstopt. De verstopping van vaten zal hieronder uitvoerig worden besproken,omdat het een probleem is waardoor verschillende snijbloemen een kort vaasleven
hebben.
2.3.2. Vaatverstopping
Verstopping van de transportbanen voor water, de houtvaten, lijkt bij afgesneden
bloemen algemeen voor te komen. Of het ook tot problemen leidt hangt af van de
soort, de cultivar, de klimaatomstandigheden en de mate vanverstopping. Vaatverstopping lijkt deoorzaak voor het knikken van destengels bij roos engerbera.Vaatverstopping isook een probleem bij mimosa enseringeneveneens bij euphorbia en
bij bloemen die samen met narcissen op de vaas worden gezet. Ook bij chrysanten
speelt het een rol. Bij chrysanten gaan de bladeren slap hangen,en eventueel later
ook de stengels, net onder de bloemen. Bij de chrysant is er een verband tussen
verhouting en vaatverstopping: als door het meest houtige stengelstuk (vlak bij de
wortels) wordt gesneden treedt verstopping op. Naarmate hoger wordt afgesneden
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(5 à 10 cm boven de spruit-wortel overgang; minder verhouting) is de verstopping
geringer. Deoorzaak hiervanisniet bekend(Marousky, 1973).
Erzijntenminstedriemogelijkeoorzakenvoordeverstopping:
a. luchtindevaten,
b. verstopping van de vaten, door de plant zelf veroorzaakt (fysiologische vaatverstopping) en
c. verstoppingdoorbacteriën.
Wellicht zijn twee of drie van deze factoren samen de oorzaak. Het aandeel van elk
vandezefactorenisnogonbekend.
Allereerst zalworden nagegaan hoevaatverstopping kanoptreden. Daartoe moeten
wedestructuur vandevaten bekijken. Infiguur2.10iseenstengelgetekend.Water
wordt uit de vaas aangezogen omdat de bladeren veel (en de stengels en de bloemen een beetje) verdampen. In de stengels liggen buizen waardoor transport van
water plaatsvindt:dehoutvaten.
Devaten liggen ingroepen bijeen,devaatbundels. Deze liggen naastelkaar envormen samen een cirkel. Infiguur 2.11 is een vaatbundel op dwarse doorsnede getekend.Hierzienwedatelkebundeleenflinkaantalgrotehoutvatenbevat.
houtvaten

m^^^m

I
L • vaatbundel •
I -basthnst 1

Figuur2.10 (links)
Doorsnedevaneenrozestengel(uit:vanDoorn,1985)
Figuur2.11(rechts)
Dwarsdoorsnede van een vaatbundel van een roos. De houtvaten (v) liggen in rijen naastelkaar. Grote vaatbundels bevatten ongeveer 10van deze rijen met totaal 50 tot 65 grote houtvaten. Er zijn ongeveer 40 vaatbundels. Het aantal houtvaten bedraagt ongeveer 1500 (uit:
vanDoorn,1985)

Infiguur 2.12isschematisch weergegeven hoedehoutvaten eropoverlangse doorsnede uitzien. De vaten zijn niet open vanaf het snijvlak tot aan het blad of tot de
bloem. Erzijn schotten aanwezig waar geen water door kan. Het water kan wel via
de zijwand naar het naastgelegen vat stromen (aangegeven met pijlen). In de zijwanden van de vaten bevinden zich een groot aantal plaatsen waar het water kan
passeren. Op de plaatsen waar water kan doorstromen is de wand erg dun en bevindenzichheelkleineopeningen indewand (figuur2.13).
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snijvlak
Figuur2.12
Overlangsedoorsnedevaneenvaatbundelvaneenroos,waarbijslechts3houtvatenzijn getekend.Depijlengevendewaterstroomweer(uit:vanDoorn, 1985)
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Figuur2.13
Schemavandewandvaneenhoutvat,sterkvergrootbijB(uit:vanDoorn, 1985)
Bij droogliggen van de bloem gaat de verdamping door, maar er is geen aanvoer
van water. Het water wordt uit de vaten gezogen en lucht komt ervoor inde plaats.
Aangenomen wordt dat de lucht niet door de kleine openingen in de wand van het
vat kan stromen bij de beperkte zuigkracht van het blad, maar zeker is dit niet. Als
delucht niet door deopeningen indezijwanden wordt gezogenzalde aanwezigheid
vanlucht beperkt blijventotdevatendiezijnopengesneden.
Verstopping door de plant zelf kan mogelijk optreden aan het snijvlak. Het kan ook
plaatsvinden in de vaten, waar gomachtige proppen zijn gevonden. Op het snijvlak
kanzichook een bacterielaagvormen. Bacteriën kunnenzichook indevatenbevindenenopdezelfde plaatsen dewaterstroom tegenhouden alshetgomachtige materiaal dat in de stengels is gevonden. Bacteriën kunnen bovendien stoffen in het
vaaswater brengendiegrootgenoegzijnomdewaterstroomteblokkeren.
Uit onze proeven bleek dat een groot aantal vaten van rozen verstopt moet raken
voordat de waterstroom door de stengel wordt verminderd. Ditwerd gevonden door
kunstmatig een deel van de vaten te blokkeren. Als een kwart van de vaten werd
geblokkeerd,was de stroomsnelheid in de niet-verstopte houtvaten groter. Detotale hoeveelheid getransporteerd water bleef gelijk. Drievierde van alle houtvaten kon
worden geblokkeerd zonder dat de wateropname werd geremd, zelfs bij heel hoge
verdamping (figuur 2.14). Dit betekent dat als er uiterlijk zichtbare verschijnselen
vanvaatverstopping optreden,vrijwelallevatenverstopt moetenzijn.
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Figuur2.14
Effect van vaatverstopping op de wateropname; o = niet verstopt; A = 1/3 van devaten
verstopt;a=2/3vandevatenverstopt(vanDoornenBuis, ongepubliceerd)
Hieronder zalworden besproken inwelke mate elk vandegenoemde oorzaken aan
deverstopping bijdragen. Het geeft slechts destand vanhetonderzoek weer, medio
1986. Omdat het onderzoek nog in volle gang is zullen onze inzichten zich
waarschijnlijk nogwijzigen.
2.3.2.1. Luchtembolie
Wanneer zich in alle vaten die zijn aangesneden lucht bevindt zal, nadat de bloem
opdevaas isgezet, het water moeilijk kunnen passeren. Devraag is inhoeverre en
hoesneltocheenvoldoendegrotewaterstroom opgangkomt.
Soms was na enkele uren droogliggen van rozen in het laboratorium de doorlaatbaarheid voor water van afgesneden stengelstukjes geheel afwezig. Gemeten werd
de doorlaatbaarheid voor water van de onderste 5 cm. Na twee en een half uur in
het water was de doorlaatbaarheid echter al even hoog als bij bloemen, die niet
droog hadden gelegen. Dit duidt erop dat het transport van water in de stengel, na
droogliggen, wel belemmerd kan worden door lucht, maar dat deze belemmering
weer snel verdwijnt. Bij meting van de wateropname van de afgesneden bloemen
werd ook alleen een vermindering gevonden gedurende enkele uren na droogliggen.
Samenvattend lijkt het erop, dat er lucht in de stengels komt als gevolg van het afknippen, maar dat dit niet noemenswaard bijdraagt aan de vermindering van de
doorlaatbaarheid vandestengelvoor water.
2.3.2.2. Fysiologischevaatverstopping
Naar fysiologische vaatverstopping is al veel onderzoek verricht, maar de meeste
aspecten ervan zijn nog onduidelijk. Bij de huidige stand van het onderzoek is het
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zelfs devraag of het bij de belangrijkste snijbloemen enige rolvan betekenis speelt.
Er zijn verschillende typen van fysiologische verstopping beschreven in de literatuur. De cellen rond de houtvaten kunnen uitstulpingen vormen in de houtvaten en
zo een afsluiting vormen, de zogenaamde thyllen (1). De cellen rond de houtvaten
kunnen ook stoffen (verbindingen) vormen en in de houtvaten afscheiden. Deze
stoffen zorgen dan voor een verstopping (2). Er kan op het snijvlak een afdichtende
laag worden gevormd (3). Bij een aantal bloemen komen verbindingen in het vaaswater die bijdeze bloemen zelf of bij andere bloemen verstopping kunnen veroorzaken(4).Dezeviertypenwordenachtereenvolgens wat uitvoeriger besproken.
1. Thyllen
Bij houtige gewassen worden de oude vaten vaak afgesloten door degroei van cellen rond de houtvaten. De cellen groeien van verschillende kanten naar binnen en
sluiten zo het vat af. Of dit type verstopping bij snijbloemen een rol speelt is niet
bekend. Het betreft hier de afsluiting van oude vaten,dievoor dewateropname van
weinig betekenis zijn. De weerstand voor watertransport zal hierdoor dan ook niet
sterkwordenverhoogd.
2. Depositievanverbindingen inde houtvaten
Bij kleuring van microscopische preparaten vonden verschillende onderzoekers
proppen in de vaten van de roos,en wel meer in afgesneden stengels dan indeintacte plant. Op dwarse doorsnede was in maximaal 3% (Lineberger en Steponkus,
1976)of in maximaal 20% van devaten een prop aanwezig (Burdett 1970). Erwerd
een verhoogde weerstand voor de waterstroom gevonden op de plaatsen waar
proppen aanwezig waren. Het is echter de vraag of deze verhoogde weerstand van
betekenis isvoor hetwatertransport.
Anderen bestudeerden de verstopping met een scanning electronenmicroscoop: nu
werden nauwelijks verstopte vaten gevonden. De vaten die verstopt waren, bleken
ook geen grote bijdragen meer te leveren aan het totale watertransport. Deze auteurs concludeerden dat zelfs het bestaan van dit type verstopping in twijfel moest
wordengetrokken (RasmussenenCarpenter, 1974).
Door verschillende onderzoekers is bekeken uit welk materiaal de proppen zijn opgebouwd. Het is mogelijk dat het afscheidingsprodukten betreft van de plant maar
ook dat het bijvoorbeeld resten betreft van bacteriecellen, slijm van bacteriën of afbraakprodukten van de wanden van de houtvaten (bijvoorbeeld door enzymen die
door bacteriën worden uitgescheiden). Burdett (1970) meende dat de verstopping
niet uit bacteriën bestond. Wel kleurden de proppen met rutheniumrood, een indicatie voor afbraakprodukten van pectine. Verschillende planten vormen pectineproppen als reactie op infectie door schimmels. Ethyleen lijkt hierbij een tussenstap te
zijn. Devorming van enzymen door de schimmel kaneenvandeoorzaken zijn voor
de toename van de ethyleenproduktie (VanderMolen e.a., 1983). Ethyleen gaf ook
aanleiding tot vorming van gomachtige verbindingen in de vaten van een Prunussoort (Oliën en Bukovac, 1982). Het is ons niet bekend of bacteriën de ethyleenproduktie van de plant kunnen stimuleren. Wel is bekend dat bacteriën zelf ethyleen
kunnen maken, maar het is niet duidelijk of hierdoor propvorming ontstaat. Bacteriën zouden de vorming van gomachtige proppen ook kunnen induceren als ze voldoende pectinesplitsende enzymen afscheiden (Bateman en Baskam, 1976). Sommige bacteriesoorten produceren dergelijke enzymen, maar het is niet bekend of de
hoeveelheidvoldoende zoukunnenzijnomverstoppingteveroorzaken.
Bij snijbloemen is er slechts in een enkel geval een aanwijzing voor de relatie tussen vaatverstopping en ethyleenproduktie. Ethyleen kan worden geproduceerd als
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reactie op het snijden. Bij anthuriumbloemen vonden Pauli en Goo (1985) dat vaatverstopping samenhing met ethyleenproduktie door snijden, en ze concludeerden
datdeverstopping niet hetgevolgisvanbacteriën.
Remmers van de ethyleenproduktie gingen de verstopping tegen. De auteurs bepaalden echter niet of deweerstand van stengeldelen was verhoogd, noch het aantalbacteriën.

Verstoppingvandehoutvatendoor bacteriën bijroos'Sonia' (fotoTFDL)(vanDoornen Boekestein,ongepubliceerd)
3. Depositievanverbindingen aanhetsnijvlak
Een tweede plaats waar fysiologische vaatverstopping zou kunnen optreden is het
snijvlak van de bloemsteel. Planten reageren op afsnijden met een verhoogde produktie van fenolen en andere stoffen in de cellen. Deze stoffen worden naar de celwand getransporteerd en daar ontstaat een ophoping van bijvoorbeeld mélanine,
lignine en suberine (McClure, 1960; Rhodes en Wooltorton, 1978; Cline en Neely,
1983). Bij de polymerisatie die nodig isvoor devorming van lignine speelt peroxidaseeen rol,een oxidatief enzym (Egley e.a., 1985).Vooral suberine zou de doorlaatbaarheid van water sterk kunnen tegengaan (suberine is een hoog polymeer mengsel van verzadigde en onverzadigde, met elkaar veresterde vet- en hydroxyvetzuren). Aan het snijvlak van afgesneden geraniumstengels werd binnen 2dagen een
sterke verhoging van de hoeveelheid suberine gevonden. Ook in de vaten vormde
zich een prop van suberine (Cline en Neely, 1983). Of een dergelijke propvorming
voldoende weerstand voor de waterstroom oplevert is niet bekend. Ook is niet duidelijkofbijsnijbloemeneensoortgelijk mechanismeoptreedt.
Enkele onderzoekers menen dat ook fenolen in het vaaswater zouden bijdragen tot
de vaatverstopping aan het wondvlak. Wanneer gekneusd rozenblad bij het vaaswater werd gedaan, nam het aantal 'bent necks' sterk toe (Buys, 1969; Sytsema,
1968; Moe, 1975). Ook toevoeging van een fenolverbinding gaf een sterke verhogingvande hoeveelheid bent neck bij rozen (Moe, 1975). Ingeenvandegevallen is
nagegaan wat het effect is van bladextract op de hoeveelheid bacteriën. Bacteriën
zouden de oorzaak kunnen zijn, omdat ze zich snel kunnen vermenigvuldigen vanwege de suikers en andere stoffen uit het extract. Moe vond dat bij toevoeging van
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5.10'2M azijnzuur het effect van bladextract was verdwenen. Bijeendergelijke hoge
concentratievanazijnzuur isdepHlaagenkunnen bacteriën nietgroeien.
Heteffect vanfenolen kanook wordenverklaard door vergiftiging vande bloem.Het
is namelijk bekend dat fenolen al bij lage concentratie de permeabiliteit van membranenkunnenverstoren (Glass,1976).
4. Uitscheidingsprodukten vaneuphorbiasoorten,papaverennarcis
Bij euphorbia's gaan de bladeren soms al vrij snel slap hangen of zelfs verwelken.
Euphorbia's bezitten een groot aantal melksapvaten. Dat zijn grote vertakte cellen
waarin melksap wordt gevormd. Zodra de plant wordt aangesneden stroomt het
melksap naar buiten,coaguleert en vormt zo een afschermende laag op hetwondvlak. Vooral de terpenoïden in het melksap zijn verantwoordelijk voor de coagulatie.
Langsdeze wegzouden ook de houtvaten verstopt kunnen raken naaansnijden van
de stengel. Niettemin schijnt het probleem niet algemeen te zijn. Sytsema (1976)
kongeen invloed van het melksap op de houdbaarheid van Euphorbia fulgens vaststellen. Bij Euphorbia pulcherrima (poinsettia) lijkt het wel van belang (Sytsema
1967).
Bij papaver wordt, net als bij euphorbia, melksap afgescheiden, terwijl bij narcissen
een slijmachtige stof in het vaaswater komt. De stof die door narcissen wordt uitgescheiden zou vaatverstopping kunnen veroorzaken. Rozen en anjers blijken te verwelken,fresia's en anemonen blijven inde knop steken.Tevens worden vlekken op
de bladeren van rozen waargenomen. Als het slijm op het bladvantulpen wordtgebracht ontstaat ook schade. Dit duidt erop dat er naast verstopping ook een giftige
werking is. Een alkaloid, narcissine genoemd, kan hiervoor verantwoordelijk zijn.
Defamilie Amaryllidaceae, waartoe de narcis behoort, maakt andere alkaloiden dan
deoverige families inde orde van de Liliaceae. Dit kanverklaren waarom het effect
alleenbijdenarciswordtgevonden.
Conclusie
Er bestaan bij snijbloemen geen duidelijke bewijzen voor een belangrijke rol vanfysiologische vaatverstopping van de genoemde typen 1, 2 en 3. Marousky (1969)
meende wel zo'n bewijs te hebben gevonden. Hijvergeleek eenserie rozen die met
HQC werd behandeld met een serie die alleen „steriel' werd behandeld. HQC gaat
debacteriegroei tegen.Omdat er indesteriele groep(geen bacteriëninhetvaaswater) meer verstopping optrad dan indegroep die met HQCwas behandeld, meende
hij dat HQC de fysiologische verstopping zou tegengaan. Marousky mat echter niet
deaantallen bacteriën indestengel.
Bij een herhaling van deze proef van Marousky bleek ons eveneens dat het bacteriegetal in het vaaswater nul was. Niettemin was het aantal bacteriën in de stengel
van de bloemen op steriel water veel hoger dan bij bloemen die met HQC werden
behandeld. Deweerstand voor watertransport was gecorreleerd met het aantal bacteriën inde stengel. Dit is een aanwijzing dat de fysiologische verstopping geen rol
vanbetekenisspeelt.
2.3.2.3. Vaatverstoppingdoorbacteriën
Het effect van bacteriën,eneventueel van schimmels engisten,kanoptreden doordat
1. dezezichinhetvaaswater bevindenendaarstoffenafscheiden;
2. eraccumulatievandemicro-organismen ophetsnijvlak optreedten
3. eraccumulatievandemicro-organismen indehoutvaten plaatsvindt.
Dezepuntenzullen kortwordenbesproken.
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Zelfs als rozen drie dagen werden bewaard inwater waarin meer dan 107 bacteriën
per ml aanwezig waren,was er geen negatief effect op het vaasleven en de wateropnamevanSoniarozen(Van Doorne.a.,1986a).
Bij toevoeging van bacteriën aan het vaaswater is er pas een onmiddellijk effect bij
109 bacteriën per mlterwijl bij 107-108 bacteriën per ml er binnen enkele dagen verstopping optrad (Van Doorn e.a., 1986b). Vaaswater bevat binnen 3 dagen soms
wel tot 107 bacteriën per ml (Marousky, 1980) en dergelijke concentraties zijn bij
rozensomsgecorreleerd met hetoptreden van bent neck. Hetaantal levendebacteriën invaaswater lijkt daarom een rolte kunnen spelen bij hetontstaan van vaatverstopping. De bacteriën worden met de waterstroom meegezogen en kunnen zoterechtkomen op het snijvlak en inde houtvaten. Niet bekend isof het hier slechts om
een correlatie gaat: als de groei van micro-organismen in het vaaswater wordt gestimuleerd zaldegroeivan bacteriën die op hetsnijvlak optreedt ookworden bevorderd.
Dode bacteriecellen die zich in de oplossing bevonden bleken geen verstopping te
veroorzaken. Bij een jonge bacterieculture gaven ook de uitscheidingsprodukten
geen verstopping. Ter illustratie wordt in tabel 2.6. de wateropname gegeven van
roos 'Sonia' op water, dat op verschillende manieren was behandeld. Uitgegaan
werd van een bacterie-oplossing (5x 106 bacteriën per ml),diewerd gefiltreerd met
een bacteriefilter, gesteriliseerd (10 minuten bij 120°C, 2 atm.) of gesteriliseerd en
daarna gefiltreerd. Na filtreren of steriliseren bevonden zich in de oplossing minder
dan30bacteriën perml.
Tabel2.6. Wateropnamevanroos'Sonia'inmlperdagpersteel,opdag1 nainzettenvan de
proef(deWitte,ongepubliceerd)
5 x 106bacteriëntoegevoegdaanleidingwater
bacterie-oplossinggefiltreerd(alleenuitscheidingsprodukten)
bacterie-oplossinggesteriliseerd(dodebacteriën)
bacterie-oplossinggesteriliseerdengefiltreerd
controle(leidingwater),102bacteriënperml

4.5
11.2
9.5
9.5
8.8

De wateropname van de bloemen op het bacterierijke water was significant lager
danindeanderegevallen,waartussengeenaantoonbareverschillenwaren.
Deze resultaten lijken in tegenspraak met het werk van Accati, die een oplossing
van 106bacteriën per mldriedagenschudde ineenvoedingsmedium endandecellen afcentrifugeerde. Devloeistof werd gebruikt als vaaswater voor anjers. De stengel raakte daardoor snel verstopt (Accati e.a., 1980). Eenzelfde resultaat werd door
ons verkregen met rozen, als werd gewerkt met oude cultures die ongeveer 107
bacteriën per ml bevatte. In oude cultures bevinden zich veel dode bacteriën, die
voor een deel zullen zijn opengebarsten. De concentratie van allerlei stoffen in het
medium kandaardoor nogal zijn opgelopen. Hoewel Accati c.s. meenden datde uitscheidingsprodukten vande bacteriën deverstopping veroorzaken lijktons meer reden om aan te nemen dat de celinhoud van de dode bacteriën een minstens even
belangrijke rolspeelt.
2. Bacteriënophetsnijvlak
Het snijvlak lijkt een ideale voedingsbodem voor bacteriën. Het floëem is opengesneden en hier zullen waarschijnlijk nogenigetijd naaansnijden suikers worden uitgescheiden. Voorts is een laag cellen kapot gesneden hetgeen ook een voedingsbodem is voor de bacteriën. Zelfs als veel voorzorgen worden genomen om steriel
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te werken en het kiemgetal in het vaaswater zéér laag is, blijken zich aan het snijvlak en inde stengels grote aantallen bacteriën te bevinden. Blijkbaar worden zelfs
als heel nauwkeurig wordt gewerkt bij het snijden enkele bacteriën op het snijvlak
gebracht, die zich daar door de aanwezige voeding explosief kunnen ontwikkelen.
Hierdoor is de weerstand voor watertransport in het stengeluiteinde hoog, in overeenstemming met de hoeveelheid bacteriën die in dat stengeldeel aanwezig zijn. In
figuur2.15isditgeïllustreerd.
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Figuur2.15
Derelatietussendoorlaatbaarheid vandestengelvoorwater enhetaantal levendebacteriën
indeonderste5cmvandestengelna5vaasdagen(vanDoorn,ongepubliceerd)
Aarts (1957) toonde al aan dat zich aan het snijvlak een grote bacteriemassa kan
bevinden. Een aantal bacteriesoorten isomgeven door een kapselof door eenslijmlaag. De beweging van water kan in een dergelijke visceuze massa vrijwel tot stilstandworden gebracht.
3. Bacteriën inde houtvaten
Hoge aantallen bacteriën worden ook gevonden instengelstukjes dieverder van het
snijvlakzijnverwijderd,maardeaantallen nemenaf(figuur2.16).
Ook is de weerstand voor watertransport in deze stengelstukken steeds geringer
danaan hetsnijvlak. Degrootste weerstand werdgevonden inhetonderste stengelstukenditlijktbepalendtezijnvoordetotalewaterstroomdoordestengel.
Deontwikkeling van bacteriën op het snijvlak en inde stengels blijkt alleen tegen te
gaan door een goed werkend bactericide (HQC of aluminiumsulfaat) aan het water
toe te voegen, zodat voortdurend, met de transpiratiestroom, nieuw bactericide
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langs het snijvlak en door de vaten gevoerd wordt. In tabel 2.7 wordt dit geïllustreerd.
We kunnen concluderen dat accumulatie van bacteriën op het snijvlak en in de houtvaten een belangrijke oorzaak lijkt voor vaatverstopping. Verstopping lijkt eveneens
veroorzaakt te kunnen worden doordat de celinhoud van dode bacteriën in oplossing komt.
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Figuur2.16
Hoeveelheid levende bacteriënopverschillende plaatsen indestengel.
Links:na3dagenopvuil bassinwater.
Rechts:vervolgens naeentransportsimulatie (15uur,20 °C,droog,donker)
(deWitte, ongepubliceerd)
Tabel 2.7. Aantal levende bacteriën in het bassinwater en in het onderste stengelstukje (0-5
cm)vanrozenna3dagen (deWitte, ongepubliceerd)
bassinwater

steel

steel, na 15uurdroogligger ivandebloemen

schoon kraanwater,
dagelijks ververst

1,1 x 102

1,8 x 106

7,0 x 103

kraanwater, reeds
1week gebruikt

5,4 x 106

9,7 x 106

1,5 x 108

2,7 x 103

1,5 x 103

1,1 x 103

Rosalwater, reeds
1weekgebruikt

Bacteriën zouden het vaasleven ook kunnen verkorten door effecten die losstaan
van vaatverstopping. Van enkele bacteriesoorten is bekend dat ze giftige verbindingen afscheiden. Dit zou symptomen kunnen geven die op verstopping duiden (zoals
bent neck). Een bacterie die in het vaaswater zeer frequent wordt gevonden, Pseudomonas aeruginosa, produceert cyanide (Askeland en Morrison, 1983). Cyanide
kan, bij voldoende hoge concentratie, tengevolge hebben dat de turgor wegvalt (net
als bij bent neck). Niettemin werd in proeven gevonden dat Pseudomonas aerugino38

sa geen grotere reductie van het vaasleven gaf dan 6 andere bacteriesoorten (De
Witte en Van Doorn, in voorbereiding). We hebben evenmin aanwijzingen dat een
vande andere soorten een stof produceert diegiftig is,want het effect van de soortenwasongeveer gelijk.
2.3.2.4. Enkelevoorbeeldenvan vaatverstopping
'Bentneck'bijrozen
'Bent neck' is een algemeen ingeburgerde term voor het knikken van de stengel,
vlak onder de bloem. Een Nederlands equivalent (gebogen hals of nekknik) wordt
weiniggebruikt.
Bijde roostreedt de knik op in het kruidachtige deelvan destengel,tussen het laatste bladen de bloem. Bij andere soorten,zoals gerbera entulp,treedt ook een knik
in de stengel op, maar deze is veel minder gelocaliseerd en wordt vaak in lagere
stengeldelen gevonden. De term 'bent neck' wordt daarom uitsluitend gebruikt bij
rozen.
De oorzaak van 'bent neck' is een tekort aan water. Als de cellen in de stengel te
weinig water bevatten is de druk van de celinhoud op de celwand (turgordruk) gering. In houtige stengelstukken valt het niet op wanneer het weefsel zichzelf niet
meer ondersteunt, omdat het hout in de celwanden voor voldoende steun zorgt. In
het stengeldeel onder de bloem is de verhouting nog weinig gevorderd. Hier treedt
deknikdanookop.
Omdat de verhouting van het bovenste stengelstuk grotendeels nog plaatsvindt tijdensde bloei,moet niet tevroeg wordengesneden.Vroegsnijdenverhoogt dekans
op 'bent neck' (Parups en Voisey, 1976). Ook de kweekomstandigheden zijn van
belang. Kaliumgebrek leidt tot geringere verhouting van de stengel (Johansson,
1979), maar dit lijktvoor de praktijk niet van groot belangomdat meestalgoedwordt
bemest. Een behandeling met chemische middelen tijdens de groei kandeverhouting bevorderen en gaf ook een vermindering van het optreden van 'bent neck' na
afsnijden (Parups, 1976;ParupsenVoisey, 1976).
Rozecultivars onderscheiden zichingevoeligheid voor 'bent neck'. Deverschillen in
gevoeligheid van 5cultivars bleken niet samen te hangen met de mate vanverhoutingvan hetbovenste stengelstuk, gemeten alsgewicht pereenheidvanlengte.Wel
bleken de verschillen samen te hangen met de waterhuishouding van de cultivars
(Zieslin e.a., 1978). Durso (1979) deed ook onderzoek naar de gevoeligheid van
driecultivars. Deze bleek niet samente hangen meteengrootaantal gemeten parameters, maar wel was de verdamping bij de gevoelige soort het hoogst. Dit bleek
niet te worden veroorzaakt door een verschil in bladoppervlak of in aantal huidmondjes per eenheid bladoppervlak, maar met de openingstoestand van de huidmondjes. Daarenboven kondecultivar 'Golden Wave' bijeenzelfde watergehalte de
turgordruk handhaven en 'Bridal Pink' niet. Dit lijkt te worden veroorzaakt door de
hogere osmotische potentiaal van de cellen van de 'Golden Wave' cultivar. Mayak
e.a. (1974) vonden ook een duidelijk verband tussen gevoeligheid en matevan verdamping.Bijdemeergevoeligesoortwarendehuidmondjesverdergeopend.
Een hoge verdamping leidt alleen tot problemen als de aanvoer van water via de
stengel niet optimaal is. Blijkbaar wordt de doorlaatbaarheid voor watertransport in
de stengel geremd. Een verstopping van de houtvaten is aangetoond, maar is bij
enkeleonderzochtecultivarsongeveerevensterk(Mayake.a.,1974).
Knikkenvandestengelbijgerbera's
Stengelknik bij de gerbera vormt voor de praktijk een vrij groot probleem. Voor alle
zekerheidwordengerbera's somsondersteund metstaaldraad.
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Net als bij rozen is het knikken afhankelijk van de cultivar, maar het is bovendien
afhankelijk van de tijd van het jaar. Bij de cultivar 'Wageningen Rood' knikte in de
winter bijna geen enkele bloem, maar in de zomer 90-100%. De kans op knik was
kleiner alshetvolumevandeholte indebloemstengelsgroterwas.
Het knikken van de stengel is het gevolg van een geringe druk van decelinhoud op
de celwand als gevolg van watertekort in de cellen net als bij 'bent neck'. Het knikken kon worden tegengegaan door de holte in de stengel aan te snijden en tegelijk
boven hetwaterniveau een gaatje indestengelteprikken.Delucht inde holtewordt
dan verdrongen door het vaaswater. Blijkbaar kan de bloem water opnemen via de
holten alsde houtvaten verstopt zijn. Ditwerkt alleen alsereenmergholte aanwezig
is, hetgeen niet steeds het geval is. Het knikken kan ook worden tegengegaan door
toevoegingvaneenbactericide aanhetvaaswater (VanMeeteren,1978).
Vaatverstopping bijEuphorbiafulgens
Bij euphorbia wordt in de praktijk al vele jaren het 'koken' van de stengeluiteinden
toegepast. De bloemen worden gedompeld inwater van 70-100°C, gedurende enige seconden tot minuten. Deze werkwijze voldoet slechts tot op zekere hoogte. Uit
onderzoek is namelijk gebleken dat, indien de consument het afgestorven steeleinde niet afsnijdt, een kort vaasleven ontstaat door een groter aantal bacteriën in het
vaaswater. Alleen diegenen die bijde afzet betrokken zijn, zijngebaat metdezebehandeling,maar niet deconsument. Omdie redenwerdonderzoek verricht naar een
alternatieve methode.
De traditionele behandeling kon worden vervangen door een behandeling waarbij
de stengel geheel gaaf blijft. De methode is erop gebaseerd dat het vrijkomende
melksap onmiddellijk bij het uittreden coaguleert waardoor de aangesneden melksapcellen direct worden afgesloten en bijgevolg het verstoppen vandexyleemvaten
achterwege blijft. Dit kanworden bereikt door eenvoorbehandeling met aangezuurd
leidingwater. Het aanzuren kan geschieden door middel van citroenzuur. De voordelenvandezewerkwijzewordengeïllustreerd intabel2.8.
Tabel2.8. InvloedvanvoorbehandelingopbehoudvansierwaardevanEuphorbiafulgenstijdenshetvaasleven(StadenenSlootman, 1976)
behandeling
1. controle,directop leidingwater
2. 'koken'80 °C,ca.3sec.
3. 1 uurbijpH= 2,8
4. 1 uurbijpH= 2,8,
snijbloemenvoedsel

houdbaarheid
bloem (indagen)

houdbaarheid
blad(indagen)

13
10
14,5

19
14,5
16,5

16,0

16,0

Het is te verwachten dat de kwekers verschillende voorbehandelingstijden zullen
willen toepassen. Omdat een lage pH gedurende een langere periode nadelig is
voor de kwaliteit, is nagegaan wat de meest geschikte zuurgraad is bij verschillende
voorbehandelingstijden. Op basis van de proeven kunnen we de volgende richtlijnengeven:
- halfuurvoorbehandelen metaangezuurdleidingwater: pH = 2,3
- éénuurvoorbehandelen metaangezuurd leidingwater: pH = 2,8
- enige urenvoorbehandelen metaangezuurd leidingwater: pH= 4,0
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Het is zeer gewenst dat de takken in bacterie-arm water worden geplaats (dagelijks
een verse oplossing, nadat de emmers vooraf met zeep schoongemaakt zijn).
Het is denkbaar dat het melksap ook nadelig inwerkt op andere snijbloemen, bijvoorbeeld bij plaatsing in een gemengd boeket. Om dit na te gaan werden takken
van E. fulgens samen met rozen op dezelfde vaas geplaatst. Er bleek echter geen
nadelig effect op de roos (Staden en Slootman, ongepubliceerd).
Het probleem van bladvergeling en -verwelking bij E. fulgens kan ook worden vermeden door snijbloemenvoedsel aan het vaaswater toe te voegen. Hierdoor wordt
het vaasleven bovendien spectaculair beter, vooral door de vollere bloei, omdat nu
alle knoppen geheel open komen.
2.4. De m i n e r a l e n h u i s h o u d i n g
Planten hebben mineralen als stikstof, fosfor, kalium etc. nodig voor de groei. De
planten nemen deze elementen op via de wortels en zorgen voor een verdeling over
de verschillende organen. De opname van mineralen is afhankelijk van de groei en
de activiteit van het wortelstelsel. De mineralenopname vindt namelijk vooral plaats
in de jonge worteldelen en alleen als er voldoende energie in de wortels beschikbaar isvoor de opname.
De opname van mineralen door de wortels is een actief proces, in tegenstelling tot
de opname van water, dat voor het grootste deel inactief is en alleen het gevolg is
van de verdamping.
Wanneer planten gaan bloeien wordt de opname van mineralen heel gering. Dit
heeft te maken met de groei van de wortels, die vrijwel stilstaat gedurende de laatste fase van de bloemontwikkeling. Dit kan worden toegeschreven aan een tekort
aan suikers in de wortels. Ook de activiteit van het wortelstelsel is heel klein. Blijkbaar trekt de ontwikkelende bloem zoveel suikers naar zich toe dat de groei en de
activiteit van de wortels gering wordt. Dit betekent dat de mineralen die nodig zijn
voor de groei van de bloem en voor de ontwikkeling van de vrucht niet direct afkomstig zijn uit de bodem, maar onttrokken moeten worden aan de rest van de plant. Dit
wordt verduidelijkt infiguur 2.17.
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Figuur2.17
De herverdeling van stikstof over de verschillende plantedelen van haver (naar Williams,
1983)
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De mineralen die nodig zijn voor degroei van de bloem zullen bijsnijbloemen zowel
aan de bladeren als aan de stengel worden onttrokken. Bij de intacte plant zal de
bloemookmineralen aandewortelsonttrekken.
Nadat de bloem is uitgegroeid gaat, na de bevruchting, het vruchtbeginsel zich ontwikkelen. De mineralen die hiervoor nodig zijn zullen ook weer aan de rest van de
plant worden onttrokken. Bij snijbloemen zijn er aanwijzingen dat nade bevruchting
ookmineralen aandekroonbladerenwordenonttrokken.
Mineralen zijn nodig voor de opbouw van meer ingewikkelde verbindingen. Stikstof
bijvoorbeeld wordt gebruikt voor de bouw van eiwitten. Eiwitten kunnen niet van het
ene orgaan naar het andere worden vervoerd. Voor het transport van stikstof moeten eiwitten daarom eerst worden afgebroken. De transporteerbare eindprodukten
vandeze afbraak zijn de aminozuren. Als de buitenmembraan vande kroonbladcellen lekwordt kunnen de aminozuren sneller uit de cellen van de kroonbladeren verdwijnenendoordecellen inhetvruchtbeginsel wordenopgenomen.
Men heeft na afsnijden van de bloem een sterke toename van de hoeveelheid aminozuren in de kroonbladeren gevonden (figuur 2.18). De hoeveelheid oplosbare eiwitten namaf(figuur 2.19).
Ook werd gemeten dat het enzym dat eiwitten in aminozuren splitst, het protease,
sterk inactiviteittoenam (figuur2.20).
Wanneer deveroudering wordt versneld door ethyleen nam de protease-activiteit in
de kroonbladeren eerder toe.Tegelijk met detoename van de protease-activiteit in
kroonbladeren werd een afname vande protease-activiteit in hetvruchtbeginsel gemeten, zowel in de onbehandelde rozen als inde rozen die met ethyleen waren behandeld(Lukaszewskae.a.,ongepubliceerd).
De afbraak van eiwitten in kroonbladcellen heeft mogelijk nog een functie. Er lijkt
een tekort aan energie in de cel. Als er geen suikers meer kunnen worden gebruikt
voor de ademhaling dan worden allereerst organische zuren en vervolgens aminozuren gebruikt. Stikstofverbindingen worden zoveel mogelijk gespaard, want ze zijn
heel belangrijk voor zowel de opbouw als het functioneren van cellen, maar als er
geen energie meer voorhanden is om de levensfuncties te laten doorgaan, wordt
een deel van de aminozuren opgeofferd. Gevolg is echter dat de stikstofgroepen
vrijkomen als ammoniak. De hoeveelheid ammoniak kan in kroonbladeren zelfs
heel sterk toenemen, men heeft gevonden dat de hoeveelheid zelfs 20 maal hoger
werd (Weinstein, 1957). Het is echter ook mogelijk dat deze ammoniak niet afkomstigisvandeademhaling maarvanandereprocessen (bijvoorbeeldde-aminering).
Ammoniak is een giftige verbinding die door de celdirect naar devacuole wordt getransporteerd,waar zede stofwisseling niet kan remmen. Indevacuole bevindt zich
ook een groep kleurstoffen, de anthocyanen, die gevoelig zijn voor de zuurgraad.
Ammoniak heeft een stijging van de zuurgraad tot gevolg. Ertreedt dan verbinding
opvananthocyanen met andere kleurstoffen. Deanthocyanen veranderen daardoor
van rood naar blauw (Asen e.a., 1971).Vooral bij rozen,als deze niet worden voorzien van suiker in het vaaswater, is de blauwverkleuring opvallend. Dit is het beste
te zien bij roze en rode cultivars. Bij rozen aan de plant treedt deze verkleuring niet
op,eentekendatervoldoende suikeraanwezigis.
De rol van de suikers in de stikstofhuishouding is echter niet geheel duidelijk. Toevoeging van suiker gaat verkleuring tegen en lijkt daarom afbraak van aminozuren
te verhinderen. Niettemin worden in kroonbladeren tegen het eind van het vaasleven vaak hoge concentraties suiker gevonden (Nichols, 1975; Sacalis en Chin,
1976). Hoedeze hoge concentraties ontstaan isnietduidelijk, mogelijk isdit hetgevolg van een remming van de groei. Omdat deze hoge suikerconcentraties worden
gevonden ishetonduidelijkwaaromtoegediendsuikerzoveeleffect heeft.
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Figuur 2.18
De totale concentratie van vrije aminozuren in kroonbladeren van de roos (uit: Ferreira en de
Swardt, 1980)
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Figuur2.19
Verloop van het gehalte aan oplosbare eiwitten in de kroonbladeren van bloemen van de Duitse lis op leidingwater en aan de plant (uit: Paulin, 1981 )
Figuur 2.20
De protease-activiteit van kroonbladeren van Sonia-rozen gedurende het vaasleven (uit: Gorin
e.a., 1986)
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Deoverige mineralen lijken geen grote rolte spelen bij het vaasleven van bloemen.
Het isweldenkbaar dat ionen als kaliumvan belang zijnvoor degroei vandekroonbladeren. De rol van dergelijke ionen is te vergelijken met die van suiker: door de
ophoping ervan tot osmotisch actieveconcentraties wordt opname vanwater mogelijk. Uit het onderzoek van Mayak e.a. (1978) bleek dat toedienen van kalium (KCl,
K2S04, KN03) via het vaaswater een verlenging van het vaasleven van anjers tot
gevolg had. Niet alle kaliumverbindingen hadden echter een positief effect (kaliumbicarbonaat, KBr0 3 , en kaliumacetaat waren zelfs schadelijk). Het positieve effect
van kaliumverbindingen was overigens niet groot: het vaasleven werd met drie tot
vier dagen verlengd. Toevoeging van KN0 3 stelde bij anjers de toename van de
ademhaling,die gepaard gaat metde autokatalytische ethyleenproduktie enverwelking, enkele dagen uit (figuur 2.21). KN0 3 ging ook de schadelijke werking van
ethyleen uit de buitenlucht tegen. Net alssuikers kunnen blijkbaar ook anorganische
ionen de gevoeligheid voor ethyleen verminderen. De oorzaak daarvan is niet bekend.
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Figuur2.21
Effect vankaliumnitraat (150mM)opdeademhalingvananjers.Aandeoplossingwasook4
mM Calciumnitraattoegevoegd(uit:Mayake.a.,1978)

2.5. De hormonenhuishouding
2.5.1. Algemeen
Sinds 1930-1940 zijn er verschillende stoffen bekend die door de plant zelf worden
gemaakt endie al in lage concentraties grote invloed hebben opdegroei ende ontwikkeling. Naar analogie met de dierenwereld heeft men deze verbindingen hormonen genoemd. De belangrijkste zijn: ethyleen, auxinen, cytokininen, gibberellinen
enabscissinen.
Bij dieren worden allerlei processen gereguleerd door verbindingen die op een bepaalde plaats geproduceerd worden en via de bloedsomloop worden vervoerd naar
de organen waar ze hun uitwerking hebben. De werking is afhankelijk van de concentratie en dus van de mate van produktie. De belangrijkste eigenschappen van
eendierlijk hormoon zijn daarom:locale synthese,werkingopafstand eneffect door
verandering van de concentratie. Na 50 jaar intensief onderzoek heeft men echter
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niet aan kunnen tonen dat ook alle plantehormonen lokaal gevormd worden. Evenmin is aangetoond dat de werking van plantehormonen steeds tot stand komt door
concentratieveranderingen.
Hormonen als ethyleen en abscissine lijken overal teworden gevormd. Deabscissineconcentratie stijgt als er watergebrek ontstaat. Ethyleen wordt gevormd bij verwonding, watergebrek, lichtgebrek en dergelijke. De andere hormonen worden wel
meer lokaal gevormd. Indolazijnzuur (een auxine) wordt vooral geproduceerd in het
topje van de stengel terwijl de synthese van cytokininen en gibberrellinen voornamelijkindeworteltoppen plaatsvindt.
Volgens de huidige gezichtspunten kan er tijdens de ontwikkeling een verandering
optreden in de gevoeligheid van verschillende weefsels voor deze stoffen. Het is
dus niet nodig dat de concentratie van de desbetreffende stof verandert. Net als bij
dieren blijkt het weefsel van planten niet alleen te reageren op één hormoon, maar
op de balans van hormonen. Vermindering van het ene hormoon kan hetzelfde teweeg brengen alstoename van eenander hormoon.Vaak werkencytokininen,auxinen en gibberellinen tegengesteld aan ethyleen en abscissinen. De sluiting van
huidmondjes wordt bijvoorbeeld bevorderd door abscissine en tegengegaan door
cytokinine. De veroudering van bladeren wordt gestimuleerd door ethyleen en abscissinen,terwijlcytokininenengibberellinendeveroudering remmen.
De bloem bestaat uit verschillende weefsels in uiteenlopende fasen van ontwikkeling. Als de bloembladeren al zijn uitgegroeid treedt in het vruchtbeginsel nade bevruchting nog een zeer actieve celdeling op, die wordt gevolgd door celstrekking.
Hetontwikkelende zaad en hetgroeiende vruchtbeginsel vormt eenbelangrijke bron
van hormonen. Injong weefsel,waarin celdeling plaatsvindt, zijn meestal hoge concentraties cytokininen te vinden, terwijl auxine en gibberelline een belangrijke rol
spelen bij celstrekking (groei in volume). In verouderend weefsel daarentegen wordenmeestalhogeconcentraties ethyleenenabscissinengevonden.
De veranderende hormonenconcentraties zijn onderzocht in de tarweaar (figuur
2.22).
hormoonconcentratie
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Figuur 2.22
Concentraties vanhormonengedurendedeontwikkeling vandetarwe-aar (uit:Gales,1979)

Deaar bestaat uit eengroot aantal bloemen. Kort na het opengaan vande bloemen
(anthese) stijgt eerst het cytokininegehalte; dit is in de tijd waarschijnlijk gecorre45

leerd met het optreden van celdelingen. Vervolgens stijgt de gibberellineconcentratie, hetgeengepaard gaat metcelgroei door wateropname. Rijpingvanhetzaad(daling van het watergehalte) treedt op nadat het gehalte van abscissinezuur is gestegen.
Deze hormonenconcentraties hebben vooral betrekking op hetvruchtbeginsel ende
vrucht, omdat de kroonbladeren bij grassen (waartoe tarwe behoort) een geringgewicht hebben. Snijbloemen hebben daarentegen grote kroonbladeren. De periode
van sterke groei (celstrekking) vindt in de kroonbladeren eerder plaats dan in het
vruchtbeginsel. Ook de veroudering vindt veel eerder plaats. Het is daarom te verwachten dat de hormonenconcentraties inde kroonbladeren indetijd niet gelijk verlopen met de concentraties in het vruchtbeginsel. Wel is te verwachten dat devolgorde waarin de concentraties stijgen dezelfde zal zijn, en ook dat toename van de
concentratie vaneen hormoon zalwordengevolgddoor eenafnamevandeconcentratievandathormoon.
Als de bloem wordt bestoven gaan de kroonbladeren snel verwelken. Dit is
waarschijnlijk het gevolg van degroei en de inhoud van het stuifmeel. Stuifmeel bevat hoge concentraties auxine, ACC (een verbinding waaruit ethyleen wordt gevormd), abscissinen, en mogelijk nog andere verbindingen die een invloed hebben
op de hormonenhuishouding. Al deze verbindingen kunnen een toename van de
ethyleenconcentratie tot gevolg hebben op de plaats waar de inhoud van depollenbuis terecht komt (meestal is dat de stamper). Bovendien dringt de pollenbuis het
weefsel binnen. Een dergelijke verwonding kan ook ethyleenproduktie veroorzaken.
ACC en ethyleen kunnen vervolgens naar de kroonbladeren diffunderen endaar de
autokatalytische ethyleenproduktie op gang brengen,die deverwelking veroorzaakt
(Reid e.a., 1984). Wanneer de bloemen niet worden bestoven gaan de kroonbladeren zelf ethyleen vormen, hoewel meestal later. Hoe deze ethyleenproduktie op
gang komt is niet bekend. Mogelijk speelt de suikerconcentratie en de concentratie
vandeanderehormonen hierbijeenrol.
Eencomplete hormonenbalans van bloembladeren is nog bijgeen enkele snijbloem
bekend. Wel isgevonden dat bij rozentijdens deontwikkeling vande bloem deconcentratie van cytokinine daalt en dat de concentratie van abscissinezuur en ethyleenstijgt (figuur2.23).
Bij een kortlevende roze-cultivar was het cytokininegehalte lager dan bij een langlevende cultivar. De stijging van de abscissinezuurconcentratie en van de ethyleenproduktie trad eerder op bij de langlevende cultivar (Mayak en Halevy, 1970; 1972;
Halevy en Mayak, 1975). Deconcentratie van auxine daaldeeveneens, endezedalingtrad sneller op in (het blad van) een kortlevende cultivar van Euphorbia pulcherrimadaninhetbladvaneenlanglevendecultivar (GilbartenSink, 1971).
Cytokininen, enwellicht ook auxinen, lijken een roltespelen bij het uitstellen van de
veroudering van bloembladeren (Ballantyne, 1966). De gevoeligheid van cellen
voor ethyleen wordt door deze hormonen verminderd. Daarentegen wordt deveroudering versneld door ABA, dat de ethyleenproduktie stimuleert en ook de gevoeligheid van het weefsel voor ethyleen kan verhogen (Halevy en Mayak, 1981). Het is
daarom mogelijk dat eendeel van dewerking vandeze hormonen istoete schrijven
aanhuneffect opdegevoeligheidvan hetweefselvoorethyleen.
Cytokinine heeft bij anjers een duidelijk effect op de houdbaarheid. Het effect was
vooral duidelijk in de zomer (tabel 2.9). Blijkbaar moet de bloem voldoende suikers
bevatten, anders is er weinig effect van cytokininen. Dit bleek ook duidelijk als suikers tegelijk met cytokinine worden gegeven. Suiker (10%) verhoogt de houdbaarheid met een factor 2. Als alleen cytokinine (50 mg kinetine per liter) wordt toege-
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voegd wordt de houdbaarheid 6,7 in plaats van 4,3 vaasdagen. Maar de combinatie
van kinetine en suiker geeft een vaasleven van 16,8 dagen, dat is ongeveer viermaal de controlewaarde (tabel 2.10).
Tabel2.9. De invloed van 6-benzylaminopurin (BAP), een cytokinine, op de houdbaarheid (in
dagen)vananjer 'Cardinal Sim'(HeideenOydvin,1969)
jaar-

BAP-concentratie

toedieningsperiode

getijde

(ppm)

2 min.

10 min.

50 min.

12h

juni

0
2,25
22,5
225,0

7,3
7,4
8,8
12,1

7,3
8,1
11,2
11,5

7,7
9,9
12,9
7,1

8,2
12,5
9,3
6,4

november

0
2,25
22,5
225,0

5,1
5,3
6,8
8,0

5,4
5,8
6,7
7,8

5,6
7,9
7,3
6,6

5,2
7,6
7,0
6.0

Tabel2.10. De invloed van suiker en kinetine, een cytokinine, op de houdbaarheid van anjers
(indagen) (Mayak en Dilley, 1976)
kin«stine
% suiker

Omg/I

50mg/l

gemiddelde

1,0
5,0
10,0

4,3
5,1
6,5
8,2
9,6

6,7
7,0
8,5
13,5
16,8

5,5
6,0
7,5
10,8
13,2

gemiddelde

6,7
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0
0,1
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Figuur2.23
Cytokinineconcentratie, abscissinezuurconcentratie en ethyleenproduktie in de kroonbladeren
vantwee rozecultivars (naar: HalevyenMayak, 1975)
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Abscissinezuur daarentegen heeft een negatief effect op de houdbaarheid van anjers. Uit onderzoek blijkt dat de werking van abscissinezuur plaatsvindt door een
vervroegde toename van de ethyleenconcentratie. Dit kanweer veroorzaakt worden
door verhoging van de gevoeligheid van het weefsel voor ethyleen. Het effect van
abscissinezuur wordt geheel tegengegaan door zilver, dat ook deeffecten vanethyleen remt, hetgeen erop wijst dat abscissinezuur via ethyleen werkt (Ronen en
Mayak, 1981). Omgekeerd geeft exogeen ethyleen een verhoging van de abscissineconcentratie inpetalenvan rozen(MayakenHalevy, 1972).
Rozen hebben,integenstelling tot afgesneden anjers,veel blad. Rozen zijn daarom
veel gevoeliger voor watertekort. Abscissinezuur zorgt voor sluiting van de huidmondjes en verbetert daardoor de houdbaarheid van rozen (Halevy e.a., 1974). Cytokinine heeft een omgekeerd effect: de huidmondjes zijn verder geopend (Mayak
en Halevy, 1974).Toevoeging van een hormoon heeft dus bij sommige snijbloemen
het omgekeerde effect als bij andere bloemen: abscissinezuur was schadelijk voor
anjers maar verlengde het vaasleven van rozen encytokinine hadeenpositief effect
opanjersmaar nietoprozen.
Bij sommige snijbloemen (chrysant, lelie, alstroemeria) wordt het blad geel voordat
de bloem verwelkt. Bladvergeling kan worden tegengegaan door gibberellinen aan
het vaaswater toe te dienen (Kelley en Schlamp, 1964). Een combinatie vangibberelline,cytokinine enauxine was ook zeer effectief (Staden, 1976a; 1976b). Bij deze
soorten lijken de bladeren sterk aangewezen tezijn optoevoer van hormonen uitde
wortel.Naafsnijdentreedt blijkbaar sneleentekortop.
Het belangrijkste, en meest onderzochte hormoon, is ethyleen. Hieraan wordt inde
volgende paragraaf aandachtbesteed.
2.5.2. Ethyleen
Ethyleen is integenstelling tot de andere plantehormonen, dieveelal organischezuren zijn, een gasvormige stof die door alle plantedelen geproduceerd wordt. Door
het gasvormige karakter wordt het grootste gedeelte aan de lucht afgegeven,
slechts eengering gedeelte blijft inde plant zelf. Via het ethyleen inde lucht kunnen
de verschillende produkten eikaars hormoonhuishouding in de war sturen. Dit kan
bij ethyleengevoelige produkten tot schadeverschijnselen leiden, omdat ethyleen
meestal de veroudering bevordert. Ethyleengevoelige produkten mogen daarom
nooit worden opgeslagen samen met produkten die een hoge ethyleenproduktie
hebben. Door verbrandingsmotoren en door de industrie wordt ook ethyleen in de
luchtgebracht,watdezelfdewerking heeft alshetplantaardigeethyleen.
Ethyleen kan het samenspel van de verschillende hormonen in de plant verstoren
en de kwaliteit van geoogste produkten benadelen. De interactie van ethyleen met
enkeleandereplantehormonen kanineenvoorbeeldwordentoegelicht.
Eenjong, gezond blad produceert auxine, hetgeen via de bladsteel naar de stengel
vervoerd wordt. Door de auxinestroom door de bladsteel blijft het blad aan de plant
gehecht. Komt het blad nu in aanraking met ethyleen (uit de omringende lucht) dan
wordt de aanmaak van auxine en detransportsnelheid van auxine door de bladsteel
geringer (Beyer, 1975). Het gevolg kanzijn dat aande basis vande bladsteel onder
invloed van ethyleen een scheidingslaag ontstaat waardoor het blad afvalt. Dit verschijnsel valt bij veel potplanten waar te nemen als deze begast worden met ethyleen (Woltering, 1986), maar ook bij Euphorbia fulgens, een snijbloem waarvan de
sierwaarde grotendeels aan hetgroenebladwordtontleend,treedtditop.
Bladval kan ook veroorzaakt worden door de eigen ethyleenproduktie. Door uitdroging loopt vaak het abscissinegehalte in het bladsterk op. Dit kan leiden tot eenhogereethyleenproduktie, hetgeentot bladval leidt.
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Uit het hierboven geschetste voorbeeld blijkt dat, alhoewel er niet altijd een verhoogde ethyleenconcentratie in de omringende lucht aanwezig is, ethyleen toch
steedsalsdeuiteindelijkeveroorzakervanbladvalkanwordenaangewezen.
In de zestiger jaren is al ontdekt dat het aminozuur methionine de uitgangsverbinding is waaruit ethyleen gevormd wordt. Toch heeft het daarna nogjaren geduurd,
voordat stap voor stap een vollediger inzicht in de vorming van ethyleen werd verkregen (YangenHoffman,1984).
Ethyleen is een van de eindprodukten van een biochemische reactieketen waarbij
het aminozuur methionine in enkele stappen wordt omgezet. Deze reactieketen kan
verkortwordenweergegeven:
Methionine (M)

4
S.adenosyl methionine (SAM)

i
Aminocyclopropaan carbonzuur (ACC)

I

4
ethyleen

Malonyl-ACC

Ethyleenschade bij Euphorbia fulgens (links) op de 2evaasdag. Rechts ter vergelijking een
nietdoorethyleenbeschadigdetak
Het gevormde ethyleen zal, omdat het een gasvormige stof is, voor een groot gedeelteindeomringende luchtterechtkomen.
Het ACC kan ook omgezet worden in malonyl-ACC. Men veronderstelt dat dit een
inactieve vorm van ACC is. Het aandeel van ACC dat in malonyl-ACC wordt omgezetkanvariëren.
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Omdat een verhoogde ethyleenproduktie ongunstig kan zijn voor het geoogste Produkt (veroudering) is het van belang de ethyleenproduktie van de plant nauwkeurig
te bepalen. Dit kan dan aan het licht brengen in hoeverre naoogstbehandelingen
een negatief effect hebben op de kwaliteit via toegenomen ethyleenproduktie. Voor
het meten van de ethyleenproduktie kunnen verschillende methoden aangewend
worden. Meestal wordt een plantedeel (bloem, blad) in een afgesloten ruimte gebracht waardoor het gevormde ethyleen zichophoopt. Naenige tijd isdeconcentratie dan zo hoog dat het met een gaschromatograaf gemeten kan worden (0,01-0,1
ppm). Strikt genomen isdit niet gelijk aandewerkelijke ethyleenproduktie omdat de
meeste planten een gedeelte van het geproduceerde ethyleen weer afbreken en zij
eengedeeltevoor langereofkorteretijdkunnenbinden.
Deverschillende omzettingen inde reactieketen dietot devorming van ethyleen leidenworden gekatalyseerd door enzymen.Zo is het enzym 'ACC-synthase' (datnodig isvoor devorming van ACC) onlangs gedeeltelijk geïsoleerd (Acaster en Kende,
1983). In het algemeen wordt aangenomen dat ACC-synthase de belangrijkste stap
in de keten is, omdat verschillende factoren die de ethyleenproduktie beïnvloeden
een effect hebben op de activiteit van dit enzym. Zo leiden verschillende vormen
van 'stress', zoals droogte of verwonding, meestal tot verhoging van de ACC-synthase-activiteit waardoor meerACCgevormdwordtendusookmeerethyleen.
Verbindingen die het enzym kunnen inactiveren remmen ook de ethyleenproduktie.
Twee verbindingen die dit enzym remmen zijn amino-ethoxy-vinylglycine (AVG) en
amino-oxy-azijnzuur (AOA). Omdat de omzetting van ACC inethyleen zuurstof vereist, kan deze stap geremd worden door het produkt bij lage zuurstofconcentratie te
bewaren. Het is echter mogelijk dat ACC zich dan ophoopt en zeer snel in ethyleen
wordt omgezet zodraer weer zuurstof voorhanden is. Deze laatste stap kan geremd
wordendoorcobalt-ofnikkelionen.
Autokatalytische ethyleenproduktie doet zich voor bij de rijping van vruchten en de
verwelking van verschillende soorten snijbloemen. In deze gevallen wordt de ethyleenproduktie gestimuleerd door ethyleen dat van buitenaf in de plant dringt maar
ook door de eigen ethyleenproduktie. Tijdens autokatalyse wordt de activiteit van
ACC-synthase, enook van het enzym dat deomzetting van ACC inethyleen regelt,
gestimuleerddoorethyleen.
Autokatalyse doet zich onder andere voor bij de anjer. Enkele dagen na afsnijden
wordtdeethyleenproduktie sterkgestimuleerd,toteenwaardediehonderden malen
hoger is dan aanvankelijk. Deze snel oplopende ethyleenproduktie is de reden dat
de anjer verwelkt. Als de anjer niet wordt afgesneden treedt eveneens autokatalyse
op,maarveellaterdannaafsnijdenzoalstabel2.11toont.
Tabel 2.11. Maximum ethyleenproduktie bij anjers (cv. White Sim) aan de plant in de kas(Nichols,1966)
bloem

proef begon
in

maximum produktie
/J/bloem peruur

dagvanaf commercieel
snijstadium

a
b
c

februari

0,62
0,94
0,26

42
42
42

d
e
f

maart

0,48
1,15
1,68

24
24
28

2,52
2,30

25
25

g
h

50

april

Aande plant treedt hoge ethyleenproduktie pasop20dagenvanaf het commerciële
snijstadium,terwijl op kraanwater dit al naongeveer 5of 6dagen plaatsvindt. Inbeide gevallen treedt de verwelking op tegelijk met de hoge ethyleenproduktie. In
tegenstelling tot de anjer werd bij narcissen, anemonen en chrysanten geen hoge
ethyleenproduktie gevonden bijbloemen aandeplant (Nichols,1966).
Autokatalyse doet zich ook voor bij de cymbidiumbloem nadat deze bevrucht is en
ook wanneer het meeldraadkopje ende stuifmeelklompjes mechanisch worden verwijderd (figuur 2.24). Als gevolg van autokatalyse treedt bij cymbidium een snelle
verkleuringenverwelkingop.
ethyleenproduktie
(nl/g-h)
0.15r
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Figuur2.24
Ethyleenproduktievancymbidium 'Fortyniner' tijdensuitbloeiopdevaas,waarbijhetstuifmeel
wel (A) of niet (o) verwijderd werd. E= tijdstip van verwijdering van het stuifmeel. V =
startvandelipverkleuring(WolteringenHarkema,ongepubliceerd)
Over de wijze waarop ethyleen op het plantaardige organisme inwerkt is nog weinig
bekend. Aangenomen wordt dat ethyleen een reversibele (omkeerbare) binding met
bepaalde celcomponenten, de zgn. receptoren, aangaat (Sisler en Goren, 1981).
Als gevolg van deze binding geeft de 'receptor' een signaal. Dit leidt via een keten
van reacties tot allerlei fysiologische verschijnselen. In verschillende laboratoria
worden momenteel verwoede pogingen gedaan deze 'receptoren' uit het materiaal
te isoleren. Het geringe aantal receptoren (enkele duizenden) dat per plantecel aanwezigisvormtechtereenprobleem.
De meeste planten hebben ook een enzym dat ethyleen kan afbreken tot produkten
zoals ethyleenoxide, ethyleenglycol en koolzuurgas (Beyer, 1981). Of dit proces
ietstemakenheeft metheteffect datethyleenopplanten heeft isnogonduidelijk.
Het resultaat van dewerking van ethyleen opkroonbladeren vansnijbloemen isverwelking. Verwelking ontstaat door de toegenomen doorlaatbaarheid van membranen voor water en opgeloste verbindingen:de membranen worden 'lek'. Decel kan
daardoor hetwater nietvasthoudenenverliest zijnstevigheid.
Zilver en koolzuurgas gaan het effect van ethyleen tegen.Ook hiervan is het precieze werkingsmechanisme niet bekend. Zilver is zeer effectief in het tegengaan van
de schade door ethyleen. Aan snijbloemen wordt het zilver gegeven als een zilverthiosulfaat-complex (STS). Zilver is positief geladen en de wanden van de houtvaten zijn negatief geladen. Wordt zilver als zilvernitraat aan het vaaswater toegediend, dan hecht het positief geladen zilver zich onmiddellijk onder in de stengel,
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aan de wanden van de vaten. Het zilver bereikt dan niet de bloem, waar de ethyleenproduktie plaatsvindt. Het zilverthiosulfaat-complex is daarentegen negatief geladen, hecht zichdaarom nauwelijks aan dewand,enwordt snel met hetwater naar
debloemvervoerd (Veen,1983).
2.5.3. Toepassingenvanhormonenbijsnijbloemen
Toedienen van hormonen blijkt in verschillende gevallen de houdbaarheid van snijbloementeverhogen.
Achtereenvolgens zullen de effecten van toegediende hormonen bij de bloemontplooiing, bij knop- en bloemval, bij te sterke lengtegroei van de bloemsteel en bij
vergelingvangroenebladerenworden besproken.
1. Stagnatievandebloemontplooiing
Enige iriscultivars, in het bijzonder 'Prof. Blaauw' hebben de nadelige eigenschap
datdebloemopdevaas zich niet of slechts gedeeltelijk opent. Hetbleekdat ditprobleem kon worden opgelost door aan het vaaswater naast suiker nog twee groeistoffentoetevoegen.Deresultatenwordenweergegeven infiguur2.25.
geheel open bloemen(%)
100

4

5
tijd (dagen)

Figuur2.25
Deinvloed van een behandeling met 200 ppm HQC + 2% suiker + 10ppmGA2 + 1 ppm
kinetine(B)opdeuitbloeivaniris'Prof.Blaauw'invergelijkingmetuitbloeiopleidingwater(A)
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Weliswaar werden ook door suiker goed geopende bloemen verkregen, maar de
toevoeging van beide groeistoffen bewerkstelligde dit sneller, en tevens trad ook
eentragere afleving op. Door Reid (niet gepubliceerd) is gevonden dat de geremde
bloemontplooiing het gevolg is van groeiremming van het bovenste stengelstuk.
Volgens Swart (niet gepubliceerd) kan toevoeging van gibberellinezuur deze remmingopheffen.
2. Bestrijdingvanhetoptredenvan 'rui'bijAgapanthus
Onder 'rui'verstaat men het afvallen van nog nietverlepte knoppen en bloemen.Dit
verschijnsel issterk cultivargebonden.
Erwordt vaak gestelddat eendroge bewaring devervroegde valsterk bevordert. Uit
eenaantal experimenten met 6cultivars kwam evenwel naar voren dat het inlassen
van een droogteperiode, hier een transportsimulatie gedurende 24 uur bij 20°C en
60% r.v., het percentage 'rui' niet verhoogde. Wel bleek de snijrijpheid van enige
betekenis. Bij rijper snijden trad meer rui op, geheel afhankelijk van de getoetste
cultivar.Anderzijds nam hierdoor het percentage knoppen dat totvolle bloei konkomentoe.
Een bestrijding van 'rui' door middel van snijbloemenvoedsel leverde variabele
resultaten op. Soms bleek het optreden ervan duidelijk gereduceerd, soms was de
afname heel gering. Ook zilverthiosulfaat (STS) had soms nagenoeg geen effect
maar gaf inandere gevallen wel een beperking van 'rui'. Met groeistoffen waren wel
krachtigeeffectentebehalen.
Uittabel 2.12 blijkt het positieve effect van groeistofcombinaties. Hogere concentraties zoals bijvoorbeeld 10ppm IAA en 10 ppm GA leveren een zwakkere bestrijding
op. Reid (niet gepubliceerd) vond dat een STS-voorbehandeling of bespuiting met
IAAhetverschijnsel ookkontegengaan.
Tabel2.12. Bestrijding van het optreden van „rui" bij Agape
behandeling met groeistof.
voorbehandeling

cv.'BlueGlobe'

cv.'BlueGiant'
% rui

1. leidingwater
2. 1,5% suiker
3. 1,5% suiker+5ppm IAA
+ 5ppmGA3

nthus door middel van een voor-

48,2
30,3
3,1

%bloei

43,3
45,8
100

% rui

%bloei

22,0
14,8

78,8
83,3

1,7

86,7

Toelichting: Waarnemingen bij'BlueGiant' na8dagenenbij'BlueGlobe'na18dagen vaasleven.Bijbehandeling2en3wastevens120ppm HQCen50ppmcitroenzuurtoegevoegd.
3. 'Langenekken'bijdetulp
Bijde tulp kan destengellengte tijdens het vaasleven nogvrij aanzienlijk toenemen,
namelijk zo'n 40-80%, afhankelijk van de cultivar (Benschop en De Hertogh, 1971).
Degroei vandestengelvindt plaats door celstrekking. Doorbuigen vandestengel is
vaak het resultaat. Door snijbloemenvoedsel (Anjerchrysal) wordt de groei van de
stengelzelfsversterkt.
Men heeft getracht het optreden van 'lange nekken' te bestrijden door middel van
toegevoegde groeistoffen. Deze benadering leverde echter geen bevredigende
resultaten op (Staden envan den Berg, 1977). Eenvermindering intoename vande
stengellengte werd wel verkregen door aan het vaaswater eensynthetische remstof
toe te voegen. 25 ppm ancymidol gaf een bevredigende afremming, zonder nadeel
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voor het vaasleven van detulp (Einert, 1975). Destof gaat dewerking vangibberellinetegen.
Ook ethyleen kan de lengtetoename van de stengel verminderen. Als men zilverthiosulfaat aan het vaaswater toedient wordt de groeivermindering weer opgeheven
(NicholsenKofranek, 1982).
4. Vroegtijdige bladvergeling
Bij verscheidene leliecultivars treedt tijdens het vaasleven vaak een ongewenst
snelle vergeling op van het blad, bijvoorbeeld bij de cv. 'Enchantment'. De bloemen
verkerenopdat moment dannogineengoedeconditie.
Normaal snijbloemenvoedsel biedt hier geen oplossing, maar versnelt zelfs het optredenvandebladvergeling.Zilverthiosulfaat gaatdebladvergelingweltegen.
Bijde lelie bleek dat devergeling ook konworden bestreden wanneer aan het vaaswater naast suiker een combinatie van een drietal groeistoffen werd toegevoegd.
Vereist bleken eencytokinine (kinetine), een gibberelline (GA3) eneenauxine (IAA).
Deze combinatie van suiker plus groeistoffen leidt tevens tot een langer vaasleven
en een hogere sierwaarde van de bloem. Als groeistoffen werden gebruikt 2 ppm
kinetine,10ppmIAAen 10ppmGA.
Bij verschillende cultivars van alstroemeria treedt ook bladvergeling op. De mate
van vergeling is ook hier sterk cultivarafhankelijk. Ook bij alstroemeria wordt het
procesverergerddoor normaal snijbloemenvoedsel.
Bijonderzoek naar een bestrijding bleek dat ook hier de vergeling goed kon worden
tegengegaan door een combinatie van drie groeistoffen. Voor alstroemeria leidde
een halvering van de bovengenoemde IAA- en GA-concentraties tot goede resultaten (tabel2.13).
Tabel2.14. BestrijdingbladvergelingbijAlstroemeriacv.'Orchid'(Staden, 1976)
leidingwater
sierwaardebladop18evaasdag
grootte van de bloem (1e krans) in
cm
gemiddelde grootte van alle bloemenincm
gemiddelde sierwaarde bloemen
van1een2ekransover10dagen
gemiddelde sierwaarde van alle
bloemenop18evaasdag
% toenamebloemenna20dagen

5,9

suiker+
3groeistoffen
7,4

5,9

6,6

6,0

6,6

4,7
2,6
74

8,4
6,4
315

Het gunstige effect van de groeistoffen wordt versterkt door suiker. Uit het onderzoek bleek tevens dat een aanzienlijke toename van het aantal bloemenkransen
plaatsvindt. Een gewone suikervoeding leverde een toename van het aantal bloemenopvan260%,metdehormonenerbij315%.
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3. DISTRIBUTIEMANAGEMENT
3.1 Inleiding
De handel in snijbloemen is een belangrijk onderdeel van de totale handel in tuinbouwprodukten. Opbasisvandecijfers voor 1985bedraagt deomzet ruim4miljard
gulden. Hiervan wordt ongeveer eenderde in Nederland afgezet, de rest wordt over
degehelewereldgeëxporteerd.Zo'n66%vandewereldexport komt uitNederland.
Inonderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van landen,waarnaar snijbloemengeëxporteerdworden,methunaandeelindetotaleexport.
Tabel 3.1. Debelangrijkste bestemmingen van snijbloemen

West-Duitsland
Frankrijk
Verenigde Staten
Engeland
Zwitserland
Oostenrijk
Italië
Zweden
België
Denemarken
overige
Totaal

1984

1980

1981

1982

1983

%

%

%

%

%

66,9
10,7
2,0
4,2
3,6
3,2
1,8
2,0
2,5
1,0
2,1
100,0

62,6
11,3
3,5
4,9
3,8
3,3
2,1
2,0
2,2
1,2
3,1
100,0

60,1
10,7
5,5
5,2
4,1
3,3
1,9
1.9
1.7
1,3
4,3
100,0

56,0
10,5
7,8
6,1
4,0
3,1
2,4
' 1,9
1,5
1,6
4,9
100,0

71,4
10,1
0,9
2,7
3,7
3.2
'
1,1
1,7
2,7
1,0
1,5
100,0

Hieruit blijkt dat West Duitsland nogsteeds onze belangrijkste afnemer is.Alswede
ontwikkelingen gedurende de laatste jaren bezien, valt echter een verschuiving
waar te nemen van de export van sierteeltprodukten in de richting van de verder
weggelegen afzetmarkten zoalsde USA,hetMiddenOostenenhetVerreOosten.
Traditioneel bestaat er een aantal distributieketens van snijbloemen, die op basis
van praktijkervaring zijn gegroeid. De distributie is echter een sterk dynamisch gebeuren. Vooral de laatste jaren hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden door de wisselwerking tussen afnemer en leverancier en tussen het bloemenvak en het onderzoek. Er worden meer bloemen geëxporteerd over grotere afstandenendehandlingvanbloemenwordtvoortdurend aangepast enverbeterd.
Bij de distributie van zeer bederfelijke produkten als snijbloemen moet altijd de gehele distributieketen in beschouwing worden genomen. De keten vangt aan op het
moment van het snijden van de bloemen en eindigt pas op de vaas van deconsument. Distributie omvat dus zowel de opslag, overslag als het vervoer. In de distributieketen vindt onvermijdelijk enig kwaliteitsverlies plaats. Door verschillende
maatregelen moet het kwaliteitsverlies zogering mogelijk worden gehouden. Hierop
wordtuitgebreid ingegaan indehoofdstukken4totenmet9.
Detijdsduur van de transportketen wordt bepaald door detijdsduur van deverschillende schakels. Gewoonlijk worden de bloemen gebost enverpakt bijde kweker na
een eventuele voorbehandeling en een korte periode gekoelde opslagperiode,
waarna ze naar de veiling worden vervoerd. Op de veiling worden de bloemen al
dan niet in een gekoelde ruimte ontvangen en verder ongeconditioneerd transportées via de veilingklok naar de afnemer. De groothandelaar of exporteur pakt de
bloemen veelal om in een andere verpakking met een grotere dichtheid. Vooral de
laatste jaren worden de bloemen na het ompakken voorgekoeld om vervolgens op
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transport naar de bestemming te worden gesteld. Uit detijdsduur en de condities in
de verschillende distributieschakels kan met behulp van de produkteigenschappen
worden geschat in welke conditie de bloemen aankomen op de bestemming. In
iedere transportschakel is iets van de kwaliteit verloren gegaan door afleving, groei
of uitdroging etc. Het hangt van de houdbaarheid of het incasseringsvermogen van
debloemenaf,ofheteindresultaat bevredigendis.
Als de produkteigenschappen en met name de houdbaarheid voldoende nauwkeurigbekendzijn,kanviaberekeningeenafzetketenwordengesimuleerd.
In figuur 3.1 is een dergelijke afzetsimulatie in beeld gebracht voor de narcis voor
drieafzetketens (aande handvan hetcriterium 'knopontwikkeling'). Indeeersteketenvoertdekweker de bloemen op 10°Caan.Opdeveilingwarmendebloemen op
en de verdere distributie geschiedt ongekoeld. Deze narcissen hebben na één dag
indewinkelgeopende bloemknoppen ener rest nogslechts éénvaasdag. Ditwordt
aangegeven door het aantal stipjes in de transportfasen. De onderste keten in de
figuur isgeheel gekoeld en indeze situatie zijn de bloemen naéén dag inde winkel
nog in het knopstadium 1en hebben de bloemen nog een potentieel van4 vaasdagen. De middelste keten in de figuur beschrijft de realiteit het beste; opwarming op
de veiling, voorkoeling voor en koeling tijdens het transport over middellange afstand (24h).Infiguur3.2wordteendergelijk beeldgegevenvoor roosSonia.
NARCIS CARLTON
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Figuur3.1(links)
Knopontwikkelingenhoudbaarheidvannarcis'Carlton'tijdensdrieverschillendeafzetketens
Figuur3.2(rechts)
Knopontwikkelingenhoudbaarheidvanroos'Sonia'tijdensdrieverschillendeafzetketens
(naar:vanBeek, 1984c)
Uit de beschreven afzetsimulatie blijkt de invloed van distributietijd en produkttemperatuur, en indirect blijkt ook de invloed van de omgevingstemperatuur. Immersindien de omgevingstemperatuur hoog is, dan zullen ongekoelde bloemen snel opwarmentot20°Cofzelfs hoger,waardoor dekwaliteitafneemt.
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Onder kwaliteit wordt in dit voorbeeld verstaan het aantal vaasdagen bij deconsument. Het begrip kwaliteit is echter niet eenduidig. In dit hoofdstuk wordt daarom
eerst geprobeerd het begrip kwaliteit te definiëren. Daarna zal uitgebreider op het
begrip distributieketen worden ingegaan. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
paragraaf over de handlingsaspecten van de distributie, toegespitst op het begrip
modulairsysteem.
3.2. Hetbegrip kwaliteit
Bij de distributie van snijbloemen moet ernaar gestreefd worden dat de kwaliteit
maximaal behouden blijft. Enerzijds namelijk betekent eenoptimale kwaliteit meestaleen optimale prijs, anderzijds draagt een optimale kwaliteit bij aan de continuïteit
van de vraag.Zo worden de twee voornaamste doelen van decommerciële ondernemingen die bij de distributie van snijbloemen betrokken zijn, namelijk een maximaalbedrijfsresultaat enwaarborging vandecontinuïteit, hetbestegediend.
De kweker levert zijn bloemen op de veiling aan,waarna zeop basis van een uiterlijkebeoordeling inbepaalde kwaliteitsklassen wordeningedeeld.
Dit gebeurt op basis van kwaliteitsvoorschriften, sorteringsvoorschriften en verpakkingsvoorschriften. De laatste twee hiervan zijn betrekkelijk eenduidig vanwege hun
kwantitatieve karakter. De kwaliteitsvoorschriften zijn echter moeilijker hanteerbaar
vanwegedesubjectieve aspecten inhetbegrip kwaliteit.
In het algemeen gesteld moet onder goede kwaliteit van snijbloemen worden verstaan dat de bloemen een ideale uitbloei bereiken op de vaas. Dat wil zeggen geen
relatief kleine bloemen,geen geknepen bloei nochfletse kleurenwaarbijtevens een
normaaluiterlijkvanhetbladvereistis.
Een goede kwaliteit impliceert daarenboven een goede houdbaarheid. Onder dit
laatste moet worden verstaan een lengte van het vaasleven, die als standaard
geacht kan worden voor de betreffende bloemsoort. Wanneer tijdens de afzet de
temperatuur en/of tijdsduur niet voldoende beheerst worden kan de rijping dermate
vorderen, dat de bloem(knop) relatief minder dagen te gaan heeft op de vaas. De
snijbloem iskwalitatief inferieurgewordenondanksdewellichtgoedeuitbloei.
Aankopen van snijbloemen door handel en consument vinden plaats door beoordelingop het uiterlijk. Invele gevallen leidt deze methode tot eengoed resultaat. Inde
loopvan de tijd is echter duidelijk geworden dat snijbloemen inwendig zoveelconditie te kort kunnen komen, dat zij op de vaas nooit de ideale uitbloei bereiken. Visueel heeft men niet kunnen vaststellen in hoeverre fysiologische hoedanigheden in
debloem(deinwendigekwaliteit),eengoede uitbloeiverhinderen.
Men heeft wel altijd het vermoeden gehad, dat de inwendige kwaliteit mede door
factoren van buitenaf nadelig beïnvloed kanworden. Ineerste instantie komt dan in
aanmerking de werkwijze van de kweker. Een onderzoek naar prijsbepalende factoren bij rozen bracht dan ook aan het licht, dat de naam van de kweker het gehele
jaardoordebelangrijkste oorzaak isvanprijsverschillen (Oprel, 1982a,b,c).
In hoofdstuk 1is het belang geschetst van het optimale snijstadium voor de uitbloei
opde vaas. Hierbij isde nadruk gelegd op een uitbloei op water. Hoewel detoediening van snijbloemenvoedsel veel uitbloeiproblemen kan voorkomen, is toepassing
hiervan in de afzetketen echter nogal moeilijk. Verder is er het feit, dat de consument het gebruik van snijbloemenvoedsel slechts sporadisch toepast, wellicht omdat de detaillist hem daartoe te weinig aanmoedigt. En dat terwijl de prijs van snijbloemenvoedsel slechts een fractie is van het te berekenen economische voordeel
voor de snijbloemenbranche (Weber, 1978). Een belangrijke stap was daarom de
invoering van veilingsvoorschriften ten aanzien van de aanvoerrijpte van snijbloemen.

*
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Tezamen met anderen zijn hiervoor door het Sprenger Instituut de befaamde 'fotoseries' over de aanvoerrijpte gemaakt. Indeze presentatie is uniformiteit betracht in
de nummering van de stadia. Het onrijpe stadium, dat dus niet geschikt is voorveilingaanvoer, wordt stadium 1genoemd. De stadia 2en 3zijn dejongste fasen voor
veilingaanvoer; stadium 2 wordt zomerstadium genoemd, stadium 3 het winterstadium. Degraadvan knopopening behorend bijde respectieve stadiumnummerskan
percultivarverschillen.
Defotoseries tonen dus de aanvoerrijpte. Hierbij wordt stilzwijgend gehoopt, dat het
faseverschil tussen oogstrijpte en aanvoerrijpte zeer gering is. Momenteel is de
VBN teruggekomen van de fotopresentatie en wordt de aanvoerrijpte alleen nog
maaromschreven.Inbijlage 1 zijndezeaanvoerstadiaopgenomen.
Dekwaliteitsvoorschriften, zoalsdeveilingendie hanteren,bestaan uitalgemene en
produktspecifieke voorschriften.
Dealgemene eisen luidenalsvolgt.Voor klasse Imoetendebloemenzijn:
- vangoede rijpte

- vers
- onbeschadigd
- vrijvandierlijke en/of plantaardige parasieten
- vrij van resten van gewasbeschermingsmiddelen of andere vreemde stoffen, die
hetuiterlijkvanhetprodukt schaden
- vrijvan groeigebreken
- destelendienenvoldoende rechttezijnensteviggenoegomde bloemente kunnendragen.
Vandeproduktspecifiekeeisenvolgthierondereengreep:
Aconitum, anjers (standaard- entros-), Delphinium, Lathyrusen lelies:deze moeten
aantoonbaar voorbehandeld zijnmeteenzilverthiosulfaat bevattendmiddel;
cymbidium:hetstempelzuilkapjemagaangeenderbloemenontbreken;
gerbera:hiervanmoetendehieltjes verwijderd zijn;
gypsophila:moetaantoonbaar voorbehandeld zijnmetsuikereneenbactericide;
narcis en snijtulp: hiervan moeten de stelen vrij zijn van bolresten en in voldoende
mateuitdebolgesnedenzijnomgoedwateroptekunnennemen.
Metdit pakket voorschriften wordt de kwaliteit van onze snijbloemen echter nogniet
helemaalgewaarborgd.
Een eis,die nog niet universeel hard gemaakt kanworden omdat detectiemethoden
ontbreken, is die van de versheid. Of de aangeboden bloemen rauw gesneden zijn
en nagerijpt op water (wat funest is) kan sinds kort bewezen worden, maar alleen
nogmaarvoorSonia-rozen. Ditlaatstegeldtooktenaanzienvanhetopslaan.
Voor rozen (Sonia) wordt inmiddels ook beschikt over eencriterium ten aanzien van
het zetmeelgehalte. Rozen met een zetmeelgehalte in de bloemkroon lager dan
10% van hetdrooggewicht vande kroonbladen zijnonrijpgesneden enzouden door
deveilingen geweerd moeten worden (Gorin en Berkholst, 1982). Een adequatebepalingsmethode isinmiddelsvoorhanden (Berkholst, 1986b).
Verdere uitbreiding van het aantal keuringsnormen isop korte termijnte verwachten
met betrekking tot toleranties ten aanzien van het aantal bacteriën in gerbera en
roos.
Als toelaatbaar aantal bacteriën in het water van bassin of plukemmers bij de kweker geldt 1000 organismen per milliliter. Aangezien het aantal bacteriën in de
bloemsteel toeneemt in iedere fase van de distributie gaan de gedachten ook uit
naareenkritischegrenspergrambloemsteel.
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Naeen bacterievervuilingsonderzoek opgrote schaal werdtot deslotsomgekomen,
dat de kritische grens gelegd moest worden bij 100 miljoen bacteriën per gram
bloemsteel. Steekproeven bij gerbera's in oktober 1984 brachten aan het licht, dat
maar liefst 43% van de aangeboden bloemen sterker microbieel verontreinigd warendan de boven aangehaalde norm. Degoede wilvan de kwekers blijkt uit hetfeit
dat na gesprekken met hen nog slechts 20% onaanvaardbaar was in december
1984 en 9% in april 1985. Voor rozen bedroegen de waarden van gelijke strekking
31% in oktober 1984 en was na gesprekken met de kwekers een terugloop te constateren in het percentage 'onaanvaardbaar vervuild'tot 18% in mei 1985 (Van der
Sprong,1985a,b).
Handhaving van de kwaliteit moet vooropstaan bij iedereen die betrokken is bijproduktie en afzet van snijbloemen.Want de nadelige effecten van een gebrekkige hygiëne bij kwekers, de groothandel en detaillist kunnen niet worden weggenomen
dooreenzorgvollebehandelingdoordeconsument.
Demoeilijkheid bij het begrip kwaliteit zit indecombinatie vansubjectieve enobjectieve aspecten, die het begrip uitbloei kenmerken. Uiteindelijk bepaald de wijze
waarop de consument de kwaliteit ervaart het gewicht, dat aandeverschillende criteriamoetwordentoegekend.
Gedurende de laatstejaren is hiernaar geregeld onderzoek gedaan (vande Genügten, 1984; Zylker en Duysens, 1984; van Tilburg, 1984). De moeilijkheid hierbij is
datdeconsument zijn bevrediging omtrent deaankoop niet alleenontleent aankwalitatieve eigenschappen van het produkt, maar ook aan een aantal niet kwaliteitsgebonden produkteigenschappen zoals bloemkleur, grootte van de bos etc. In onderstaand overzicht zijn de waarde-eigenschappen van snijbloemen voor de consumentgegeven,uitgedrukt inprocenten.
Tabel3.2. Waarde-eigenschappen van snijbloemen voor de consument (in %) (vandeGenügten,1984)

kleur
geur
prijs
houdbaarheid
gemengd boeket
groottevandebos
vorm
takjegroen

meest
belangrijke
eigenschap

belangrijke
eigenschap

minder
belangrijke
eigenschap

minst
belangrijke
eigenschap

52,2
10
26,1
58,3
15,9
18,4
14,3
4,9

33,3
21,4
28,3
25,9
23,9
30,1
19,9
19,0

10,7
30,3
20,1
10,3
3,3
32,1
32,3
30,5

3,7
38,3
27.4
5,4
26,4
19,3
33,4
45,5

Uit deze tabel blijkt dat de consument houdbaarheid in het algemeen als een belangrijk aspect ziet. De rest van de factoren heeft geen betrekking op de 'beheersbare'bloemkwaliteit,maarzijnobjectieve produkteigenschappen.
Onder houdbaarheid verstaat men hetvers blijvenvande bloemen inde huiskamer,
ofwel een lang vaasleven van goede kwaliteit. De lengte van hetvaasleven wordt in
relatie gebracht tot de bloemsoort, dus men vindt het normaal dat een chrysant langerstaatdaneennarcis. Deprijsspeeldevoor helftvandemenseneenrol.
Uit eerder onderzoek (van Tilburg, 1984) is gebleken dat de prijselasticiteit van de
vraag voor gelegenheidskopers -0,28 en voor gewoontekopers -0,81 was. Dit wil
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zeggendatbijeenprijstoenamevan 1%devraagmet0,28 resp.0,81 %afneemt.
Duidelijk is dat de prijselasticiteit van de vraag sterk varieert per soort koper. Volgens dezelfde auteur kan op basis van een onderscheid in aankoopfrequentie de
volgendeverdelinggemaaktworden:
incidentele kopers:21%vandekopers,3% vandedetailhandelomzet
gelegenheidskopers:43%vandekopers,30%vande detailhandelomzet
gewoontekopers:36%vandekopersen67%vande detailhandelomzet.
Uit bovenstaande gegevens is af te leiden dat tweederde van de kopers behoorlijk
prijsgevoelig is. Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat als een consument
een bepaalde bos bloemen te duur vindt, hij in 50 tot 60 procent van de gevallen in
dezelfde winkel wel een andere bos koopt, waarvan de prijs hem beter bevalt. In
ongeveer een kwart van die gevallen zoekt hij elders naar een bos bloemen voor
eenbevredigendeprijs.
Met andere woorden: het aspect houdbaarheid is voor de consument een belangrijke eigenschap, maar met name de gewoontekoper laat zich ook veel gelegen liggen aan de prijs. Dat de prijs als aankoopcriterium makkelijker te hanteren is dan
het begrip houdbaarheid,zal hierin ongetwijfeld een rol spelen.Bij herhalingsaankopen ligt deze zaak anders, omdat men dan wat meer inzicht heeft in de houdbaarheid van een bepaalde soort of cultivar. Zo komt naar voren dat als een bepaalde
cultivar of soort niet aan de verwachtingen voldoet, deze door 30% van de ondervraagden niet meer wordt aangeschaft, terwijl in het tegengestelde geval 40% van
hendebloemenvakerwilkopen(vandenGenügten, 1984).
Op basis van bovenstaande overwegingen zal in het vervolg van dit hoofdstuk
onder het begrip kwaliteit worden verstaan: de mogelijkheid van de snijbloem om
onder in de praktijk optredende suboptimale omstandigheden (zowel tijdens distributie als tijdens het vaasleven) bij de consument een vaasleven te realiseren van
voldoende lengte enzonder het optreden van ernstig storende zichtbare afwijkingen
of gebreken. Over de lengte van het vaasleven bij de consument is alleen bekend
datdemeeste snijbloemen ééntottweeweken staan (gemiddeld9dagen) endatde
consument daar in het algemeen tevreden over is (Zylker en Duyssens, 1984). Verder is bekend dat hoe langer het vaasleven is, hoe tevredener de consument is en
hoe meer hij bereid is te betalen voor de bloemen. Dit geldt dan binnen één soort.
Zoals gezegd weet de consument wel dat er verschillen tussen de soorten zijn,
waarmeebijdanook rekening houdt.
Voor de handel insnijbloemen gelden naast de eisen enverwachtingen vandeconsument ook nog enkele andere zaken die belangrijk zijn voor een definitie van het
begrip kwaliteit. Een aspect is hierboven algenoemd, namelijk hetvermogen vande
bloem om dedistributieketen tedoorlopen met een maximaal behoud vandebeginkwaliteit. Naast de bloemeigenschappen en de beginkwaliteit wordt dit echter ook
sterk beïnvloed door de mate waarin tijdens de distributie afgeweken wordt van de
optimale omstandigheden. Hierdoor kan bijvoorbeeld het knopstadium insterke mate (negatief) beïnvloed worden. Een ander aspect dat voor de handelaar van belang
is, is of de bloem voldoet aan eisen, die door derden gesteld worden. Hierbij moet
metnamegedacht wordenaanfytosanitaire eisenbijexport.
3.3. Dedistributieketen
Hetdoelvande handelaar isomdeaangekochte bloemenopdeplaatsvanbestemming te krijgen met een maximaal behoud van de beginkwaliteit. Dit staat los van
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het niveau van de beginkwaliteit, dat om commerciële redenen niet altijd het
allerhoogste niveau hoefttezijn.
Om dit te bereiken zal de distributiestructuur zodanig moeten zijn, dat de bloemen
gedurende zo kort mogelijke tijd aan omstandigheden blootstaan die afwijken van
de ideale omstandigheden. Dit kan bereikt worden door dedistributie-organisatie zo
te structureren dat het gehele proces zich in zo kort mogelijke tijd voltrekt. Hieraan
kan een modulair systeem een bijdrage leveren (zie §3.4.). Daarnaast kan men
zorgen dat deomstandigheden zoweinig mogelijk afwijken vandeoptimaleomstandigheden. Hetgaatdanom
- dehygiëne
- hetklimaat (temperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid)
- devochtvoorziening
- devoedselvoorziening
- derisico'svan beschadiging
- deluchtsamenstelling.
Alde hier genoemde zaken die betrekking hebbenopdedistributie van snijbloemen
vallen onder het begrip logistiek. Een definitie hiervan is: 'Het systeem van regelen
en besturen van een goederenstroom vanaf het eind van de produktielijn tot aande
consument' (Boon en de Groot, 1980) of ook wel: het beheersen van de goederenstroomnaarkwaliteit en kwantiteit.
Aan logistieke stroomlijning van de distributiestructuur wordt de laatste jaren meer
en meer aandacht besteed. Enerzijds omdat de kritischer wordende consument
vraagt om een steeds betere kwaliteit, anderzijds omdat de distributiekosten door
logistiekestroomlijning beheerst kunnenworden.

i-JLM

Met behulp van een mobiel meetstation worden veel gegevens verkregen over de condities in
deafzetketen

61

Demoeilijkheid bij het logistieke management op bedrijfsniveau issteeds dat ereen
kosten-batenafweging moet worden gemaakt waarbij zowel op het punt van dekostenalsopdatvandebatenveelonduidelijkheid heerst.
Het minst onzeker is menvaak over de kosten. Methoden om kosten te analyseren
van bestaande situaties en daaruit een prognose te ontwikkelen voor een veranderingvan de kosten bij een verandering in het logistieke beleid worden alsinds jaren
toegepast, waarbij detoepassing van de computer bijde boekhouding een rol heeft
gespeeld. Hoewel er diverse manieren van kostencalculatie zijn, en de economen
van mening verschillen over de mate van nauwkeurigheid van de verschillende methoden, is het in de praktijk goed mogelijk de financiële consequenties van een bepaaldbeleidinbeeldtebrengen.
Veel moeilijker is het de opbrengstenkant van de balans opte maken. Dit geldt met
name bij de bloemendistributie. Dat komt doordat deopbrengsten door globaal twee
groepen van invloedsfactoren worden bepaald, namelijk de mate van kwaliteitsbehoudendeprijsvorming van hetprodukt. Opdiverseplaatsen wordt aljaren gewerkt
aan een methode waarmee deze twee invloedsfactoren kunnen worden gekwantificeerd. Recent is inAustralië een poging gedaan tot een beslissingsmodel te komen
(Schoorl en Holt, 1985) waarbij dat model bestond uit drie deelsystemen: een systeem van kwaliteitsvoorspelling, een systeem van prijsvoorspelling een een beslissingssysteem op basis van saldo (opbrengsten minus kosten). In onderstaand
schemaisditmodelweergegeven.
Bijde invullingvan dit model levert subsysteem 1 de minste problemen op. Men kan
op theoretische wijze proberen de kwaliteit te voorspellen op basis van produkteigenschappen en distributielast (verpakking, opslag, transport, handling) maar dit
heeft nog niet geleid tot een algemeen praktisch werkbaar geheel. Voorspelling op
basis van gegevens die in de praktijk zijn verzameld is moeizaam omdat door de
enorme variatie binnen de invloedsfactoren de beschikbare gegevens slechts beperkt bruikbaar zijn. Het tweede subsysteem geeft met name in Nederland nogal
wat problemen vanwege de bijzondere wijze van prijsvorming hier te lande. Hoewel
de snijbloemen zich, zowel per soort als pertotale groep,gedragen volgens deeconomischewetmatigheden (voorwat betreft prijselasticiteiten vanvraagen aanbod)is
de prijselasticiteit van de kwaliteit tot nu toe niet in een (voor dit model) geschikte
wetmatigheid gevangen. Eenvan de oorzaken hiervan is gelegen in het gebrek aan
eenduidigheid omtrent het begrip kwaliteit, waarvan eerder al melding werd gemaakt. Hierdoortreedteensterkevariatieopinde kwaliteitsbeoordeling.
Losechter van een exacte definitie van kwaliteit is menwelvan meningdat beheersing van detemperatuur inde afzetketen een eerste vereiste isom tot kwaliteitsbehoud te komen. In dit verband is de term 'gekoelde afzetketen' meer en meer aan
hetinburgeren.
Men bedoelt hiermee dan een keten,dievan begintot eind de mogelijkheid biedt de
bloemenopdejuiste (meestal lage) temperatuurtehouden.
Bijdebewaring vansnijbloemen isdetemperatuurbeheersingalvelejarengemeengoed. Tegenwoordig wordt bewaring echter niet meer als een op zichzelf staande
handeling beschouwd. Ook alwordt ertijdens de bewaring naar gestreefd allefactorente optimaliseren, dan nog is het mogelijk dat door minder optimaal te handelen
tijdens devolgende schakels inde afzetketen,toch stechtseen suboptimaal eindresultaatwordtbehaald.
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Produkt
eigenschappen

verpakking
bewaring

transport,
handling

subsysteem C
Figuur 3.3
Een voorbeeld van een model voor kwaliteitsmanagement, bestaande uit 3 subsystemen:
kwaliteitsvoorspelling (A), prijsvoorapelling (B) én een beslissingssysteem op basis van winstmaximalisatie (C)
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Bewaring moet, hoedan ook,tot een minimum beperkt blijven.Want ook alwordt de
lengte van het vaasleven door bewaring soms niet ernstig verkort, het uiterlijk van
de bloem kan, door verschillende oorzaken, wel anders worden. Maar om alleen
tegen te langdurige bewaring te waarschuwen is niet genoeg. Vaak wordt het vaasleven namelijk door de afzetweg na de bewaring meer verkort dan door de bewaringzelf. Dit blijkt bijvoorbeeld uit eentulpenproef, waarbij van6cultivars devaaslevenverkorting is nagegaan als gevolg van een bewaring van 11 dagen, een (gesimuleerde) afzetketen enbewaringenafzetketensamen.
Tevens is de invloed van bewaring en afzetweg afzonderlijk en bewaring gevolgd
door de afzetsimulatie nagegaan voor diverse andere bloemsoorten. Het betrof hier
een bewaring van slechts een weekend (3 dagen). De invloed van de bewaring is
berekend door het percentage vaaslevenverkorting door bewaring plus afzet (experimenteel bepaald) te verminderen met het percentage vaaslevenverkorting na
alleen afzet. Ter vergelijking is voor een aantal gevallen de vaaslevenverkorting
doorbewaringexperimenteel bepaald (Harkema,1985).
In de tabellen 3.3 en 3.4 is de vaaslevenverkorting aangegeven in procenten van
hetvaaslevenvanniet bewaardebloemen.
Tabel3.3. Vaaslevenverkortingtulpennabewaringensimulatieafzetweg(%)
cultivar

Apeldoorn (rood)
Apeldoorn (geel)
Christmas Marvel
KeesNelis
Prominence
Snowstar

bewaring
(11dagen,droog)

28
15
7
4
22
2

afzetweg-simulatie
(1dagdroog,
1dagopwater,
nietgekoeld)

bewaring,gevolgd
door simulatie
afzetweg

32
27
12
30
33
15

64
59
31
34
59
20

Duidelijk is dat niet alleen de bewaring, maar ook de verdere afzetweg een stempel
drukt op de lengte van en het uiterlijk tijdens het vaasleven. Duidelijk is ook dat de
bloemsoorten niet op dezelfde wijze reageren. Zo blijkt dat bij tulpen de vaaslevenverkorting veroorzaakt door een 'abnormaal' lange droge bewaring geringer is dan
de verkorting veroorzaakt door een 'normale', maar niet gekoelde afzetketen (tabel
3.3).
Het vaasleven van iris wordt slechts weinig verkort door een weekendbewaring bij
1°C,maar dedaarop volgende niet gekoelde afzet doet welafbreuk aan hetvaasleven(tabel3.4).
Bijkleinbloemige rozen (cv. Motrea) heeft zowel degekoelde droge bewaring alsde
niet gekoelde afzetketen enige vaaslevenverkorting tot gevolg. Belangrijker is in dit
geval het uiterlijk van de bloem; bloeiafwijkingen (noodrijpheid, snelle verkleuring)
doenzichvooralvoor nadeafzetweg.
Uit deze voorbeelden blijkt dat er zorg besteed moet worden aan de periode na de
eventuele bewaring. Het isbelangrijk datdeafzetketen koelgehoudenwordt.
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Tabel3.4. Effectvan3dagen bewaring en/of afzetophetvaaslevenvansnijbloemen
bloem

cultivar

soort

Fresia

Ballerina

bewaring

afzet

droog nat

2dgn 3dgn

X

X
X

X
X

X

X

X

Aurora

X

X
X

X

Wintergold

X

X
X

Blue Heaven

X

X

X
X

Gerbera Appelbloesem

X

X

X
X

Fleur

X

X

X
X

Ins

Ideal

X

X

X
X

X

X

X

X

White
Wedgwoord
Pr.Blaauw

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

Narcis

Roos

X

Carlton
Golden Harvest

X

X

X

X

Motrea

X

Mercedes

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

Tulp

Apeldoorn rood

X

X
X

X

LustigeW.
KeesNelis

X

vaaslevenverkorting in%als

X
X

X

X

X

X

gevolgvan

bewaring afzet bewaring bewaring
+ afzet
(berekend) (experimenteel)
47
20
56
50
36
21
21
13
54
43

30
30
25
25
29
29
19
19
38
38

17
-10
31
25
7
-8
2

21
32
43
48

24
24
27
27

-3
8
16
21

41
39
37
40
44
40
23
23
55
51

40
40
26
26
40
40
20
20
45
45

1
-1
11
14
4
0
3
3
10
6

32
31

29
26

3
5

7
9
18
18
40
46

5
5
10
10
32
32

2
4
8
8
8
14

26
60
22
25
38

14
38
24
17
19

12
22
-2
8
19

-e
16
5

10
4

22
16

-2
6

11
6

8
-12
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Conditionering van veilinghallen is een goede zaak. Maar ook na de veilingperiode
moet de gekoelde keten voortgezet worden wil men de knopontwikkeling zo traag
mogelijk laten zijn. Dit kan door voorkoelen bij de exporteur of vervoerder, door
transporteren in gekoelde of op zijn minst geïsoleerde voertuigen, en, in de detailhandelsfase,door devoorraad bloemen ophetverkooppunt niettelanginongekoelde ruimten te laten staan. (Beperkte) voorraden moeten opgeslagen worden ingekoelderuimten.
3.4. Hetmodulair systeem
Onder een modulair systeem wordt verstaan een systeem van verpakkingen,transporteenheden,vervoerseenheden enopslageenheden die onderling op elkaar afgestemd zijn (Meffert, 1984). Gezien de aanrakingspunten vanverschillende aspecten
hiervan met de bescherming tegen kwaliteitsverlies van bederfelijke produkten als
snijbloemen, en gezien de mogelijkheden die een modulair systeem biedt voor kostenbeheersing van de distributie, isde aandacht voor dit onderwerp de laatstejaren
aanzienlijktoegenomen.
Internationaal onderzoek en overleg hebben geresulteerd in de keuze dat het uitgangspunt bij hetontwikkelen van modulaire systemen detransporteenheid is. Inde
gehele keten mag de transporteenheid niet buiten de bodemafmeting 1200 x 1000
mmvallen. Inde praktijk kent mendeze maat reeds bij de pallet. Bijde stapelwagen
isereenmoeilijkheidomdat mendezemaatalsbinnenmaatheeftgekozen.
De consequentie van een modulair systeem is dat er eisen gesteld moeten worden
aan de maatvoering bij de verpakkingseenheden en de toleranties in de maatvoering (vormvastheid), en speciaal in de bloemensector ook aan luchtcirculatie en
-verdeling endemiddelenomditgoedteregelen.
In Amerika is een verdere onderverdeling van de lading binnen de bodemmaat
1200 x 1000 mm ontwikkeld. Met deze onderverdeling is het mogelijk transporteenheden laag voor laag te vullen. Door deze opbouw per laag kunnen een aantal
problemen dieoptreden bijde minder dan 1palletlading (pallet diemaar gedeeltelijk
is beladen) worden opgelost. In onderstaande figuur wordt het principe van de opbouw per laaggetoond.
doosmaat
in cm
60x40
40x30

50x30
50x40
60x40
60x50

dozen per
laag
5 dozen
5dozen

10dozen
10dozen
8dozen
6dozen
5dozen
4dozen

100

Figuur3.4
Voorbeeld van maatvoering in verpakking waarbij opbouw per laag mogelijk is (uit: Meffert,

1984)
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Bij het ontwikkelen van de maten voor het modulaire systeem op basis van de
1200 x 1000 mm bodemmaat rekent men met twee begrippen, de MPVS en de
NULS,diealsvolgtzijngedefinieerd:
- MPVS (Maximum Plan View Size) is bepaling vandetoelaatbare afmetingen van
de eenheden door deling van de bodemmaat met een natuurlijk getal. Op deze
wijze verkrijgt men dus de afmetingen van eenheden die met elkaar precies de
bodemmaat bedekken.
- NULS (Net Unit Load Size) wordt berekend vanuit de MPVS-afmetingen onder
inachtneming van de nodige toleranties voor vervorming en probleemloze plaatsingalsmedevoordebenodigde luchtdoorstromingdoordeeenheden.
Figuur3.5 illustreert dezebegrippen.

Figuur3.5
DerelatietussenMPVS(boven),NULS(onder)entransporteenheid(uit:Meffert,1984)
Omdat de koeling van snijbloemen van belang is voor het kwaliteitsbehoud, zullen
verpakkingseenheden die in het modulair systeem passen moeten voldoen aan de
eis dat ze ook in gestapelde vorm af te koelen zijn. Hiertoe moeten de afmetingen
op basis van NULS voldoende mogelijkheden bieden. In onderstaande tabellen zijn
verpakkingseenheden gegeven die geschikt zijn voor langsstroom- en/of doorstroomkoeling met het aantal eenheden per laag en hun afmetingen volgens MPVS
enNULS.
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Tabel3.5a. Verpakkingen
1200 x 1000mm)

geschikt voor

langsstroom- en doorstroomkoe ing (moduul

MPVS
eenhedenper
laag
2
3
4
5
6
8
8

NULS

lengte
(mm)

breedte
(mm)

lengte
(mm)

breedte
(mm)

1200
1000
600
600
500
600
500

500
400
500
400
400
250
300

1160
960
580
580
480
580
480

480
385
480
385
385
240
290

Tabel 3.5b. Verpakkingen geschiktvoor doorstroomkoeling (moduul 1200 x 1000mm)
MPVS
eenhedenper
laag
9
10
12
12
18
20
30

NULS

lengte
(mm)

breedte
(mm)

lengte
(mm)

breedte
(mm)

400
400
500
333
300
250
200

333
300
200
300
250
250
200

385
385
480
320
290
240
195

320
290
190
290
240
230
195

De consequenties van de keuze voor bodemmaat 1200 x 1000 mm naar de kant
van de vervoerseenheid zijn minder makkelijk door te voeren. Dit komt omdat een
vervoerseenheid qua afmetingen veelal internationaal vastgelegd is en duurzaam
van karakter is. Zo is de buitenafmeting van een wegvoertuig vastgesteld op 250
cm. Dit is infeite te smal voor voertuigen diegeisoleerd moeten zijn enwaarbij toch
met de bodemmaat 1200 x 1000 mm een maximale ruimtebenutting moet worden
behaald. Een mogelijke oplossing is het dunwandige voertuig, maar logistiek en klimaattechnisch aantrekkelijker zou een vergroting van de maximale buitenmaat zijn.
Ook de vliegtuigpallet past niet in het modulaire systeem op basis van grondvlak
1200 x 1000mmmetzijnafmetingvan224/244 x 318cm.
Als groot bezwaar tegen algemene invoering van het modulaire systeem met basismaat 1200 x 1000 mm wordt wel aangevoerd dat het tot grote kapitaalvernietiging
zou leiden. Toekomstige investeringen zouden echter in het perspectief van een
modulair systeem moeten plaatsvinden om de voordelen van de optimale afstemmingvanverpakkingentoerustingtekunnenuitbuiten.
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4. BEDRIJFSHYGIËNE
Bij het geoogste produkt kunnen micro-organismen om verschillende redenen de
kwaliteit negatief beïnvloeden. Schimmels en bacteriën zijn de belangrijkste microorganismendieschadelijkzijn.
4.1 Schimmels
Deschimmels worden weliswaar tot het plantenrijk gerekend,maarzevormen nooit
chlorofyl (bladgroen). De schimmels waarmee wij tijdens de na-oogst periode te
maken krijgen behoren tot de hogere schimmels (Eumyceten). Een schimmelkolonie bestaat uit een veelheid van langgerekte schimmeldraden. Deze kolonie groeit
uitzodatzeuiteindelijk zichtbaar wordtzonder microscoop.
Schimmels (fungi) bedreigen de kwaliteit vooral door hun zichtbare aanwezigheid
op het produkt. Een vergaande aantasting door schimmels kan ook leiden tot verkleuringen en vroegtijdig afvallen van de kroonbladeren. Het kanzijn dat deaantasting alzichtbaar istijdens deteelt. Het isechter ook mogelijk danmenpas naopslag
of vervoer schimmelvlekken ontdekt op het blad of in de bloem. Het betreft meestal
infectie door de schimmel Botrytis. De waargenomen vlekken worden 'pokken',
'smet' ofookwel 'peper'genoemd.
Vrijwel alle snijbloemen zijn hiervoor gevoelig. Binnen de bloemsoort varieert degevoeligheid per cultivar soms sterk.'Toch zal materiaal, dat bij de oogst meestal al
wel een lage (maar niet zichtbare) Besmettingsgraad door sporen van deze schimmelvertoont, niet altijd problemen geven tijdens de distributie. Voor de kieming van
de sporen is namelijk de aanwezigheid van vrij water noodzakelijk. Dit vrije water
zalvooral ontstaan bij hoge relatieve vochtigheid enwisselende temperaturen (condensatie). Als echter op het moment van oogsten de sporen reeds ontkiemdwaren,
isdaarnageen hoge vochtigheid of vrijwater meervereist voorverdere groeivande
schimmel. De schimmel heeft zich dan al genesteld en de gastheer zorgt voor de
verderevochtvoorziening.
Lagetemperaturen vertragen slechts de^groeisnelheidvan Botrytis maar zorgen niet
voor stilstand van de groei. Zelfs bij de laagst toepasbare opslagtemperatuur voor
bloemenkandeschimmelverdergroeien.
Schimmels zijn ook ongewenst omdat ze ethyleen kunnen produceren. Het aangetaste produkt gaat zelf ook meer ethyleen vormen. Hierdoor bestaat het gevaar dat
de ethyleenconcentratie boven de drempelwaarde van de gevoeligheid van hetproduktwordt gebracht.
Omdat de aanwezigheid van schimmel ongewenst is moeten afgevallen bladeren,
aangetaste bloemen, kortom al hetopdegrond liggende plantenmateriaaltijdigworden weggehaald. Een goede hygiëne op alle plaatsen tijdens de distributiefase is
eennoodzaak. Menvermijdt daarmeeinfecties.
Een effectieve bestrijdingsmethode van Botrytis lijkt mogelijk. Indien men na de
oogst de bloemen dompelt ineenfungicide (bijvoorbeeld Rovral) wordt de schimmel
goed bestreden. (Onderzoek naar deze mogelijke bestrijding vindt plaats op het
proefstation inAalsmeer).
4.2. Bacteriën
Bacteriën zijn kleine, eencellige organismen, die alleen met behulp van een
microscoop kunnen worden gezien. Hun grootte varieert van ca. 0.08-0.0005 mm.
Hun bouw is weinig gedifferentieerd. Sommige kunnen in water actief bewegen
(zwemmen) door het bezit van één of meer flagellen. Devermeerdering vindt plaats
dooreenceldeling. Enkele soorten kunnen sporenvormen.Dezesporen kunnen net
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alsbijschimmelsongunstigeomstandigheden (zoalsdroogteofhitte)overleven.
Bacteriën hebben een hoge groeisnelheid. Onder groeisnelheid verstaat men hier
detoename vanhet aantal individuen pertijdseenheid.Vaakwordt hetvermogentot
groei onderschat. Dit is de reden waarom zich problemen kunnen voordoen met de
bassins en emmers bij de kweker. Ook al is de temperatuur van het bassinwater
vaak laag, toch kan de toename van bacteriën ongewenst sterk zijn. Dit vindt zijn
oorzaak in het feit dat de bacteriegroei een exponentiële fase vertoont: onder optimale omstandigheden kan elke 15 à30 minuten een celdeling plaatsvinden,afhankelijk van de milieu-omstandigheden en de bacteriesoort. Wat een dergelijke groeisnelheid betekent wordt duidelijker door een voorbeeld. Een bacterie meteengeneratieduur van 20 min. zou theoretisch in 24 uur tot 4700 triljoen (4,7 x 1021) cellen
zijntoegenomen,d.w.z. ongeveer 2000 ton bacterie. Dat dit niet gebeurt komt doordat er onvoldoende voedsel is en de bacteriën elkaar in de weg gaan zitten. Niettemin kan inwater het aantal bacteriën snel oplopen tot ongeveer 1miljoen permilliliter(figuur4.1).
Bacteriën nemen hun voedsel op als kleinere moleculen. Grote moleculen (zoals
zetmeel, eiwit enz.) zijn te groot om door bacteriën te worden opgenomen. Het molecuul moet eerst buiten de bacterie tot kleinere eenheden worden afgebroken. De
bacteriën doen dit door het afscheiden van enzymen,xle zogenaamde exo-enzymen.
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'Verslijmde' bloemstengels kunnen ontstaan door een bacteris-aantasting; door de
werking van exo-enzymen wordt de plant afgebroken. Ook bij het optreden'van
vaatverstopping zijn mogelijk exo-enzymen betrokken.
In het algemeen is de groeisnelheid lager bij lagere temperaturen. Dat wil niet zeggendatbijlagetemperaturen hetgevaarvanbacteriegroei afwezigis.
De onderste temperatuurgrens bij opslag en vervoer van bloemen zal ongeveer 1' .2°C zijn. Er zijn koudetolerante bacteriën die bij deze temperatuur nog langzaam
kunnendoorgroeien.Voorbeeldenzijn Pseudomonas enFlavobacterium.
Bacteriën benadelen de kwaliteit van snijbloemen door groei in het water waarin de
aantal bacteriën per ml
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Figuur4.1(links)
Verloopvanhetaantal bacteriën inhetvaaswater van bloemen
Figuur4.2(rechts)
Aantal bloemen met 'bent neck' tijdens het vaasleven van roos 'Sonia' en 'Ilona', waarbij de
doornenaldannietverwijderd waren
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bloemen geplaatst zijn en door groei in de stengels. De bloemen geven aan het
water stoffen af en deze vormen het voedsel voor de bacteriën. Analyses hebben
aangetoond dat het water waarin bloemen gedurende 3 dagen hebben gestaan
reeds een groot aantal bacteriën bevat, hetgeen afbreuk doet aan de kwaliteit door
hetoptredenvanvaatverstopping.
Een extra probleem vormt het ontdoornen van rozestengels. In proeven is het verschil bekeken tussen het gehalte aan suikers en het aantal levende bacteriën in het
vaaswater van rozen mèt en rozen zonder doornen. In deze proeven werden de
doornen en het blad van het ondereind van de steel verwijderd met een zogenaamde handontdoorner. Van de controlepartij werd alleen het blad aan het ondereind
van de steel verwijderd. In figuur 4.2 is de ontwikkeling van het aantal rozen met
bent-neck geschetst.
Uit deze figuur blijkt dat het ontdoornen een negatieve invloed op de uitbloei heeft.
Dit is waarschijnlijk te wijten aan de hogere suikerconcentratie, die vooral gedurendedeeerstedagen in het vaaswater van ontdoornde rozenwerdgevonden. Desuikersvormen een ideale voedingsbron voor de bacteriën, waarvan er in hetvaaswater van de ontdoornde rozen gedurende het gehele vaasleven ruim 10maal zoveel
aanwezigwarenalsindatvan niet-ontdoomde. Ditwordtgetoondinfiguur4.3.
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Figuur4.3
Aantalbacteriëninhetvaaswater van 'Ilona' rozenzonder enmetdoorns

Dat de suikerconcentratie na de eerste vaasdag weer afneemt wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door consumptie door bacteriën. Of naast suikers ook andere verbindingen uit de stengel direct of indirect de bacteriegroei beïnvloeden, is nog niet bekend.
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Erstaat ons een aantal maatregelen tendienste omde bacteriegroei binnen de perkentehouden.
Bij de kweker en de veiling worden verschillende middelen toegepast om de bacteriegroei te remmen. Vrij algemeen wordt aluminiumsulfaat (AI2(S04)3) gebruikt. Helaas wordt in de praktijk het bacterieremmende effect van aluminiumsulfaat overschat, met het gevolg dat men het bassinwater te lang gebruikt. Het is wel zo dat
deze stof een dagelijks verversen van het water overbodig maakt en dus arbeidsbesparend is,maar infeitezijn bij eentemperatuur van 4°C,geheel afhankelijk van
de bezettingsgraad van het bassin, na 5tot 8dagen de aantallen bacteriën te hoog
enzou het water weer vervangen moeten worden. Figuur 4.4 toont de bacteriegroei
ineenvolbassin.
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Figuur4.4
Toenamevanhetaantalbacteriënineengoedschoongemaaktbassinmetveelrozenbij4°C.
Heteffectvan(0.8gramperliter)aluminiumsulfaat (A)iszeerduidelijk.Inwater (B)neemthet
aantalbacteriënonmiddellijksterktoe
Hetaluminium wordt door de plant opgenomen en heeft zo nogenigetijdeenbacterieremmende werking inde bloemsteel. Wel kan het bij de gebruikte concentratie al
eennadelig effect hebben.Bij sommige rozencultivars leidt hettot vroegtijdige bladval. Eentehogedosering isdaaromsterkafteraden.
Opde bodem van de bassins waaraan aluminiumsulfaat istoegevoegd bevindt zich
een neerslag van deze verbinding. De bloemen moeten echter niet in de neerslag
staan,want de neerslag heeft eenvaatverstoppend effect. Als menonder in hetbassin een vlonder plaatst, waarop de rozen kunnen staan, dan bevindt het neerslag
zichvoornamelijkonderdevlonder endebloemenstaaninschoonwater.
Vaak wordt ook chloor toegepast als bactericide. Vooral door gerberakwekers wordt
chloorbleekloog, natriumhypochloriet, aan het water toegevoegd. Het actieve chloor
beschadigt soms de bloemen, in dit verband zou NaDT (natriumdichloor-S-triazine)
meervoordelen hebben,omdat hierhetchloorgeleidelijk vrijkomt.
UV-bestraling van het bassinwater is ook een methode om het bacteriegetal in het
water laagte houden.Hierbij wordt hetwater rondgepompt enpasseert heteenUV-
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lamp, waardoor de bacteriën worden gedood. Deze werkwijze is milieuvriendelijker,
het maakt frequent schoonmaken overbodig ensluit elk nadeligeffect vandechemischestoffen opdesnijbloemen uit. Het isechter devraagof UVwelzogunstig isals
chloor of aluminium want door opname van deze verbindingen wordt de groei van
bacteriën in de stengel tijdens het transport geremd, terwijl zo'n remming niet
plaatsvindt inbloemendieopwaterstaandatmet UVisbehandeld.
Of het UV-systeem het aantal bacteriën in het bassinwater opeen aanvaardbaar niveaukan houden,is experimenteel nagegaan.Wijgeven hier de resultaten weer die
verkregen werden bij UV-behandeling van bassinwater van gerbera's (figuur 4.5).
Het kiemgetal is nog na één maand lager dan 10.000 bacteriën per ml water. De
curve blijkt vrij horizontaal teverlopen entoont hierdoor aandat men meteenevenwichtstoestandtemaken heeft.
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Figuur4.5
Aantalbacteriën ineenbassin metgerbera natoepassingvan UV-apparatuur invergelijking
metdatinonbehandeldewater(uit:deWittee.a., 1982)
Zowel bij rozen als bij gerbera's leidt het bewaren in bassins vaak tot klachten over
dekwaliteit vande snijbloem. Dit lijkt vaak terugtevoerenopeentegrote vervuiling
van het water door zwevende grond- en plantedeeltjes, maar vooral ook door een
veel te hoog aantal bacteriën, zowel levende als dode. Ondanks het gebruik van
voorbehandelingsmiddelen wordt de noodzakelijke verversingsfrequentie van het
water (bij de gerbera om de 3 dagen en bij de roos elke week) in de praktijk soms
alstearbeidsintensief ervaren.Hetisniettemin noodzakelijk.
Met een eenvoudige methode is de microbiële gesteldheid van het water te controleren.Omditmogelijktemakeniseeneenvoudigetoets beschikbaar.
Voor een dergelijke toets zijn door diverse firma's zogenaamde dipslides, of dompelplaatjes, in de handel gebracht. Dit zijn plastic plaatjes, die aan beide zijden
voorzienzijnvaneenvoedingsbodem voorbacteriën.
Door deze dipslides in het water te dompelen en daarna 24 uur bij ongeveer 30°C
te plaatsen (bijvoorbeeld in een aquarium), waardoor de bacteriën uitgroeien tot
zichtbare kolonies,kanmendegraadvanbesmettingvaststellen.
Bijschoonmaak vande bassins en emmers is hetvan belangtevens een reinigingsmiddel te gebruiken en te boenen. Bacteriën kunnen zich vastnestelen, zelfs op
gladde wanden. Indien bij inefficiënt schoonmaken bacteriën overblijven betekent
dit niet alleen dat het beginkiemgetalal hoger isdangewenst, maar erger is nogdat
deze restflora uit soorten bestaat die reeds geselecteerd zijn voor dit medium. De
restanten groeien dus bij nieuw gebruik snel weer uit. Naeen goede reiniging daarentegen moet deze specifieke bacterieflora zich elke keer opnieuw opbouwen. Hier
istijdwinst,want hetwater blijft langer schoon,zoalsfiguur4.6toont.
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Figuur4.6
Toenamevan het aantal bacteriën inemmers met rozen diewel (links) of niet (rechts)goed
zijnschoongemaakt.Indeemmerszatwater( ) ofeenoplossingvanaluminiumsulfaat(—)
Bij de consument wordt snijbloemenvoedsel gebruikt. Het toegevoegde bactericide
moet ook hier de ontwikkeling van de bacterieflora onderdrukken. Teneinde dit te
vergemakkelijken is de zuurgraad vaak laag, meestal is de pH 4-5. Aan snijbloemenvoedsel worden uiteenlopende typen bactericiden toegevoegd. Hetmeest wordt
aluminiumsulfaat gebruikt, soms wordt 8-hydroxyquinolinesulfaat (HQS) of 8-hydroxyquinolinecitraat (HQC) toegevoegd. In hoofdstuk 5 zal nader op de eigenschappenenhetgebruik vansnijbloemenvoedsel wordeningegaan.
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5. VOORBEHANDELING ENVOEDING
Determen 'voorbehandeling' en'voeding'zijnhistorischgegroeidebegrippen.
Onder voorbehandeling wordt verstaan het toevoegen van chemische verbindingen
aan het water waar de snijbloemen na de oogst in gezet worden. Voorbehandeling
vindt plaats bij de teler en voordat de bloemen aan de afzetweg beginnen. Bij voedingworden altijd suikers toegevoegd.Te onderscheiden zijnvoorraadvoeding (toepassing bij de teler) en voeding door toevoeging van snijbloemenvoedsel (gebruikt
doordetaillistenconsument).
De begrippen zijn niet strak te scheiden. Er worden in de praktijk ook mengvormen
toegepast zoalsvoorbehandeling waarbijsuikerswordentoegevoegd.
5.1. Defunctiesvanvoorbehandeling envoeding
Devierfunctiesvanvoorbehandeling envoedingzijn:
- behandelen van hetwater waar de bloemen ingezetwordentegen microbiëlevervuilingdoortoevoeging vanchemicaliënofdoor reinigingopanderemanieren;
- voeden van de snijbloemen, voor het bevorderen van de knopontplooiing of de
bloemontwikkeling;
- beschermen van de bloem tegen ethyleen van buitenaf (exogeen ethyleen) of
tegendeeigen ethyleenproduktie;
- vertragenvandebladvergeling.
In het eerste geval (schoon houden van het water) is het niet altijd noodzakelijk dat
er, behalve water, iets door de bloem opgenomen wordt; voor de andere functies is
deopnamevanwerkzame stoffenessentieel.
5.1.1. Waterbehandelingtegenmicrobiëlevervuiling
Bloemenwater kan op verschillende manieren 'schoon' gehouden worden (zie ook
hoofdstuk4). Indeeerste plaatsdoor hettoevoegenvanstoffendiebacteriëndoden
en daardoor de groeisnelheid van bacteriekolonies vertragen (bactericiden). Debekendste chemicaliën die in de praktijk gebruikt worden zijn aluminiumsulfaat en
chloorverbindingen. Andere bactericiden zijn HQC (hydroxyquinolinecitraat), HQS
(hydroxyquinolinesulfaat) en de quaternaire ammoniumverbindingen, onder andere
benzalkon (Halevy en Mayak, 1981). Welke van deze chemicaliën toegepast wordenhangt (mede) afvande bloemsoort. Sommige soortenverdragenchloorhoudendemiddelen slecht (sommige gerbera's), andere soorten kunnen minder goed tegen
de HQ-verbindingen. Zo kunnen witte cymbidiumbloemen geel worden als HQ-verbindingengebruiktworden.
Een heel andere vorm van waterreiniging is die waarbij ultraviolet licht gebruikt
wordt. Hierbij zijn twee systemen te onderscheiden. Ten eerste het directe systeem,
waarbij het water langs een UV-lamp gepompt wordt. De UV-lamp doodt de bacteriën rechtstreeks. Bij de tweede methode (Photozone) wordt door UV-licht zuurstof
uit de lucht omgezet in ozon en zuurstofradikalen. Het water wordt langs deze lucht
met geactiveerde zuurstof gepompt, waardoor bacteriën gedoodworden.Beidesystemen zijn voorzien van filters om het water optisch schoon te houden: troebeling
zoudedoordringbaarheid van hetwatervoordestralingverminderen.
In de praktijk komen ook mengvormen voor: soms worden chloorverbindingen of
aluminiumsulfaat toegevoegd aanwaterdatdoor ultraviolet lichtwordtgereinigd.
5.1.2. Voedenvandesnijbloem
Deze behandeling kan door de teler, de detaillist en de consument uitgevoerd worden. Wanneer de bloemen reeds bij de teler gevoed worden spreekt men van voor75

raadvoeding. Het doel van voorraadvoeding is te voorkomen dat de hoeveelheid
koolhydratentijdensdeafzetweg opeente laagniveaukomt.
Een voedingsoplossing bestaat uit enkele procenten suiker, meestal een bactericide en eventueel een of enkele groeiregulatoren. Door voorraadvoeding kunnen rozen minder afhankelijk worden van de toediening van snijbloemenvoedsel door de
consument (Harkemaen Boom, 1983). Voor tulpen isgeen profijt van voorraadvoedinggevonden (Woltering,1981).
Inde praktijk wordt voorraadvoeding weinig toegepast. Wel wordt Gypsophyla voorbehandeld meteen mengselvaneensuiker eneenbactericide.
Wanneer deteler (bij het ruimen van de kas bijvoorbeeld) gedwongen wordt onrijpe
bloementeoogsten,is het mogelijk door eenvoeding deonrijpe knoppen opverantwoorde wijze inhetveilingrijpe stadium te krijgen.Behalve suiker eneen bactericide
kunnen deze middelen groeiregulatoren bevatten. De commerciële middelen die
hiervoor gebruikt worden, noemt men knopmiddelen. Deze worden toegepast bij
trosanjer,fresiaenchrysant.
Ook bij de detaillist en de consument kunnen snijbloemen gevoed worden met snijbloemenvoedsel. Voor sommige snijbloemsoorten is het voeden zelfs essentieel
vooreenbevredigende uitbloei,bijvoorbeeldvoorderoos.
Er zijn verschillende typen snijbloemenvoedsel op de markt. Zo zijn er een aantal
universele typen (voor 'alle snijbloemen'), maar ook speciale mengsels voor mimosa,heestertakken, bolbloemenenanjers.
Bovendien worden er stickers, kaartjes en tabletten aangeboden, die een of meer
componenten bevatten, doch geen koolhydraten. De gebruiker kan dan zelf suiker
toevoegen.
5.1.3. Hetbeschermen vandebloemtegenethyleen
Nadat in 1978duidelijk was geworden dat zilver indevormvan zilverthiosulfaat een
probaat middel istegen de negatieve werking van ethyleen, hebbenveel onderzoekerszichbeziggehouden metdetoepassingervan.
Voor een aantal snijbloemsoorten is onderzoek verricht naar de toepassingsduur
van de behandeling, de concentraties zilver en de verhouding zilvernitraat-natriumthiosulfaat.
In de Verenigde Staten behandelt men anjers en trosanjers zeer kort (10-30 minuten) met een hoge zilverconcentratie. Reid e.a. (1980a, 1980b) vonden als optimum
0,5 ^mol (55 ng) per steel en als toxische grens 5|imol (550 \ig) per
steel. Eigen onderzoek leverde ongeveer dezelfde resultaten op, hoewel bij de
onderzochte variëteiten de schadegrens lager lag. Reeds bij 1-2 ^mol Ag/steel
beginnen het blad en de kelk schadeverschijnselen te vertonen. Figuur 5.1 geeft
een indruk van de relatie tussen de zilverconcentratie en de hoeveelheid schade.
Verkorting van het vaasleven door zilverschade begint pas wanneer 5 umol Ag/steeloverschreden wordt.
Op basis van dit onderzoek is voor (tros)anjers geadviseerd de huidige in Nederland toegepaste concentraties aan te houden (0,2 mmol AgN0 3 en 1,6 mmol
Na2S203.5H20 perliter).
Opbasisvandezeconcentratie isdebehandelingstijd:
Minimaal:
2uurbuitende koelcel
4uurindekoelcel
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Optimaal:
4-48 uurinde koelcel
waarschijnlijk 4-10uurbuitendekoelcel
(omredenvantesnelle knopontwikkeling)
Maximaal:
72uurindekoelcel
waarschijnlijk 10uurbuitende koelcel
(om reden van te snelle knopontwikkeling en mogelijk zilverschade) (Kalkman en
Harkema,1984)
Voor de lelie 'Enchantment' bedraagt, op basis van dezelfde concentratie, de minimale behandelingstijd 4 uur, en de maximale behandelingstijd 36 uur. De meeste
lelies hebben profijt van een voorbehandeling met zilverthiosulfaat, de een meer
dandeander (Swart, 1981;Sytsemae.a., 1984).
De behandelingstijd bij fresia moet minimaal 3 uur bedragen (Sytsema en ElferingKoster, 1984). Het resultaat bijfresia is echter niet zosprekend als bij (tros)anjer en
lelie. Voor een aantal zomerbloemen wordt ook vaak zilverthiosulfaat gebruikt. Incidenteel wordt wel eens schade geconstateerd, bijvoorbeeld bij violier en monnikskap(Kalkman, 1985;Woltering,1984).
schadecijfer
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Figuur5.1
Schadeaantrosanjers,veroorzaakt dooreenberekende hoeveelheidzilverwaarbijO =geen
schadeen10= maximaleschade(naar:KalkmanenHarkema, 1984)
Eennadeel van zilverthiosulfaat isde belasting voor het milieu. Het werkzame deel,
hetzilver, accumuleert inde bodem. Het kanoptwee manieren inhet milieu komen,
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namelijk via lozing van de 'uitgewerkte' resten door de kweker en, zeer verspreid,
wanneerdezilverhoudende bloemenwordenweggegooid.
Op de bedrijven kan het probleem worden opgelost; voordat het voorbehandelingsmiddel geloosd mag worden behoren eerst de resten verzameld te worden in een
speciaal vat, waarin door toevoeging van chemicaliën zilver neerslaat. Na verloop
vantijd kande bovenstaande vloeistof afgetapt engeloosd worden.De hoeveelheid
zilver diedan in het milieu komt isgering,maar het iseenonomkeerbaar proces.De
ophoping in het milieu,en het feit dat zilver tot deschaarse metalen gerekend moet
worden,zijnderedenenwaaromgezocht isenwordt naareen alternatief.
Voor (tros)anjers is nu een mengsel van een aantal componenten beschikbaar dat,
afhankelijk van de soort (standaard- of trosanjer) en de ethyleenconcentratie, de
werking van zilverthiosulfaat benadert of zelfs overtreft. Dit alternatief is eenmengsel van amino-oxy-azijnzuur (AOA), gibberellinezuur (GA), kinetine, daminozide
(SADH of Alar), semicarbazide, oxamide hydrazide, iminodiazijnzuur en een uitvloeier(Triton-X-IOO).
Alsvoorbeeld geeft tabel 5.1 een overzicht van het aantal vaasdagen van een standaardanjer- entrosanjercultivar navoorbehandeling met zilverthiosulfaat en hetontwikkelde alternatief.
Tabel5.1. Aantalvaasdagen*navoorbehandeling metzilverthiosulfaat ofmeteenalternatief.
Vervolgensuitbloeiopleidingwater(StadenenBeekhuizen, 1985)
voorbehandeling

water
zilverthiosulfaat
alternatief

standaardanjer'Scania'
zonder
0,2ppm
ethyleen
ethyleen
4,7
15,4
15,3

trosanjer'RedMini Star'
zonder
0,2ppm
ethyleen
ethyleen

3,0
14,5
14,2

13,7
16,0
23,8

12,4
16,0
23,4

*eindevaaslevenwanneerdehelft + 1 bloemslecht(gekrompen)is.
Wanneer gebleken is,dat deze componenten niet schadelijk zijnvoor het milieu zou
het mogelijk zijn de bloemen in het voorbehandelingsmiddel op de veiling aan te
voeren.
5.1.4. Hetvertragenvandebladvergeling
Bij een aantal snijbloemen (alstroemeria, lelie, Euphorbia fulgens, sommige chrysanten) wordt het plezier dat de consument van snijbloemen heeft voor een groot
deel bepaald door het blad. Vaak treedt echter vóór deverwelking van de bloemen
bladvergelingop.
Uit proeven bleek dat een aantal groeiregulatoren in principe instaat is de bladvergeling te vertragen. Een mengsel van drie groeistoffen, namelijk kinetine,gibberellinezuur en indol-3-azijnzuur, gaf bij lelie en alstroemeria voor wat betreft de bladvergeling goede resultaten. Inde proeven werden genoemde verbindingen alstoevoegingaansnijbloemenvoedseltoegepast. (Staden,1976a;1976b).
5.1.5. Mengvormen
Het ligt voor de hand dat de kant en klare middelen die er op de markt zijn bestaan
uit meerdere stoffen die,afhankelijk van de bloemsoort, deverschillende problemen
telijf gaan.Zowordt aan middelen,dievoeding alsdoel hebben,tevens eenbactericide en wellicht soms een fungicide toegevoegd. Zo zijn er middelen op de markt
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tegen bladvergeling bij alstroemeria en Euphorbia fulgens met en zonder zilverthiosulfaat: een combinatie van bescherming tegen ethyleen en vertraging van bladvergeling. Tabel 5.2 geeft een overzicht van middelen en maatregelen tegen een scala
van factoren die houdbaarheid verminderen (Mor e.a., 1984; Staden en Van den
Berg, 1977a; 1977b).

Tabel5.2. Middelenterhandhaving vande houdbaarheid
bloemsoort

middel1)

effect

toepassing

1. Agapanthus

1,5% Sa + 50ppmCZ +
20ppmHQC
120Dpm
HQC++55ppm
ppm
GA 3 + 1-5 ppmIAA

verminderingknopenbloemval

vaasmiddel

2. Alstroemeria

2% Sa + 170ppm HQC7,5 ppmGA3 + 2ppmKi
5ppm IAA(pH = 5)

vermindering bladvergeling, rijkere
bloei

vaasmiddel

2% S a + 170 ppm HQC 30ppmGA3 + 2ppmKi -I
15 ppm IAA(pH = 5)

idem

voorbehandeling
(24uur)

3,5% Sa,aangevuld met
nogeens2,5% suiker door
Anjerchrysal(1)

onrijper oogstenis
mogelijk; betere
bloei

combinatievan
voorbehandeling 24
uur(1) en

3. Dahlia

Anjerchrysal (2,5%suiker)
(2)

vaasmiddel (2)

4. Euphorbia
fulgens

CztotpH = 2,8(1)
2,5% Sa-i- 150ppmHQC,
pH = 4,8 (2)

beterekwaliteitvan
hetblad

combinatievan
voorbehandeling
(1)
envaasmiddel(2)

5. Iris2)

2 % S a + 180ppmHQC
40ppmGA3 + 2ppmKi

verbetering bloemontplooiing-

voorbehandeling
(24uur)

2% Sa + 180ppm HQC +
10 ppmGA3 + 1 ppmKi
(pH = 5,0)
6. Lelie

2% Sa + 170ppmHQC +
40ppmGA3 + 2ppmKi +
35ppm IAA(pH = 5,0)
2% Sa + 170ppmHQC +
10 ppmGA3 + 2ppmKi +
10 ppm IAA(pH = 5)

idem

tegengaanvroegtijdige bladvergeling

idem

vaasmiddel

voorbehandeling
(24uur)

vaasmiddel

Sa = saccharose
Cz = citroenzuur
HQC = hydroxyquinolinecitraat
GA3 = gibberellinezuur
IAA = indolazijnzuur
Ki
= kinetine
Alsalternatief voorditmengselgeeftook GA4 . 7 goederesultaten (Swart, 1985).
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5.2. Factorendiedeopnamevanmiddelen beïnvloeden
Het is van belang de behandeling zo uit te voeren dat het effect maximaal is. Dat
betekent dat er niet te weinig van de werkzame stof aanwezig moet zijn, maar ook
nietteveel.Vooralvoor chemicaliën diealleentot doel hebbenwater schoonte houden, is het belangrijk dat er niet te veel wordt toegediend (kans op schade). Daar
staat tegenover dat de werkzaamheid kan afnemen in de tijd. Bij het gebruik van
chloor wordt geëxperimenteerd met chloordoseerapparatuur, om altijddejuiste concentratietehandhaven.
Wanneer de werkzaamheid van een verbinding afhankelijk is van de hoeveelheid
die inde bloem arriveert, is het belangrijk om nategaan welke factoren van invloed
zijnopdevloeistofopname.
Behalve van de eigenschappen van de snijbloem zelf (gevoeligheid voor vaatverstopping, verdampend oppervlak, aanwezigheid van huidmondjes), is de opname
afhankelijk van een aantal factoren die, onafhankelijk van het produkt, direct beïnvloedkunnenworden,namelijk:
- dematewaarin hetproduktverzadigd ismetwater,
- detemperatuur tijdensdeopname,
- delichtintensiteit tijdensdeopname,
- aldannietverwijderen vaneenstukje vandestengel,
- de behandelingsduur,
- desamenstellingvandeoplossing.
5.2.1. Demate vanverzadigingvanhetproduktmetwater
Wanneer het gaat om een behandeling bij de kweker is het moment van oogsten
van invloed op de wateropname van het geoogste produkt. Wanneer de bloem verzadigd is met water, zal de wateropname na de oogst niet veel hoger zijn dan het
tekort dat ontstaat door de verdamping. Wanneer geoogst wordt op een tijdstip dat
de bloem minder verzadigd is,zal ereen groter tekort zijn. Dewateropname zaldan
groterzijn,omdateerst hettekortaangevuldwordt.Tabel5.3illustreertdit.
Tabel5.3.Gewichtstoename na4uuropwater naoogstopverschillendeoogsttijdstippenbij
chrysant'Horim'
oogsttijdstip
9.00uur
11.00uur
14.00uur
16.00uur

luchttemperatuur
indekas(°C)

gewichtstoenamein %
vangewichtbijoogsten

17
21
25
—

1,0
2,7
3,2
3,6

Wanneer deeerste 'dorst' gelest wordtdoor de bloemenonmiddellijk nahet oogsten
op water te zetten, en daarna wordt pas de behandeling uitgevoerd, dan zal deopnamevan het middel relatief gering zijn.Wanneer debloemen nadeoogst enigetijd
droog gehouden worden is de opname gedurende het eerste uur hoog; daarna
treedt een stabilisatie in. De verdamping is vanaf het begin constant. Dit wordt verduidelijkt infiguur 5.2. De bloemen hebben hier eerst 30 minuten droog of op water
gestaan. Daarna zijn zeallemaal opwater gezet enisdetranspiratie endewateropnamegemeten.
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Figuur5.2
Verdamping enwateropname van lelie 'Enchantment' opleidingwater. Vanoogsttotmoment
van op water zetten stonden de bloemen droog (A) of op water (•) (naar: Harkema en
vanDoorn,inpress)
Vanwege dit verschijnsel wordt afgeraden om na het oogsten de bloemen eerst in
water te zetten,daarna te sorteren en te bossen en dan pas te gaan voorbehandelen. Debloemen moeten nadeoogstwordengeplaatst inwater metde verbindingen
dieopgenomen moetenworden,ennieteerst inwaterzonderdeverbindingen.
5.2.2. Klimaattijdensdeopname
Wanneer de temperatuur of de relatieve luchtvochtigheid gevarieerd wordenverandert de drijvende kracht voor de verdamping. Daardoor wordt dus ook de wateropname beïnvloed. Wanneer bij constante relatieve luchtvochtigheid de temperatuur
oploopt zullen bloemen meer verdampen en daardoor meer water opnemen.Wanneer bij gelijkblijvende temperatuur de relatieve luchtvochtigheid wordt verhoogd,
zullen bloemen minder verdampen en daardoor minder water opnemen. Overigens
isdeverdamping niet alleen afhankelijk van detemperatuur ende luchtvochtigheid,
maarookvandeluchtsnelheid.
Figuur 5.3toont hetverschil inverdamping enwateropname van bloemendie bijdezelfde temperatuur, maar bij verschillende relatieve luchtvochtigheden hebben gestaan. Hetverschil iszeer duidelijk: verlaging vande relatieve vochtigheid bevordert
deverdampingendaarmeedewateropname.
Om bloemen zoveel mogelijk voorbehandelingsmiddel op te laten nemen, moet,
wanneer tijd de beperkende factor is,de voorbehandeling plaatsvinden ineenruimte met een hogetemperatuur eneen lagevochtigheid. Eendergelijk klimaat versnelt
echter de knopontplooiingenvergroot dekans op uitdroging (doortesterkeverdamping). Daarom kan een dergelijk klimaat ook alleen maar geadviseerd worden wanneerdevoorbehandeling niet langer danenkele urenduurt.
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Figuur 5.3
Verdamping enwateropname van lelie 'Enchantment' op leidingwater bijeen relatievevochtigheid van respectievelijk 28% (•), 50% (•), 75% (•) en 95% (A). Voor het op
waterzettenstondendebloemendroog (naar:Harkemaenvan Doorn,inpress)
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Figuur 5.4
Verdamping en wateropname van lelie 'Enchantment' op leidingwater in licht (•) en donker
(A). Voor het op water zetten stonden de bloemen droog (naar: Harkema en van Doorn, in
press)
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5.2.3. Deaanwezigheid vanlicht
Licht heeft invloed op de huidmondjes. Wanneer planten in licht staan,zijn de huidmondjes geopend. In het donker sluiten de huidmondjes zich. In hoeverre verschillende lichtintensiteiten inde praktijk invloed hebben op eenvrij kort durende voorbehandeling,isnietbekend.
Er is wel een verschil in openingstoestand van de huidmondjes als gevolg van de
aanwezigheidvaneenzekere hoeveelheid lichtinvergelijking metabsoluut donker.
Figuur 5.4 toont de invloed van licht op detranspiratie en wateropname vande lelie
'Enchantment'.
5.2.4. Verwijderenvaneenstukjesteel
Er is een effect van het verwijderen van een stukje van de steel (aansnijden) op de
wateropname. Naarmate detijd dieverloopt tussen oogsten enwateropname langer
is,zaldenoodzaak omaantesnijdengroter zijn.
Tabel 5.4. toont de wateropname door een drietal variëteiten trosanjers naverschillende perioden droogliggen in verschillende klimaten;voor dewateropname (gedurende 4 uur bij 5°C/90% r.v.) werden van de stelen wel of niet de onderste stukjes
verwijderd.
Tabel5.4. Wateropnamevan(tros)anjers ingrammenpersteel.(Naar:KalkmanenHarkema,
1984)
periodedroog

wateropname ing/steel

aansnijden
anjer
'Scania'

trosanjer
'RedStar'

trosanjer
'Ministar'

enkeleuren
(20°C/60% r.v.)

wel
niet

1,03
0,99

1,11
0,95

1,09
1,00

1 dag
(5°C/90% r.v.)

wel
niet

1,22
1,17

1,27
1,15

1,33
0,94

3dagen
(5°C/90% r.v.)

wel
niet

1,31
0,85

1,28
0,80

1,27
0,64

Uit deze tabel blijkt dat afhankelijk van de tijd dat de anjers droog liggen, opnieuw
aansnijden somseengroterewateropname totgevolg heeft.
5.2.5. Debehandelingsduur
De behandelingsduur hangt samen met de concentratie van de werkzame stoffen.
Wanneer een stof bij toediening van een hoge concentratie geen schade geeft kan,
wanneer er slechts beperkte tijd is,de concentratie verhoogd worden. Voor bijvoorbeeldzilverthiosulfaat kandit riskant zijn.
Verdubbeling van de momenteel gangbare concentratie kan in bepaalde gevallen
(gunstig opnameklimaat of een langdurige behandeling, bijvoorbeeld een weekend)
schadeveroorzaken,zoalsaleerdergetoond is(figuur5.1).
Figuur 5.5 toont dat de wateropname gedurende het eerste uur na oogsten voor
(tros)anjer, lelie en cymbidium het hoogst is. Dit wordt veroorzaakt door hetaanvullen van het watertekort dat ontstaan is op de plant en nade oogst. Ineen later stadium volgt de wateropname de verdamping, mits geen snelle vaatverstopping optreedt.
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wateropname ( g / k g vers gewicht)
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trosanjer Ministar
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Figuur 5.5
Decumulatieve wateropname van een aantal bloemen indetijdonder huiskameromstandigheden(20°C,60%r.v., licht)
Er is een verschil in wateropname tussen de bloemsoorten, en bij cymbidium is er
ook een verschil tussen de opname door individuele bloemen en door takken met
bloemen. De minimale, maximale- en optimale behandelingstijden variëren daarom
per produkt.

Bijvoorkeur moeten bloemen direct na het oogsten voorbehandeld worden.Werk welschoon,
dus
1. regelmatigdeoplossing verversen
2. bladresten verwijderen
3. geenoudebloemenlatenstaan
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5.2.6. Desamenstelling vanhetvoorbehandelingsmiddel
Belangrijk bij de samenstelling zijn de zuurgraad van de oplossing, de aanwezigheidvan oppervlaktespanning-verlagende componenten ende aarden concentratie
vandewerkzamestoffen.
Door toevoegen van citroenzuur en een uitvloeier (Tween 20) blijkt de vloeistofopname te worden verhoogd. Toevoeging van 1,5% suiker aan de oplossing vermindertdevloeistofopname (Durkin,1980).
Figuren 5.6 en 5.7 geven aan dat een hogere suikerconcentratie een lagerevloeistofopname tot gevolg heeft; het netto resultaat is wel een grotere suikeropname,
maarhetrendement vandeconcentratieverhoging islagerdan 100%.
opname voedingsoplossing
( m g / g vers gewicht)
160r
suikerconcentraties(

120

12
16 ' 20
opnametijd (uren)
Figuur 5.6
Deopname van voedingsoplossingen met verschillende suikerconcentraties indetijdvan tulp
'Kees Nelis'(naar:Woltering,1981)

suikeropname
(mg/g vers gewicht)
suikerconcentraties(°/o)

_—

"" 12

12
16
20
opnametijd (uren)
Figuur 5.7
De invloed van de suikerconcentratie van de voedingsoplossing op de opname van suiker bij
tulp 'Kees Nelis'. Vergeleken wordt wat de berekende suikeropname is als er evenveel voedingsoplossing opgenomen zou worden als bij 0% suiker (—) en wat de werkelijke suikeropnameis(
)(naar:Woltering,1981)
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5.3. Controlemethoden
Voor een aantal snijbloemsoorten is het resultaat van voorbehandelingen of kwaliteitshandhavende maatregelen zo duidelijk, dat veilingen er meer en meer toe zijn
overgegaan voorbehandelingen te verplichten, of grenzen te stellen aan het aantal
bacteriën in het water of de bloemsteel. Wil men iets verplichten,dan is controle op
denalevingvandeverplichting noodzakelijk.
Erzijndaartoeverschillende controlemogelijkheden:
a. metbehulpvaneen 'tracer'
Eentracer (of 'verklikker') iseen stof die aan hetvoorbehandelingsmiddel wordttoegevoegd met als enig doel op gemakkelijke wijze een indicatie te krijgen over de
voorbehandeling.
Aantracersmoetendevolgende eisengesteldworden:
- gemakkelijk aantetonen
- nietschadelijkvoor hetgewas
- magdewerkingvan hetmiddelnietverminderen
- magniet langer houdbaar zijndandewerkzamebestanddelen.
Tracers kunnen nooitde aanwezigheid vandewerkzame stof garanderen,ze geven
alleenindicaties.
b. dewerkzamestof(fen) zelf
Het bekendste voorbeeld is zilverthiosulfaat. Zilver is aantetonen (zowel kwalitatief
alssemi-kwantitatief) insteel,bladofbloem.
Debeste garantie geeft analyse inde bloembodem;dit isde plaatswaar zilver actief
is(Zonneveld en Klop, 1983). De meeste bloemenveilingen hanterendeze controlemethode,diealdan niet ineigen beheer uitgevoerd kanworden.Ook is het mogelijk
werkzame stoffen aan te tonen in de vloeistof waar de bloemen in staan,of diegebruikt isvoordebehandeling (Gorine.a., 1985).
c. devervuiling vanbloemstelenen/of hetwaterwaardebloemeninstaan.
Door enkele veilingen wordt het aantal levende bacteriën in de bloemstengel bepaald. Het is niet eenvoudig om deexacte grensvan een acceptabel aantal levende
bacteriën aante geven,te meer daar het totaal kiemgetal wel iets zegt over detoestandvanhetwaterendebloemsteel,maar nognietalles.
Het kiemgetal kan opgebouwd zijn uit een aantal zeer verschillende soorten, welke
niet allemaal even nadelig behoeven tezijnvoor de bloemen. Bovendien kanereen
effect zijn van dode bacteriën. Op de veiling VBA is als voorlopige grens voor het
totaalkiemgetal inbloemstelenvoor roos 107envoorgerbera 108gesteld.
Bacteriekiemgetallen kunnen op verschillende manieren geteld of geschat worden.
Bacteriekiemgetallen inwater kunnen o.a. geschat worden met behulp van dompelplaatjes: plaatjes met al dan niet specifieke voedingsbodems, welke eventueel ook
geschiktzijnvoorgebruik doordeteler endedetaillist (DeWitte,1982).
5.4. Deplaatsvan handeling
Snijbloemen kunnen in principe op verschillende plaatsen in de afzetketen behandeldworden:vantelertotenmetdeconsument.
Determ 'voorbehandeling' slaat in het algemeen op behandeling bij deteler, meestal snel na het oogsten. In principe kan ook de handel en de detailhandel bloemen
met verschillende middelen behandelen. Wanneer dit gebeurt is er meestal sprake
vanvoedende middelen.
Van de verschillende typen snijbloemenvoedsel, voor gebruik door detailhandel en
consument,wordteenglobaaloverzichtgegeven intabel5.5.
Intabel 5.6 is een overzicht gegeven van enkele middelen die meestal inde telersfasetoegepastworden;ditoverzicht isnietvolledig,maardientteroriëntering.
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Tabel 5.5. Voor diverse gewassen aanbevolen snijbloemenvoedsel. Indien geen van de
onderzochte middelen een positief effect had wordt 'water' aanbevolen (Uit: Kalkman e.a.,
1983)
gewas

Chrysal;
Aadural-p;
Substral

Anjer
Anthurium
Alstroemeria
Amaryllis
Allium
Aster
Aconitum
Agapanthus
Antirrhinum
Achillea
Bouvardia
Cymbidium
Chrysant
Campanula
Centaurea
Duizendschoon
Dahlia
Delphinium
Eremurus
Euphorbia
Freesia
Gerbera
Gypsophila
Gladiool
Forsythia
Iris
Liatris
Lelie
Margriet
Montbretia
Narcis
Nerine
Ornithogalum
Prunus
Roos
Sering
Sneeuwbal
Statice
Tulp

heesterChrysal;
AAdural-ms

X

anjerChrysal

tulpenChrysal

water

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

x1)
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

1

) halve concentratie
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Tabel 5.6. Eenaantalvoorbehandelingsmiddelen(NaarVBN, 1985)
naamprodukt

werking

tegebruikenbij

chloor
chrysalakc
chrysalavb*

bacteriegroeiremmend
voedingsstof, knopmiddel
ethyleenschaderemmend

chrysaldvb
chrysalIvb*

bacteriegroeiremmend
ethyleenschaderemmend
groei-bloei regulerend
bacteriegroeiremmend
groei-bloei regulerend
ethyleenschaderemmend
groei-bloei regulerend
ethyleenschaderemmend

gerbera
anjer,fresia,chrysant
anjer,lelie,fresia,Gypsophila,
sommigezomerbloemen
Bouvardia
lelie

chrysalrvb
chrysal svbl
chrysalsvb2*
Florever*
Florisant 100*
Florisant110*
Florisant200
GS
Rosal

ethyleenschaderemmend
ethyleenschaderemmend
groei-bloei regulerend
voedingsstof
bacteriegroeiremmend
bacteriegroeiremmend

roos,gerbera,sering,Bouvardia
Alstroemeria, Euphorbiafulgens
Euphorbiafulgens, Alstroemeria
anjer,lelie,Gypshophila,
sommigezomerbloemen
Alstroemeria, lelie
Gypsophila
Gypsophila
roos, Bouvardia

*dezemiddelen moeten nagebruik ineenafvalvatwordenneergeslagen.

88

6. KOELING ENBEWARINGVAN SNIJBLOEMEN
Indit hoofdstuk wordt ingegaan op deverschillende aspecten van het koelen enbewaren van snijbloemen. Hierbij is een indeling gemaakt naar produktaspecten en
technischeaspecten.
Bijde produktaspecten zal ingegaan worden opde invloed van koeling en bewaring
van snijbloemen op de kwaliteit c.q. houdbaarheid. Bij de technische aspecten komendeverschillende koelmethoden en-systemen aandeorde.
6.1. Produktaspecten vandebewaringvan snijbloemen
Bijhetopslaan of transporteren van snijbloemen spelen tijdenklimaat eengroterol.
Vooral wanneer sprake is van een wat langere opslagtijd (weekend) of eenlangdurigtransport is het belangrijk dat deopslagplaats of hettransportmiddel goedgeconditioneerdzijn.
Vindt opslag bij de teler plaats dan is het mogelijk de koelcel zodanig af te stellen
dat het optimale klimaat voor één of enkele produktsoorten gerealiseerd wordt. Bij
de handel of tijdens het transport van een gemengde lading snijbloemen zal een
voor alle soorten aanvaardbaar klimaat moeten worden gecreëerd, een compromis
dus.
6.1.1. Factorendieeenrolspelenbijdebewaringvansnijbloemen
Het doel van het handhaven van bepaalde condities tijdens de distributie van snijbloemen is de normale ontwikkeling van de snijbloem te vertragen, met dien verstandedatvertragingvandeknop-of bloemontwikkelinggeenverstoring betekent.
Factoren die een rol spelen bij bewaring zijn de tijd, het klimaat (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, luchtsnelheid), het aldan niet beschikbaar zijn van water, de
luchtsamenstellingendeluchtdruk inderuimte.
De rol van een aantal van deze factoren, namelijk de opslagduur, het al of niet op
water staan en de temperatuur, is inde periode 1975-1977onderwerp van proeven
geweest. Enige resultaten hiervan staan in tabel 6.1.De hierin genoemde soorten
werden gedurende maximaal 9 dagen bewaard bij een reeks temperaturen van 010°C. De bloemen werden zowel droog als in emmers water bewaard (Boer en Hilhorst,1978).
Tabel 6.1. Relatieve invloed van opslagduur, opslagconditie en opslagtemperatuur. De cijfers
gevende rangorde van belangrijkheid aan (1 = grootste invloed,3 = geringste invloed) (Naar:
BoerenHilhorst, 1978)
bloemsoort en
cultivar
Anjer'WilliamSim'
Trosanjer 'RedBaron'
Chrysant 'White Spider'
Fresia'Ballerina'
Iris'Ideal'
Lelie 'Enchantment'
Roos'Baccara'
Roos'RedGarnette'
Roos'Sonia'
Tulp'Apeldoorn'
Tulp'LustigeWitwe'
gemiddeld

opslagduur

opslagdroog
ofinwater

opslagtemperatuur

1-2
1-2
1
2
3
1
1
1
1
1-2
1-2

1-2
3
2
1
2
2
2
2
2
1-2
3

3
1-2
3
3
1
3
3
3
3
3
1-2

1

2

3
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Uit detabel blijkt dat de opslagduur gemiddeld de belangrijkste factor is. Ook het al
dan niet op water bewaren is belangrijk, met name voor fresia. De temperatuur
speelteengrote rolbijmetnameiris,kleinbloemigeroosentrosanjer.
In figuur 6.1 wordt op basis van soortgelijke proeven een beeld gegeven van het
vaaslevenvangerbera 'Appelbloesem' inverschillendesituaties.

vaasleven
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
11 tijd indagen

O

3.4 [6-7 |9-10|temperatuur in°C
Figuur6.1
Hetvaaslevenvangerbera 'Appelbloesem',bewaardbijverschillendetemperaturengedurendeverschillendetijden
Uit deze figuur blijkt echter ook dat de factoren niet los van elkaar gezien mogen
worden. In de volgende paragrafen zal daarom ingegaan worden op deverschillendefactoren die het kwaliteitsverloop tijdens bewaring bepalen,enophun onderlinge
relaties.
6.1.1.1. Tijdentemperatuur
Deteoverbruggentijdisindepraktijk afhankelijkvan:
- De dag van oogsten: wordt op vrijdag geoogst dan kunnen de bloemen pas de
maandag daaropgeveildworden. Eenweekendbewaring bijdeteler, of eventueel
opdeveiling,isdan noodzakelijk.
- De afzetmarkt en het middel van vervoer. Bloemen voor de binnenlandse markt
hebben meestal minder tijd te overbruggen dan bloemen voor het buitenland.
Uiteraard is de transporttijd voor exportprodukten afhankelijk van het transportmiddel(auto,vliegtuig,schip).
Wat betreft detemperatuur zullenindepraktijksituatietweefacetteneenrolspelen:
- Koelenkostgeldduszal,alshetprodukt hettoelaat,geen koelingplaatsvinden.
- Vaak heeft men te maken met meer produktsoorten in één ruimte, soorten met
vaak verschillende optimale opslagtemperaturen. Het gekozen temperatuumiveauzaldan eencompromis zijn,eentemperatuur dievoor alleofde meesteProduktenaanvaardbaaris.
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De temperatuur is uiterst belangrijk bij de bewaring van snijbloemen, onder andere
omdat de ademhaling van snijbloemen sterk afhankelijk is van de temperatuur. Bij
een hogetemperatuur verloopt de ademhaling sneller dan bij een lage temperatuur.
Dat heeft tot gevolg dat de in de bloem aanwezige reservestoffen afgebroken worden, zodat een voedseltekort ontstaat. Een vuistregel is dat bij een temperatuurdaling van 10 Kde ademhaling eenfactor 2-3 lager wordt. Met name bij temperaturen
boven10°Cgaatdezeregelop.
Een slechtere kwaliteit als gevolg van de temperatuur en/of de bewaartijd wordt
echter niet alleen veroorzaakt door het opraken van de voedselvoorraad in de
bloem, maar ook door een sterkere uitdroging, verhoogde gevoeligheid voor ethyleen,verhoogde aantasting doorschimmelsenbacteriën enzovoort.
Eenvoorbeeld van de invloed van bewaartemperatuur en bewaartijd op de kwaliteit
van snijbloemen is al infiguur 6.1 gegeven. Uit deze figuur bleek aldat de bewaarduur belangrijk is,maar dat er eenduidelijke wisselwerking is metde bewaartemperatuur.
Omdat de relatie tijd-temperatuur van invloed is op het kwaliteitsverloop heeft men
gezocht naar een begrip dat deze twee factoren in zich verenigt. Men heeft hiertoe
het begrip temperatuursom geïntroduceerd. Dit begrip houdt indatvoor iederecombinatie van tijd en temperatuur in de distributiefase het produkt van tijd (in uren of
dagen) en temperatuur (in graden) bepaald wordt, waarna aldeze produkten opgeteldworden.
Bijvoorbeeld:de totale opslagtermijn van een produkt bedraagt 4 dagen,waarbij de
temperatuur overdeverschillende dagenalsvolgtvarieert:
dag1:10°C

dag2:15°C

dag3:15°C

dag4: 5 °C

Detemperatuursom bedraagt dan(1 x 10) + (2 x 15) + (1 x 5) = 45
De uit deze wijze berekende temperatuursom staat in relatie tot het vaasleven, bijvoorbeeldzoalsinfiguur6.2.
vaasleven (dagen)
10

O

10 20 30 40 50 60 70 80
temperatuursom

Figuur6.2
Derelatie tussentemperatuursom envaasleven van roos 'Sonia' bij uitbloei opsnijbloemenvoedsel.
• =bewaringopwatergedurende3dagen
o=bewaringdrooggedurende4dagen
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Determ vaasleven geeft aan hoelang de bloem in de vaas (dus onder 'huiskameromstandigheden' bij de consument) nog voldoende aantrekkelijk is. Als we dus
spreken over de kwaliteit intermen van vaasdagen spreken we over de kwaliteit op
het moment dat de consument de bloem in zijn bezit krijgt. Voor een handelaar is
het echter van belang dat de bloem bovendien de mogelijkheid heeft de distributiefasetedoorstaan.
Om nate gaan inwelke conditie bloemen na bewaring en na een- gesimuleerde distributiefase verkeren (dus wat de conditie is van de bloemen op het moment dat
ze inde winkel aankomen) zij proeven gedaan. Hiertoe zijn de bloemen gedurende
verschillende perioden en onder verschillende omstandigheden bewaard. Daarna
volgde een distributiesimulatie die 2 dagen in beslag nam. De bloemen stonden
toen droog bij 15°C enca. 70% r.v. De resultaten voor gerbera 'Fleur' zijn infiguur
6.3weergegeven.
bewaar temperatuur

bewaarduur in dagen
1 3
5
7
9
11

1

bewaarduur in dagen
3
5
7
9
11

0 - 1 °C
3-4

°C

6-7

"C

droog

9-10 C

h

0-1

c

3-4

'C

,

,.

op

water

7

C

9-10 C
conditie na bewaring
siecht
matig

matig

matig
redelijk

na bewaring en
distributiesimulatie
redelijk

goed

Figuur6.3
Deconditievangerbera'Fleur' nabewaringennabewaringpluseendistributiesimulatievan 2
dagen(droogbij15°Cen70%r.v.)
Zoals uit de figuur blijkt is dedistributiefase veel schadelijker voor de bloemdanbewaring. Inveel gevallen zijnde bloemen ernade2dagen durende distributiesimulatie slechter aan toe dan na een week bewaring, zeker als de bewaring opwater geschiedt.
Opslagtijd en -temperatuur zijn dus van belang voor de conditie van het produkt tijdens de afzetweg teler-consument, en het vaasleven in de huiskamer. Het produkt
moetinalleschakels vandeafzetketen aanvaardbaar zijn.
Een belangrijk onderdeel van de aanvaardbaarheid van de bloemen is het knopstadium. Het gaat in dit hoofdstuk om het knopstadium in de afzetketen, tot op het
tijdstipvanverkoop aandeconsument.

92

Figuur 6.4 illustreert de invloed vantijd entemperatuur op het knopstadiumvan narcis 'Carlton'ophetmomentvanverkoopaandeconsument.

bewaar-temperatuur
3

V

0 - 1 "C

bewaarduur indagen
5
7

V

^

3 - 4 "C

<

çz>

^-

6 - 7 °C

^

ö*

€3^

9 - 10°C

Figuur6.4
Deknopontwikkelingvannarcis 'Carlton'nabewaringbijverschillendetemperaturenen gedurendeverschillendetijden (gemiddeldevandroogenopwater bewaardebloemen).Na bewaringwerddedistributiegesimuleerd (1dagdroogbij10°Cgevolgddoorenkeleurenop water
bij20 °C)

Duidelijk is dat zowel tijd als temperatuur van grote invloed zijn. Langer bewaren
dan3dagen en/of bewaren bij 3°Cof hoger laat aleen duidelijk 'doorschuiven' van
de knoppen zien. De combinatie 9dagen opslag en 6-7 °C levert al een bijnavolledigontplooide bloem op aan het beginvan deconsumentenfase (Boer en Harkema,
1978). Dit stadium zal voor veel consumenten als aankoopstadium niet aanvaardbaarzijn.
Een belangrijke eigenschap waarop zowel tijd als temperatuur van grote invloed
zijn, is de ethyleengevoeligheid van snijbloemen. Hieraan wordt in hoofdstuk 9 ruimeaandacht besteed.Wijvolstaan hiermeteenvoorbeeld.
In figuur 6.5 is de ethyleengrenswaarde voor cymbidiumbloemen aangegeven.
Onder deze grenswaarde wordt verstaan die ethyleenconcentratie waarboven de
lipverkleuringtwee keerzosnelgaatalsnormaal.
Uitdefiguur blijkt dat bij bewaring bij 12°Cdegrenswaarde bij een blootstelling van
48 uur ca. 200 keer lager is dan bij 12 uur blootstellen. Bewaarduur is dus heel belangrijk. Maar ook de invloed van de temperatuur is duidelijk. Bij vergelijking van
6°Cen24°Cblijkt dat degrenswaarde bij 24°Cweleenfactor 1000 lager isdan bij
6°C(HarkemaenWoltering,1983).
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bewaarduur bewaar-temperatuur (°C)
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Figuur6.5
Degrenswaardevanmini-cymbidiumvoorethyleenbijverschillendetijdenentemperaturen
Tot nutoe zijn directe gevolgen van tijd entemperatuur de revue gepasseerd. Maar
eendeel van het kwaliteitsverlies gedurende opslag wordt veroorzaakt door indirectegevolgen van detemperatuur, namelijk schimmelaantasting (Botrytis) en,ingeval
van bewaring op water, bacteriegroei in het water. Botrytis groeit beter bij hogere
temperaturen. Deminimumtemperatuur voor groeivan Botrytis ligt bij-6tot O °C,het
optimum bij25°Cenhetmaximum bij35-39 °C.
Inbewaarexperimenten met gerbera werd als één van deoorzaken van beëindiging
van het vaasleven een onaanvaardbare aantasting door de schimmel Botrytis cinerea genoteerd. Beëindiging van het vaasleven door Botrytis kwam vaker voor bij 910°C dan bij lagere temperaturen. Ook de bacteriegroei in het water wordt beïnvloed door de temperatuur. In dezelfde gerberaproef werd het totaal bacteriekiemgetal geschat na 3 en 6 dagen bewaring. Tabel 6.2. geeft een overzicht van de
kiemgetallen.
Tabel6.2. Totaalbacteriekiemgetalinhetwatervangerberabijverschillendetemperaturen
dag
temp.
0-1 °C
3-4 °C
6-7°C
9-10 °C

3

6
3

<10
10 3 -10 4
10 4 -10 5
10 5 -10 6

<103
10 3 -10 4
10 4 -10 5
10 6 -10 7

Hettotaal kiemgetalissamengesteld uiteen aantal soorten bacteriekolonies: iedere
soort heeft zijn eigen optimale groeitemperatuur; een uitsplitsing naar soorten heeft
niet plaatsgevonden. Het totaal kiemgetal in dit temperatuurtraject neemt duidelijk
toebijhogeretemperaturen.
6.1.1.2. Relatievevochtigheid
Derelatieve vochtigheid inde intercellulaire ruimten van desnijbloem is bijna 100%
(Van Beek en Lamers, 1979). Wanneer de relatieve luchtvochtigheid inde lucht om
de snijbloem lager is dan die in de intercellulaire ruimten (en dat is bijna altijd het
geval)danzalhetproduktwaterverdampen.

94

Eenbelangrijke grootheid inverband met deverdamping isdespecifieke vochtafgifte (dat is de vochtafgifte per tijd, per massa en per eenheid dampdrukdeficit). Deze
grootheid is niet gemakkelijk te geven door de grote afhankelijkheid van nog andere
factoren, namelijk bloemsoort, toestand van de huid, de luchtsnelheid om het produkt,delichtintensiteit, deverpakkingendestapeling.
Met name in geval van droge bewaring is de relatieve luchtvochtigheid belangrijk;
wanneer op water bewaard wordt kan een eventueel watertekort gemakkelijk aangevuldworden.
6.1.1.3. Debeschikbaarheid van water
Inditverbandwordt onder de beschikbaarheid vanwater verstaan het aanwezig zijn
vanwaterdatdoordesteel kanwordenopgenomen.
In hoeverre het opslaan of het transporteren op water noodzakelijk is,zal afhangen
vandeoverige klimaatfactoren endeopslag-of transporttijd.Water kantekorten die
ontstaan door verdamping aanvullen. Voorwaarde is dan wel dat de mogelijkheid
omwater opte nemengewaarborgd blijft:dus schoonwater ofwater meteenbacteriedodende stof, om verstopping van de vaten door bacteriën of hun afvalstoffen te
voorkomen.
Enkele snijbloemsoorten zijn zeer gevoelig voor droge bewaring. Een bekend voorbeeld is de fresia. Infiguur 6.6 wordt een beeld gegeven van het percentage uitgekomenknoppen nabewaringvanfresia 'Ballerina'(BoerenHilhorst, 1978).
uitgekomen knoppen (%)
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8
bewaarduur (dagen)

Figuur6.6
Aantaluitgekomenknoppenvanfresia'Ballerina'nabewaring(naar:BoerenHilhorst, 1978)
Uit deze figuur blijkt heel duidelijk dat als gevolg van bewaring op water het aantal
knoppendat tijdens het vaasleven openkomt sterk toeneemt tenopzichte van droge
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bewaring. Wordt voor bewaring een voorbehandeling met zilverthiosulfaat toegepast,dan is het aantal uitgekomen bloemen noggroter (Sytsemaen Elfering-Koster,
1984).
6.1.1.4. Deluchtsamenstelling
In de ons omringende lucht zit ongeveer 2 1 % zuurstof en 0,03% koolzuurgas. In
deze samenstelling vertoont de snijbloem zijn gewone ademhalingsgedrag, waarbij
zuurstof wordt gebruikt en koolzuurgas wordt afgegeven. Door nu het percentage
zuurstof te laten dalen kan de ademhalingssnelheid verminderd worden. Omdat de
aflevingssnelheid endeademhalingssnelheid eenzekere samenhang vertonen,kan
eenwijziging inde gassamenstellingvan de lucht in principe gebruikt worden omde
veroudering te vertragen. Hiervan wordt gebruik gemaakt bij de zogenaamde CAbewaring (Controlled Atmosphere). In paragraaf 6.1.4. zal hierop uitgebreider wordeningegaan.
6.1.2. Bewaringineenconventionelekoelcel
Ineen conventionele koelcel is het alleen mogelijk de temperatuur te beheersen.In
de meeste gevallen kantemperatuurbeheersingechter aleengrote bijdrage leveren
aan het kwaliteitsbehoud in de afzetketen, waarbij iedere snijbloem zijn eigen eisen
stelt. In bijlage 2wordt hiervan een overzicht gegeven. De meeste snijbloemen vertonen minder kwaliteitsverlies bij lagere temperaturen. Van een aantal snijbloemsoorten echter wordt verondersteld dat zij lage temperaturen slecht kunnen verdragen.Hetgaatomanthurium, Euphorbiafulgens,nerineenorchideeën.
Voor anthurium vermeldt de literatuur een minimumtemperatuur van 13-15°C (Carow 1981, Akamine 1981), Euphorbia fulgens kan koudeschade oplopen onder
9°C, Cattleya kan niet bewaard worden bij minder dan 7°C,terwijl voor cymbidium
10-13°C aangehouden moet worden. Bij Nerine tenslotte zou blauwverkleuring optredenonder 10°C(Carow, 1981).
Voor (mini-)cymbidium en Nerine bowdenii zijn resultaten uit eigen onderzoek beschikbaar, die de gegevens uit de literatuur afzwakken: een viertal cultivars minicymbidium werd gedurende 12, 24 en 48 uur opgeslagen in ruimten van 6, 12, 18
en 24°C. Het ging hier niet om takken, zoals bij mini-cymbidium gebruikelijk is,
maar om individuele bloemen, die ieder in een eigen buisje leidingwater stonden.
Het aantal vaasdagen namaximaal 2dagen bewaring bedroegvoor de bloemenbewaard bij 6, 12, 18 en 24°C gemiddeld respectievelijk 11,6; 11,2; 10,7 en 10,5
dagen. Hieruit blijkt dat 6°C voor mini-cymbidium mogelijk is, wanneer althans de
bewaring niet langer dan 2 dagen duurt. Voor Nerine bowdenii is nagegaan wat de
kritische temperatuur en bewaartermijn is met betrekking tot de blauwverkleuring.
Gebleken is dat tijdens droge bewaring of bewaring in water gedurende 1-7 dagen
inhettemperatuurtraject2-8 °C,geen blauwverkleuringoptrad.
Intabel 6.3 zijn de uitbloeipercentages van twee cultivars Nerine bowdenii,van partijen inde kas en buiten geteeld,vermeld. De percentages zijn degemiddelden van
tweeproeven.
Uit deze tabel blijkt dat een weekendbewaring (3 dagen) voor Nerine bowdenii mogelijk is. De bewaring kan droog of inwater geschieden;de optimale temperatuur is
4°C.
VanAllium giganteum en Eremurus is bekend dat alleen bewaring opwater mogelijk
is. De maximale bewaarperiode voor Allium is 2-4 weken, voor Eremurus 2 weken
(Kalkman,1985).
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Tabel6.3. Uitbloeipercentage van Nerine bowdenii, nazowel droge bewaring (a')als bewaring
opwater (b)(Naar:SlootmanenStaden,1982)
a. bewaringdroog
temperatuur (°C)
bewaartermi n (dagen)

2

4

6

8

gemiddeld

1
2
3
5
7

96
94
93
91
76

96
95
94
89
82

98
91
95
88
66

96
93
85
70
69

96
93
92
84
73

gemiddeld

90

91

88

82

88

2

4

6

8

gemiddeld

1
2
3
5
7

93
91
89
81
81

97
97
90
83
80

95
96
88
81
79

94
92
88
79
76

95
94
89
81
79

gemiddeld

87

89

88

86

87

b. bewaring inwater
temperatuur (°C)
bewaartermi n (dagen)

6.1.3. Bewaringineennattekoelce!
Zoals eerder gesteld is, is het om uitdroging tegen te gaan belangrijk dat de relatieve vochtigheid niet te laag wordt. Een systeem met een extreem hoge, maar constanterelatieve luchtvochtigheid isdezogenaamde nattekoeling.
Innatte koelcellen wordt hetvocht daarvoor geleverd door hetsysteem,en nietdoor
het produkt. Door het constante klimaat zal minder snel condens optreden dan in
een conventionele koelcel;theoretisch zal daardoor de mate van Botrytisaantasting
wat geringer moeten zijn dan in een 'normale' koelcel. Onder praktijkomstandighedenisditechter nooitaangetoond.
Het voordeel van een natte koelcel kan zijn dat bij droge bewaring gedurende wat
langeretijdeenmindergrootgewichtsverlies optreedt.Tabel6.4 illustreertdit.
Tabel 6.4. Gewichtsverlies in procenten tijdens drie dagen droge bewaring in een drietal klimaten. Perbloemsoortgemiddeldenvan2-3cultivars (Naar: HarkemaenBeekhuizen,1984)

fresia
iris
narcis
tulp
roos

1 C/99% rv

1°C/90% rv

4 °C/90%rv

3.3
4.1
0.9
2,0
5.3

8,1
12,5
1,1
7,9
13,4

6,8
10,6

—

9.3
7,8

Nu is het de vraag of de verschillen in gewichtsverlies na de bewaring invloed hebben op de kwaliteit van de bloemen tijdens de afzetweg en het vaasleven. Vaak is
gebleken dat de conditie op het moment van aanbieding op de veiling van bloemen
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uit de natte koelcel iets beter is dan van bloemen uit de conventionele koelcel. Met
namenaeenwat langerebewaring isdithetgeval.
Vooral tulpen die droog bewaard zijn, zijn nog in redelijke conditie na een verblijf in
de natte koelcel, terwijl ze na een verblijf in een iets minder gunstig klimaat soms
ietsslap zijn. Soms worden verschillen tengunstevan bewaring ineen natte koelcel
tijdens de verdere afzetweg genivelleerd. Er zijn ook voorbeelden waarin juist het
omgekeerde het geval is.Vergroting van deverschillen die reeds ontstaan zijn door
verschillende bewaarklimaten kan gebeuren door verdere uitdroging gedurende de
afzetweg teler-consument, wanneer de bloemen na de bewaring in een conventionele koelcel niet eerst de gelegenheid krijgen zich in water te herstellen. Het kan
danvoorkomen dat het punt van irreversibele uitdroging overschreden wordt, zodat
ineenlaterstadium (volledig) hersteldoor inwater plaatsen nietmeermogelijkis.
Het aanvankelijke voordeel van een natte koelcel kan genivelleerd worden wanneer
na de bewaring een herstelperiode in water plaatsvindt, of wanneer de bloemen in
een andere schakel in de afzetketen in water geplaatst worden, voordat ze te ver
zijnuitgedroogd.
6.1.4. CA-bewaring
Zoals al is beschreven kandoor wijziging inde normale 0 2 - enC02-gehaltenvande
lucht theoretisch de ademhalingssnelheid, en daarmee de veroudering worden vertraagd.
Detoepassing van dit principe is echter niet zo eenvoudig. Dit komt omdat elke snijbloemsoort, zelfs binnen de soort elke cultivar, zijn eigen optimale 0 2 -C0 2 -combinatie kan hebben.Ookdetemperatuur endebewaarduur spelen eenrol.Vooral met
betrekking tot de C02-concentratie is de bewaarduur van belang. Een bepaalde
C02-concentratie kan gedurende enkele dagen positief zijn, terwijl na langdurige
bewaring schade kan optreden (Carow, 1981; Halevy en Mayak, 1981;Hardenburg
e.a., 1967;.Nichols, 1971;Harkema, 1984). Voor anthurium is met succes CA-bewaring beproefd. Een week bewaring bij 2% 0 2 (zonder C02) bij 13°C en bij 2425°Cgaf-goede resultaten (Akamine en Goo, 1981). Voor bloemsoorten die niet bij
lage temperaturen bewaard kunnen worden, zou CA-bewaring dus een uitkomst
kunnenzijn.
Voor narcis zijn de meningen eensluidend: bewaring in (bijna) 100% stikstof geeft
goede resultaten in vergelijking met een 'normale' gekoelde bewaring. Bij 100%
stikstof zijn de hoeveelheden 0 2 en C0 2 natuurlijk zeer gering.Stikstof isalleen een
hulpmiddelomdeze lagegehalten aan0 2 enC0 2 terealiseren.
Eenenanderwordtgedemonstreerd intabel6.5.
Uit de tabel blijkt dat bewaring altijd een grote negatieve invloed op de kwaliteit
heeft. Na statistische verwerking bleek in dit geval geen verschil aanwezig te zijn
tussen de resultaten bij de verschillende luchtsamenstellingen, behalve de samenstelling0-1%0 2 -1% C0 2 ;dezewasbeterdanderest.
Dat de optimale C0 2 -0 2 verhoudingen voor verschillende produktsoorten en zelfs
voor verschillende cultivars niet overeenstemmen, blijkt uit figuur 6.7. Deze figuur
toontderesultatenvaneenbewaringgedurende 2weken.
Voor roos 'Sonia' lijkt bijna 100% stikstof relatief weinig bloeiafwijking te veroorzaken bij een redelijk vaasleven. Voor 'Motrea' lijkt bij 3% 0 2 variatie in C02-gehalte
geen voordeel op te leveren; 7% C0 2 of meer verkort het vaasleven, terwijl tevens
minder bloemen volledig uitbloeien. Hetzelfde geldt voor de anjer 'Scania'. Voor
roos 'Mercedes' daarentegen lijkt een hoge C02-concentratie zelfs gunstig te zijn,
hoeweldemeeste bloemenniettotvolledigeontwikkelingkomen.
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Tabel 6.5. Aantal dagen dat de bloem op de vaas ingoede conditie bleef na 14dagen bewaringonder CA-omstandigheden,gevolgddoor 1 dagafzetsimulatie (Harkema,1984)
%02
0-1
3
3
5
5
10
10
21

aantaldagen
conditie'goed'

luchtsamenstelling
%CO
1
1
3
1
3
1
3
0-1

2.2
2,0
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,7

nietbewaard,wel afzetsimulatie

4,3

nietbewaard,geen afzetsimulatie

5.9

vaasleven (dagen)
10 r
anjer 'Scania'
8-

vaasleven (dagen)
bloeiafwijking (max.2)
20 r
-,2.0
roos ' M o t r e a '
D vaasleven
0 bloeiafwijking
1.6
16
12

1.2

0.8

0.4

0 - 1 1 3 5 7 9 12 15
21
3 3 3 3 3 3 3
10

roos'Mercedes'

0

0-1 1 3 5 7 9 12 15 CO2 in0/«
21 3 3 3 3 3 3 3
O2 in%

10r

-,2.0
roos Sonia
1.6

8-

1.2
0.8

0.4

0-1
21

1 3 5 7 9 12 15
3 3 3 3 3 3 3

0-1 1 1 1 1 3
21 0 - 1 3 5 10 3

3 3 CO2 (°/o)
5 10 O2 (°/o)

Figuur 6.7
Vaasleven en bloeiafwijking van verschillende snijbloemen, die gedurende 14dagen bewaard
zijnbijverschillende luchtsamenstellingenen 1°C,95% r.v. (naar: Harkema,1984)
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Ook is getracht d.m.v. een transportsimulatie in een stikstofcontainer informatie te
krijgen over de kans van slagen van een scheepstransport snijbloemen naar veraf
gelegen markten, zoals de Verenigde Staten. Daartoe werd een aantal snijbloemsoorten gedurende 12à 13 dagen droog opgeslagen in een zogenaamde nitrolcontainer, een container waar door middel van stikstofinspuiting de luchtsamenstelling
gewijzigd wordt. De concentraties zuurstof en koolzuur bedroegen respectievelijk 3
enO%.
Er werd een vergelijking gemaakt met eenzelfde transportsimulatie onder dezelfde
omstandigheden in éen 'normale' koelcontainer (in beide containers wasdetemperatuur 1°C) en met een luchttransportsimulatie (2 dagen droge opslag bij 15°C).
Hierna volgde voor alle transporten een afzetsimulatie van 3 dagen, waarvan de
laatste dag op water. Later is gebleken dat de relatieve luchtvochtigheid in de stikstofcontainer lager is geweest dan in de koelcontainer. Het gevolg hiervan was dat
de bloemen uit de stikstofcontainer meer uitgedroogd waren dandie uit dekoelcontainer; direct na de bewaring was er een duidelijk verschil ten voordele van hetprodukt uitde koelcontainer.
Intabel6.6wordteenbeeldgegevenvanderesultatenvandeze proef.
Tabel6.6. Vaaslevenvanopverschillendemanierengetransporteerdebloemen
luchttransport

vaaslevenin dagen
stikstofcontainer

koelcontainer

17
22
17
6
7
9
2
10

17
22
10
0
12
5
3
12

16
20
11
0
15
5
3
12

bloemsoort
anjer
trosanjer
chrysant
fresia
gerbera
lelie
iris
roos

Alle bloemen, behalve chrysant en gerbera, werden voorbehandeld met zilverthiosulfaat (anjer, trosanjer, lelie, fresia) of een mengsel van suiker en groeiregulatoren
(rooseniris).Decijferszijngemiddelden vantweecultivars.
Zoals uit de tabel blijkt zijn er na de afzetsimulatie geen grote verschillen meer in
vaasleven tussen nitrolcontainer en koelcontainer. Blijkbaar hebben de meeste
bloemen het watertekort weer aan kunnen vullen tijdens de afzetsimulatie. De
meeste bloemsoorten bleken aangetast te zijn door Botrytis cinerea. Andere gebreken waren misvormde knoppen (lelie), slap blad (chrysant), steelknik (gerbera) en
bloeiafwijking. Dit laatste kwam voor bij roos cv. Motrea uit de beide containers. Zie
ooktabel6.7.
Voor trosanjers werd nagegaan of de luchtsamenstelling invloed heeft op het bloeiverloop tijdens de consumentenfase. Zoals uit figuur 6.8 blijkt was dit slechts ten
dele het geval. Alleen cv. 'Ministar' vertoonde na bewaring in de stikstofcontainer
wat minder open bloemen maar van een langer vaasleven door een alsnog open
komen van vertraagde knoppen was geen sprake. Waarschijnlijk is dit het gevolg
geweestvantesterkeindrogingtijdens hettransport.
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Tabel 6.7. Produktbeoordeling openkele kenmerken natransport en groothandelsfase
stikstofcontainer

produkt

slap*
Anjer

Scania
LeReve
Ministar
Silvery Pink
Spider
Dramatic
Ballerina
Oberon
Veronica
Delphi
Enchantment
Esther
Prof.Blaauw
Ideal
Motrea
Mercedes

Trosanjer
Chrysant
Fresia
Gerbera
Lelie
l'is
Roos

Botrytis

koelcontainer
slap*

Botrytis

++
++
+++

+

+
+

+

+

-

+
+

+
++
geenBotrytisaantasting, + = welBotrytisaantasting.

nietslap, +++ = zeer slap'

open bloemen ingoede conditie ("/•>)
100 r

Silvery Pink
stikstofcontainer
80

60

/

\ Ministar
N \ koelcontainer

/

V

40

stikstofcontainer

/
20rV

i

0

2

4

6

i

i

8

i

10

i

i

12

i

i

i

14
vaasdag

Figuur 6.8
Het bloeiverloop van trosanjer na 12,5 dagen droge bewaring bij 1°C in een stikstofcontainer
enineen"koelcontainer. Debloemenzijnvoorbehandeld metzilverthiosulfaat
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Een andere vorm van CA-bewaring is de bewaring onder verlaagde druk, de hypobarischebewaring.
In dit geval wordt er door drukverlaging voor gezorgd dat nog slechts geringe hoeveelheden van alle luchtcomponenten aanwezig zijn, dus ook minder zuurstof en
minder ethyleen. Uit de buitenlandse literatuur zijn goede resultaten met deze vorm
van bewaren bekend. Zo bleek het mogelijk om anjers 6-8 weken lang te bewaren
onder hypobarische omstandigheden, waarna nogeen bevredigende uitbloei volgde
(Bangerth, 1973). Ook bleek het mogelijk om met behulp vanvoorbehandelingen en
fungiciden vóór de bewaring en knopmiddelenerna, anjerstot zelfs 24wekentebewaren (Goszczynska en Rudnicki, 1982). Het was mogelijk roos 'Baccara' 6 weken
opte slaan (Bangerth, 1973). Roos 'Belinda' had na3-4 weken hypobarische bewaring nog een vaasleven van een week, waarbij genoteerd moet worden dat de uitbloei plaatsvond op Chrysal (Bredmose, 1979). Met behulp van voorbehandelen en
snijbloemenvoedsel en zonder afzetsimulatie was het mogelijk om roos 'Mercedes',
'Sonia'en 'Belinda'6wekente bewaren zodat toch noch 6-7 dagenvaasleven overbleef; 6weken bewaring bij normale druk leverde eenvaasleven opvan 1dag ('Belinda') tot 5,5 dag ('Mercedes'). 'Mercedes' vertoonde na een maand opslag bladschade,Soniablauwverkleuring (Bredmose, 1980).
Ineen onderzoek op het Sprenger Instituut (Van Nieuwenhuizen e.a., 1982), is van
het standpunt uitgegaan dat hypobarische bewaring een rol zou kunnen gaan spelen bij transport over grote afstanden. Daartoe werden bloemen bij 0-1 °C bewaard
bij 10 mm Hg en als referentie in een normale koelcontainer gedurende de tijd die
nodig isvoor een zeetransport naar de VS,namelijk 12-13dagen. Hulpmiddelen als
voorbehandelingen of snijbloemenvoedsels werden achterwege gelaten. Nade bewaringwerdnogeensimulatievandeverdereafzetweggevolgd.
Tabel6.8geeft eenoverzicht vanderesultaten.
Tabel6.8. Vaasleven van op verschillende manieren getransporteerde bloemen (van Nieuwenhuizene.a.,1982)
bloemsoort

anjer
trosanjer
chrysant
fresia
gerbera
iris
lelie
narcis
roos
tulp

vaasleven indagen
alleen
afzetsimulatie

luchttransport

8
12
>21
8
13
3
10
4
14
5-7

7
11
>21
7
11
2
10
3
13
5 ,

hypobarisch
transport
8
11
ca. 21
4
7
3
11
4
14
5

koeltransport
8
12
>21
0
9
3
11
3
14
5

Het gewichtsverlies tijdens de bewaring bleek ook nu een rol te spelen;bloemen uit
de hypobarische container hadden meer water verdampt dan bloemen uit de koelcontainer. Wel bleek dat het theoretische voordeel van de hypobarische container,
namelijk de minder snelle knopontwikkeling, waarneembaar was; van de meeste
bloemsoorten waren de knoppen uit de hypobarische container, vooral nade afzetsimulatie, minder ver ontwikkeld dan die uit de koelcontainer. Bij de anjer was er
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geen verschil in knopontwikkeling. Wel was het vaasleven van de anjers uit de hypobarische container iets langer dan dat van die uit de koelcontainer. Ook de hypobarisch bewaarde fresia's hadden een langer vaasleven, maar duidelijk korter dan
debloemenuithet luchttransport.
Bij de andere soorten bleek het resultaat van de hypobarische bewaring minder
goed te zijn. Dit was zowel aan de lengte als aan de kwaliteit van het vaasleven
merkbaar. Bij dechrysant 'Horim' kwamen necrotische vlekkenvoor op het bladvan
de bloemen uit de hypobarische container. Vooral bij bloemen uit de hypobarische
container kwamen gebreken naar voren: knopmisvorming bij fresia, lelie, roos en
tulp, zwarte bloembodems bij de kleinbloemige rozen, en steel- en nekknik bij gerbera. Dit laatste kwam ook voor bij gerbera uit de koelcontainer, evenals zwarte
nekken bij grootbloemige roos en bloem en knopverdroging bij tulp en fresia. Veel
bloemenuitbeidecontainers warenaangetast door Botrytiscinerea.
Deverwachting is dat voorlopig de voordelen van goede voor- en nabehandelingen
groter zijn dan de eventuele voordelen van hypobarische omstandigheden tijdens
bewaringentransport.

Dehypobarische container (links) lijkt vooralsnog geen grote voordelen te hebben bovende
gewonekoelcontainer(rechts),mitsdebloemenzijnvoorbehandeld

6.2. Technischeaspecten bijdebewaringvan snijbloemen
Inparagraaf 6.1. isalaandeorde geweest datverlaging vandetemperatuur in hoge
mate bijdraagt aan kwaliteitsbehoud van snijbloemen tijdens de distributie. In deze
paragraaf wordt een overzicht gegeven van technieken die voor dat doel worden
aangewend. Allereerst wordt de opbouw en werking van een koelmachine behandeld. Dan volgen beschrijvingen van een zogenaamde natte koelmachine, waarbij
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water als koelmedium en bevochtiger van cellucht werkt, en van een glycolkoelinstallatie.
Alslaatstegaanweinopvoorkoelenenvoorkoelsystemen.
6.2.1. Demechanischekoelinstallatie
Ineen mechanische koelinstallatie is sprake van een kringproces waarbij eenvloeistof met een laag kookpunt op een laag drukniveau verandert vanvloeistof naargas
enopeenhoogdrukniveauweerterugnaar vloeistof.
Hetkringproces isschematisch inonderstaandefiguurweergegeven.
cONDENSp/?

loge
Figuur6.9
Kringprocesvaneenmechanischekoelinstallatie
Indeze figuur zijn de hoofdcomponenten van een koelmachine aangegeven, namelijk:
- verdamper
- compressor
- condensor
- regelventiel.
Het verdampen van de laagkokende vloeistof (het koudemiddel), bijvoorbeeld een
halogeenkoolwaterstof of ammoniak, vindt plaats inde luchtkoeler. De hiervoor benodigdewarmte wordt onttrokken aande luchtvandete koelen ruimte. Het ontstane
koude gas met een lage druk wordt aangezogen door de compressor die het gas
samenperst, waardoor warm gas met een hoge druk ontstaat. Daarna komt dit warme gas met hoge druk in de condensor en condenseert van gas naar vloeistof. De
vrijkomende condensatiewarmte wordt overgedragen aan óf koelwater of buitenlucht, afhankelijk van het type condensor dat wordt toegepast. De warme vloeistof
onder hoge druk wordt dan via het regelventiel weer ingespoten in de luchtkoeler.
Eengebruikelijke universele koelinstallatie bijdeopslag van snijbloemen is infiguur
6.10geschetst.
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Verklaringvandecijfers indefiguur:
1. compressor
2. luchtgekoeldecondensor
3. vloeistofvat
4. filter/droger
5. kijkglasvoor vloeistofcontrole
6. magneetklep
7. warmtewisselaar
8. thermostatisch expansieventiel
9. luchtkoeler
10. hoge-enlagedrukthermostaat
11. persdrukmeter
12. zuigdrukmeter
13. ventilator(en)
14. afsluiter
15. lekwaterafvoer

Figuur6.10
Koelinstallatie metluchtgekoelde condensor.
Bij dit type installatie bevindt de luchtkoeler (nr. 9), zich in de koelcel, terwijl het
compressor/condensor gedeelte buiten de cel geplaatst wordt.
De luchtkoeler
Luchtkoelers zijn meestal vervaardigd van koperen pijpenbundels, maar ook andere
materialen komen voor. Om een voldoende warmte-uitwisselend oppervlak te verkrijgen wordt loodrecht op de pijpenbundels een groot aantal lamellen vastgezet.
Koelcellucht wordt met behulp van verdamperventilatoren door dit platensysteem
geblazen. Deze ventilatoren zorgen voor een goede warmteoverdracht (geforceerde
luchtstroom met veel wervelingen) in de luchtkoeler en tevens voor een gelijkmatige
temperatuurverdeling inde cel. Infiguur 6.11 is een luchtkoeler getekend.
De hoeveelheid warmte die per tijdseenheid kan worden overgedragen noemt men
het koelvermogen (uitgedrukt in kW) van de luchtkoeler.
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vloeistof
cellucht

-t>
gas
Figuur6.11
Luchtkoelermetexpansieventiel (bron:Danfoss;automatiseringvancommerciëlekoelinstallaties, 1977)
Dekeuze van een luchtkoeler kandoor meerdere factoren worden beïnvloed. Enkelebelangrijkefactoren zijn:
a. welofgeenontdooiing;
b. relatievevochtigheidseisen indekoelcel;
c. koelvermogen.
Ontdooiing
Als de celtemperatuur in de buurt van 0°C gehandhaafd moet worden, wordt een
ontdooisysteem aan de luchtkoeler gekoppeld om dichtvriezen als gevolg van rijpvormingtevoorkomen.
Erzijn vier methoden te onderscheiden namelijk met water, elektrisch, met persgas
(oververhitting,omkeringcyclus) enmetcellucht.
Bijde eerste drie methoden worden deventilatoren uitgeschakeld zodat inbreng van
warmte in de koelcel zoveel mogelijk vermeden wordt. Bij de laatste methode - de
goedkoopste oplossing - kan dit niet. Enkele eigenschappen van genoemde systemenzijn:
- Waterontdooiing:
bevriezingsgevaar vandewatertoevoerleiding enhoogwaterverbruik.
- Elektrischeontdooiing:
eenvoudig systeem meteenhoog energieverbruik.
- Persgasontdooiing:
uitgebreid systeem, daardoor kans opstoringen;echter ook zeer korte ontdooitijd
enlager energieverbruik.
- Ventilatorontdooiing:
alleenmogelijk bijceltemperaturenboven3°C.
Bijbewaartemperaturenboven8°Ciseenontdooi-installatie nietnodig.
Relatieve-vochtigheidseisen
De drijvende kracht voor warmteuitwisseling is het temperatuurverschil tussen lucht
enkoudemiddelindeluchtkoeler, afgekortt.v.
Een voor de hand liggende keuze om door een groot temperatuurverschil een hoge
capaciteit te bereiken met een relatief kleine luchtkoeler wordt beperkt door het feit
dat een luchtkoeler als een ontvochtiger werkt. Uitdroging van snijbloemen is nadelig voor de houdbaarheid, zodat gestreefd moet worden naar een hoge relatieve
vochtigheid in de koelcel. Bij onvoldoende luchtbeweging en hoge vochtigheid kan
echter gemakkelijk condens optreden. Inverband met het daarbij behorende schim-
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meigevaar (Botrytis) moet de samenhang tussen luchtbeweging, verpakking,vochtigheidenindrogingscherpindegatenwordengehouden.
In een luchtkoeler overschrijdt de afkoelende vochtige lucht reeds bij geringe
temperatuurdaling de maximale waterdampspanning met als gevolg condensatie
vanvocht op de koeler. Afhankelijk van de oppervlaktetemperatuur van deverdamper geschiedt dit in de vorm van ijs of van water. Hoe kleiner het temperatuurverschildeste hoger derelatieve vochtigheid indecel. Ditwordt bereikt door een luchtkoeler met een groot oppervlak te kiezen, waardoor bij een klein temperatuurverschiltochvoldoende koelvermogen geleverdwordt.
Het koelvermogen kanechter niet ongelimiteerd grootgekozen worden. Indeeerste
plaats uit kostenoverwegingen, maar ook omdat bij geringe koudebehoefte regelproblemen optreden. Inde praktijk wordt gewerkt met eent.v.van 5-7 K. Metdergelijkeinstallaties wordteenrelatievevochtigheidvanmaximaal 92% bereikt.
Koelvermogen
Destationaire koellast wordt bepaald door het oppervlak vande koelcel endeisolatievanwanden,plafondenvloer. Ditvormtdebasislast.
Degewenste afkoelsnelheid van warm produkt bepaalt het maximalevermogen van
de koeler. Voor afvoer van zogenaamde 'veldwarmte' in korte tijd is echter veel
meer koelvermogen vereist dan voor afvoer van warmte bij verder stationaire omstandigheden, waarbij de warmte afkomstig is van verlichting, instraling (isolatie!),
ontdooiing, warmteproduktie, luchtverversing en ventilatoren. In feite moet iedere
situatieapartworden beoordeeldenberekendomteleurstellingen tevoorkomen.
Vuistregelsdaarbijzijn(Damen, 1979):
I. Afkoelenenbewaren:
vloeroppervlak koelcel
koelvermogen
perm 3 celinhoud
<30m2
100W/m3
2
> 30m
80W/m3
II. Alleenbewaren:
—
35W/m3
Tijdens het afkoelen wordt een wat groter temperatuurverschil toegestaan om met
een kleine luchtkoeler toch een hoge capaciteit te halen. De extra indroging kan
worden toegestaan, mits de afkoelperiode niet langer dan enkele uren in beslag
neemt. Het verlagen van het koelvermogen nade afkoelperiode is mogelijk door bijvoorbeeld toerenregeling, door aan/uit schakelen van de compressor of door gedeeltelijk uitschakelen van de compressoren. Ook andere oplossingen zijn mogelijk
maar blijven onbehandeld omdat deze bij snijbloemenopslag weinig worden toegepast.
Decompressor
De compressor van de koelinstallatie zuigt koud gas uit de koeler en perst het
samen. Hierdoorontstaat gasmeteenhogedrukeneenhoge temperatuur.
Erzijn 3 typen zuigercompressoren, namelijk de hermetisch gesloten,de semi-hermetischgesloten ende opencompressor. Bijdeeerste 2typeszijn de elektromotor,
de aandrijving en het cilindergedeelte in een huis ondergebracht. Een hermetisch
gesloten compressor heeft een dichtgelast huis; bij een semi-hermetisch gesloten
compressor is het huis nog demontabel. Een open compressor wordt aangedreven
meteenlosstaande elektromotor door middelvaneenV-snaaraandrijving.
Het compressorvermogen dient maximaal gelijk aan of iets kleiner te zijn dan het
koelvermogen. Bij de vaststelling van het compressorvermogen is zowel de ver-
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dampings- als de condensatietemperatuur van belang. De condensatietemperatuur
moet bij voorkeur zo laag mogelijk zijn voor een groot vermogen. Maar voor een
goede werking van een koelinstallatie dient de condensordruk voldoende hoog te
zijn (ca. 6 bar). Met de druk stijgt de condensatietemperatuur tot ca. 30-40°C en
neemtdecapaciteitvandekoelmachine af.
Decondensor
In een condensor wordt heet gas afkomstig van de compressor neergeslagen als
vloeistof. Allereerst koelt de oververhitte damp af tot condensatietemperatuur. Nate
zijn gecondenseerd wordt de vloeistof onderkoeld. In figuur 6.12 wordt de werking
van een luchtgekoelde en een watergekoelde condensor geïllustreerd. Zoals uitdeze figuur blijkt komt de opbouw van een luchtgekoelde condensor vrijwel overeen
metdeconstructievaneen luchtkoeler.
gasvormig koudemiddel
koelwater

damp

in—1>—t = p
o> O"
1^

l-'

<~/ o<

vloeistof

uit—<1—1=4

L y y^f
i*> <^>

vloeibaar koudemiddel
Figuur6.12
Schematischevoorstellingvaneenluchtgekoelde(links)eneenwatergekoeldecondensor
In de condensor moet de aan de koelcel onttrokken warmte plus de aan de compressor toegevoerde energie overgedragen worden aan buitenlucht of aan koelwater. Hetcondensorvermogenisdaaromca. 130% groterdanhetkoelervermogen.
Voor een goede werking van de gehele koelinstallatie moet gestreefd worden naar
een constante condensatiedruk. Dan spuit het regelventiel bij een bepaalde stand
steeds dezelfde hoeveelheid koelmiddel in de verdamper. Bij een constante druk
hoort een constante temperatuur. Als bij een luchtgekoelde condensor de buitentemperatuur daalt en er meer warmte per tijdseenheid wordt afgevoerd kan de druk
te laag worden. Om dit te voorkomen staan enkele verschillende regelmogelijkhedenterbeschikking:
- afschakelen van een gedeelte van de condensorventilatoren. Een eenvoudige
oplossing,tevensenergiezuinig;
- toerentalregelingvandeventilatoren;
- gedeeltelijk afschermenvandekoude-luchttoevoer;
- condensordrukregeling waarbij zich vloeistof in de condensor ophoopt en zodoende hetwarmte-uitwisselendoppervlak verkleint endedrukoppeil blijft;
- verstellingvandeventilatorschoepen.
Bij een watergekoelde condensor regelt men, om de druk constant te houden, de
hoeveelheid water door de condensor met behulp van een waterdrukregelaar. Voor
een watergekoelde condensor wordt een condensatietemperatuur van 25°C en
vooreenluchtgekoelde condensorvan40°Caangehouden.
Hetregelventiel(thermostatischexpansieventiel)
Het regelventiel zorgt voor het nodige drukverschil tussen luchtkoeler en condensor
door meer of minder vloeistof door te laten naar de luchtkoeler. Devloeistof komt in
de luchtkoeler terecht waarin een lage druk heerst door de pompwerking van de
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compressor. Bij deze druk verdampt het koudemiddel, waardoor de temperatuur
daalttotdeverdampingstemperatuur.
De hoeveelheid vloeistof die door het ventiel indeverdamper gespoten wordt hangt
afvandewarmtebelasting. Isdeze hoogzoals bijafkoelen hetgeval is,danzorgt de
thermostatische werking voor een grotere koudemiddelstroom. Als de temperatuur
daalt dan vermindert de vloeistoftoevoer weer. Het regelventiel zorgt erdus voor dat
de uittredetemperatuur van het koudemiddel constant blijft ondanks verschillen in
koudebehoefte. Het ventiel wordt geregeld aan de hand van een voeler op de zuigleiding. De positie van de voeler is zeer kritisch om een juist functioneren van het
ventiel te verkrijgen. Ook moet voorkomen worden dat ervloeistof inde compressor
komt. Deze kan door vloeistof ernstig beschadigd worden. Daarom is een goedeinstelling van het thermostatisch expansieventiel een voorwaarde voor een goede en
veiligewerkingvandegehele koelinstallatie.
Temperatuurregeling
De temperatuurregeling in de koelcel geschiedt met behulp van een thermostaat
(temperatuurgevoelige schakelaar). Het koelvermogen wordt door deze schakelaar
terug- of uitgeschakeld als de koellucht op de plaats van dethermostaat voldoende
koud is.Het isdus duidelijk dat devoeler vandethermostaat opeengunstige plaats
in de koelcel moet worden aangebracht om geen verschil in gewenste en bereikte
temperatuur te krijgen. In het algemeen wordt de voeler in de retourlucht naar de
luchtkoeler geplaatst; dit is gunstig voor de koelinstallatie maar minder gunstig voor
eengelijkmatig klimaat.
Het is gebruikelijk een verschil van 0,5-1 K tussen in- en uitschakelwaarde toe te
passen. Deze waarde heet differentie en isvaak instelbaar. Bijeenkleine differentie
treedt het regelmechanisme vaak in werking gedurende kortere perioden. Bij een
wat groter ingestelde differentie zijn de perioden langer. Bij snijbloemenopslag is
een grote temperatuurdifferentie ongewenst in verband met mogelijke condensvorming (Botrytis). Het is echter niet alleen de temperatuurdifferentie maar ook de
luchtbeweging en deventilatie met buitenlucht (bijvoorbeeld door veelvuldig openen
vandedeur) diecordensvorming indehandwerken.
Een extra thermostaat met een vaste afstelling dient als veiligheid tegen te lage
temperaturen.
Hulpapparatuur
Behalve de behandelde hoofdcomponenten van een koelinstallatie komen een aantal hulpapparaten vrijwel altijd voor. In figuur 6.10 zijn deze aangegeven. In het bestekvanditboekzalopdezeonderdelen nietverder ingegaanworden.
Leveringeninstallering
Om te komen tot een verantwoorde keuze voor een koelinstallatie, geschikt voor
snijbloemen, kaneen koper sinds november 1984gebruik maken van het Aliak-systeem. Met deze Algemene Leverings- en Installatievoorwaarden Agrarische Koelinstallaties kan de keper zijn technische wensen vastleggen door een formulier met
een programma van eisen in te vullen. De leverancier verplicht zichzijn aanbieding
te baseren op de gegevens die in dit programma van eisen zijn opgenomen. Het
grote voordeel van dit systeem is dat de koper een zekere rechtsbescherming genietendatoffertesvanverschillende bedrijvenvergeleken kunnenworden.
6.2.2. Hetnattekoelsysteem
Een variant van de mechanische koelinstallatie is het zogenaamde natte koelsys109

teem. Het kenmerk van dit systeem is dat koelcellucht tegelijkertijd wordt gekoeld
enbevochtigd. Infiguur 6.13isdewerking vaneen natte koelinstallatie schematisch
weergegeven.
SÎS.cellucht uit

waterpomp
Figuur6.13
Hetprincipevaneen„natteluchtkoeler"
Zoals de figuur toont spuiten sproeiers koud water over een pakket met een zeer
groot inwendig oppervlak, dat zorgt voor intensief contact tussen het water en de
cellucht. Het water koelt de circulerende lucht en bevochtigt deze tot het verzadigingspunt bij de bereikte temperatuur, dat wilzeggen een relatievevochtigheid (r.v.)
van 100%. Smeltend ijs koelt het water waardoor een zeer constante temperatuur
van het water en van de uitgaande lucht bereikt wordt. Natte koelers zijn bij uitstek
geschikt om afkoelprocessen mee uit te voeren omdat voor de veldwarmteafvoer
grote koelvermogens (met een gering temperatuurverschil tussen water en lucht)
benut kunnen worden. Ongewenste ontdooicycli komen niet voor en piekbelastingen voor de koelmachine kunnen door koudebuffering vermeden worden. De energiekosten van natte koelsystemen kunnen daarom beperkt blijven ten opzichte van
conventionele systemen met vergelijkbare eigenschappen. Het schakelen van de
koelmachine heeft geen effect op de luchttemperatuur. Bevriezing van produkt kan
nietplaatsvinden.
Een veelgebruikt natte-koelsysteem is dat waarbij het water in de koeler zelf gekoeld wordt. De benaming is dan ook natte koeler met 'integraal' koelsysteem.
Water wordt hier door sproeiers in de koeler gebracht. Direct onder de sproeiers is
een pijpenbundel geplaatst, waarin directe verdamping van een koelmiddel (freon,
ammoniak e.d.) plaatsvindt. Daardoor koelen de pijpen af tot bijvoorbeeld -6°Cmet
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als gevolg dat een gedeelte van het water erop vastvriest en op deze wijze een ijslaag opbouwt. De koelmachine wordt automatisch uitgeschakeld als de ijslaag voldoendedik is.Vervolgens smelt de ijslaag af tijdens het koelproces totdat een meter
diede ijslaagdikte bepaalt de koelmachine weer inschakelt. Bijdit integrale systeem
kaneen beperkte koudevoorraad wordenopgebouwd. Menmoetwelvoorkomen dat
decirculatielucht geblokkeerdwordtdoor eentedikkeijslaag.
Een grote koude buffering bereikt men door het koelwater elders in een centrale te
koelen. Met behulp van ijsbanksystemen of grote waterreservoirs kan een grote
koudevoorraad worden opgebouwd met een beperkt koelvermogen. Deze koudevoorraad die gedurende een lange periode wordt opgebouwd kan gebruikt worden
bijafkoelprocessen. Vooral als deafkoeltijd beperkt is,heeft menextreem veel koelvermogen nodig. Het voordeel is dat meerdere koelers op één waterreservoir kunnen worden aangesloten. Door middel van pompen kunnen de waterstromen naar
de koelers geregeld worden afhankelijk van de koudebehoefte ter plaatse.Het vermogen wordt bepaald door de capaciteit van het contactbed, de pomp, weerstand
vandesproeiers en leidingdiameters.
Als lucht en water in verticale en tegengestelde richting door het contactbed
stromen spreken we van eentegenstroomkoeler. Ook is het mogelijk de lucht inhorizontale richting door het pakket te blazen,terwijl hetwater inverticale richting door
hetpakketstroomt. Erisdansprakevan kruisstroomkoelers.
6.2.3. Hetindirectekoelsysteem
Behalve de behandelde natte koelsystemen en de directe expansiekoelsystemen
wordt bij de opslag van snijbloemen soms ook gebruik gemaakt van indirecte koelsystemen. Kenmerkend voor dit type koelsysteem is dat er gebruik gemaakt wordt
van 2 koelvloeistoffen in gesloten circuits. Bij natte koelers wordt ook gebruik gemaakt van 2 vloeistoffen, maar het watercircuit is een 'open' systeem. Bij indirecte
koelinstallaties wordt vloeistof gekoeld ineen reservoir door een pijpenbundel waarin koelvloeistof verdampt. Deze koelvloeistof wordt vervolgens naar een lamellenwarmtewisselaar in de koelcel gepompt waarbij door geleiding via het koeleroppervlak de warmte-overdracht plaatsvindt met de koelcellucht. Door regeling van de
kiepstand voor devloeistofdoorlaat naar dewarmtewisselaar iseenzeer nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk. Bij bewaartemperaturen rond de 0°C wordt dit
systeem toegepast vanwege zijn goede regeleigenschappen. In figuur 6.14 is een
beeldvaneenindirect koelsysteemgegeven.
Kleine temperatuurafwijkingen zouden direct tot bevriezingsschade aanleiding geven. Omdat bewaartemperaturen van 0°C voorkomen moet de koelvloeistof iets lager in temperatuur zijn om de vrijkomende warmte af te kunnen voeren. Daarom
wordt glycol toegepast; water zou bevriezen. Bewaring bij 0°Cvereist een zeer geringe temperatuurspreiding in de koelcel. Dit wordt bereikt door een grote luchthoeveelheid tecirculeren.Om goedte kunnenwerken dient een grootwarmtewisselend
oppervlak geïnstalleerdteworden.
Door het geringe temperatuurverschil tussen koeleroppervlak en lucht is de ontvochtigende werking van dit type koeler zeer gering. De r.v. inde koelcel is daarom
hogerdanbijeengewone mechanische koelinstallatie.
De hoge circulatie (veel ventilatoren), het grote koelerblok, de mengregeling en de
extra pomp, waterreservoir en motorisch gestuurde klep hebben tot gevolg dat de
prijs veel hoger wordt dan van een eenvoudige mechanische koelinstallatie. Ook is
het energieverbruik van het indirecte systeem gewoonlijk hoger dan van het directe
koelsysteem.
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Figuur6.14
Schematischevoorstellingvaneenindirectkoelsysteem(glycolkoeling)
6.2.4. Voorkoelen
Bij snijbloemen wordt de gekoelde ruimte meestal niet alleen voor opslag gebruikt,
maarookvoor afkoelingvanprodukten.
Deafkoelsnelheidwordtdoor meerderefactorenbepaald:
- beschikbare tijd;
- aanwezig koelvermogen;
- luchtcirculatiesysteem;
- afmetingvanbundelofverpakking;
- produkteisen (houdbaarheid, knopontwikkeling, vochtafgifte, ethyleengevoeligheid).
Bij de exporteur is de beschikbare tijd vaak zo krap, dat alle andere genoemde factorendaaraan ondergeschikt worden gesteld.Bij de kweker isersoms welvoldoende tijd (weekend) om de produkteisen centraal te stellen. Het ingedeelten beladen
van een gewone koelcel met bloemen in emmers heeft een grotere afkoelsnelheid
tot gevolg (2-4 uur) waardoor zonder extra investeringen de kwaliteitsachteruitgang
toteenminimum beperkt blijft.
Bijhetstreven naar maximaal kwaliteitsbehoud tijdens de afzet isde afkoelsnelheid
een belangrijk gegeven. Temeer omdat opwarming en afkoeling vaker plaatsvinden
in de afzetketen. Opwarming treedt op als bloemen gehergroepeerd of gesorteerd
worden. Door het ruime assortiment endeverscheidenheid insoorten isdit hergroeperen voornamelijk handwerk enwordt daarom bij hogere temperaturen uitgevoerd.
Het gevolg is dat het onbeschermde produkt zeer snel opwarmt. Het hergroeperen
komt meestal neer op het verpakken van kleinere naar grotere eenheden. Vooral bij
grote eenheden is een snelle afkoeling zonder speciale voorzieningen niet mogelijk.
Het afkoelen tot degewenste opslagtemperatuur danwel starttemperatuur voor een
volgendefase indeafzetketen wordt metdeterm 'voorkoeling'aangeduid.
Transportkoeling valt buiten deze terminologie, omdat gebleken is dat met de huidige verpakkingen, stapelwijzen en koelsystemen geen afkoeling van produkt
plaatsvindt. Door gebrek aan standaardisatie kunnen koelvoertuigen niet optimaal
beladen worden. Door te compact te beladen wordt koelluchtcirculatie geblokkeerd.
Hetgevolgdaarvan isdatdekoelinstallatie ontregeldwordt.
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Om deze reden is voorkoelen noodzakelijk bij de exporteur, maar ook bij de kweker
waardeafzet begint is het snel omlaag brengenvande produkttemparatuurbelangrijk voor het kwaliteitsbehoud. Ook de grote veilingen hebben de mogelijkheid voor
gekoelde opslag van aangeboden produkt. Deze gekoelde opslag is alleen zinvol
als het produkt ook inderdaad koud aangevoerd wordt. Feitelijke afkoeling zal namelijk op de veilingen bij de huidige werkwijze veelal niet efficient uitgevoerd kunnen worden, behalve in geval van de aanvoer op emmers en containers (verticale
aanvoerwijze).
In de praktijk komen twee voorkoelsystemen voor, namelijk langsstroomkoeling en
doorstroomkoeling. Hoewel vacuumkoeling in de bloemenpraktijk (nog) niet toegepast wordt, hebben proeven uitgewezen dat ook deze methode geschikt is voor het
voorkoelenvanbloemen.
Inparagraaf 6.2.4.2.enverderzalopdeze3methoden naderwordeningegaan.
6.2.4.1. Veldwarmte-afvoerdoorvoorkoeling
Het proces dat de snelst mogelijke afkoeling van eenheden snijbloemen beschrijft is
dezogenaamdeexponentiëleafkoeling.
Figuur6.15geeft ingrafiekvormeenvoorstellingvaneenexponentiëleafkoeling.
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Figuur 6.15
Voc rbeeld van een exponentiële afkoeling

Om onafhankelijk te zijn van concrete temperatuurtrajecten kan de temperatuur dimensieloosgemaaktworden door:
e = (T-Te)/(T0-Te

(1),waarbij

T = produkttemperatuur
Te = eindtemperatuur produkt
'lucht + O '
T0 = begintemperatuur produkt
ÔT = overtemperatuur; door warmteproduktie wordt de luchttemperatuur nooit
helemaal bereikt.
0 geeft dus aan welk deel van het koeltraject nog te overbruggen is bij een
schaal van O tot 1. Het is mogelijk om met het begrip halfkoeltijd bovengenoemd af-
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koelproces met een enkel getal te beschrijven. De halfkoeltijd (t) isdetijdwaarbij de
produkttemperatuur de helft van het koeltraject tussen aanvangstemperatuur en
eindtemperatuur heeft doorlopen (8 = 0,5). Bij benadering is het zo dat na 3 à 4
keer de halfkoeltijd het produkt de laagst mogelijke temperatuur heeft aangenomen
(90%-vereffening). De halfkoeltijd is een afgeleide van produkt, verpakking, stapeling en luchtsnelheid. Als een van deze factoren gewijzigd wordt, verandert de halfkoeltijd.
Opeenvoudige wijze kan het afkoelgedrag vandiverse verpakkingen wordenvergeleken met behulp van de halfkoeltijd, ondanks verschillen in proefomstandigheden.
Bij een modelmatige aanpak van koelsituaties is het vaststellen van de procesconstante onontbeerlijk. Bepaling van de halfkoeltijd moet worden uitgevoerd in een
situatie waarin een overmaat aankoelvermogen beschikbaar is,omdat deluchttemperatuurconstant dientteblijven.
Omvast tekunnen stellen hoeveel koelvermogen nodig is bijvoorkoeling, moet men
de veldwarmte-afgifte van een hoeveelheid produkt kennen. Met name de veldwarmte-afgifte bepaalt de grootte van het koelervermogen. Hiervoor is de volgende
vergelijkingtegebruiken:
Hoeveelheid veldwarmte = massa produkt x soortelijke warmte x temperatuurtraject pertijdseenheid,of
Qveid = m - c - AT (totaleveldwarmte)

(2)

Om een exponentiële afkoeling mogelijk te maken moet de koelcapaciteit vooral in
het begin van het koelproces voldoende groot zijnomde momentane veldwarmte af
te kunnen voeren. De momentane veldwarmtestroom in die fase (tijdstip 0) is dan
maximaaloftewel
dT
Qveid•=-(m.c.)
(momentaneveldwarmtestroom)
(3)
dt
dat wil zeggen de raaklijn aan de exponentiële afkoelkromme als t = 0. De waarde
kanzowelwiskundigalsgrafischwordenbepaald(VanBeek, 1984).
Insituaties waar de beschikbare koeltijd langer is dan de minimaal benodigde koeltijd is het economisch gezien niet aantrekkelijk omte streven naar een exponentiele
afkoeling. Enigeopwarmingvandekoellucht isdantoetestaan.
Grafisch kanzo'nafkoelproces eralsvolgt uitzien.
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Figuur6.16
Voorbeeldvaneenlineair-exponentiëleafkoeling
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Andereoplossingenomdemomentaneveldwarmtestroom teverkleinenzijn:
- de massa verminderen, bijvoorbeeld door het chargegewijs inbrengen van produkt;
- temperatuurtraject verkleinen;'sochtends vroegoogsten,waardoor debegintemperatuurvanhetprodukt lageris;
- tijdsinterval vergroten of trager afkoelen bijvoorbeeld grotere eenheden met geringewarmte-afgiftetoestaan.
Bijdevaststelling van de koudebehoefte dient tevens rekening teworden gehouden
met:
- warmteproduktievanhet produkt;
- instraling (isolatieverliezen);
- verdamping (vochtafgifte produkt);
- externewarmtebronnen (lampen,ventilatoren endergelijke);
- ventilatie door veelvuldig openen van deuren, door een slechte constructie van
dekoelcelofdoor luchtverversing inverband metethyleenofanderegassen.
Deze factoren zijn van ondergeschikt belang bij het afkoelen maar zijn bepalend
voordekoelcapaciteit tijdensdeopslag;metnamedeventilatie ishierbij belangrijk.
Om de beschreven snelle afkoelprocessen mogelijk te maken zijn speciaal voor
snijbloemen een aantal systemen ontwikkeld. Dezezullen verder opindit hoofdstuk
wordenbehandeld.
6.2.4.2. Langsstroomkoeling
Bij langsstroomkoeling strijkt de koellucht langs verpakkingen of stapels verpakkingen. Dewarmtestroom uit zo'nverpakking wordt door geleiding overgebracht. Direct
contact tussen koellucht en produkt is er niet. Dekoelluchtstroom wordt veroorzaakt
doorverdamperventilatoren.
Bij gebruikelijke koelinstallaties is de luchtsnelheid bij de verpakkingen of tussen de
stapelsca.0,2m/s (Sprenger Instituut, 1980).
Een standaard chrysantendoos met de afmeting 100 x 40 x 26,5 cm doet er 48
uur over om afte koelen tot de koelceltemperatuuronder deze omstandigheden. Uit
ditvoorbeeld volgt onmiddellijk dat het plaatsen van kartonnen dozen ineen koelcel
geensnelleafkoelingtotgevolg kanhebben.
Bij zuivere langsstroomkoeling, dat wil zeggen als er hermetisch gesloten verpakkingen toegepast worden, bepaalt de afmeting van de verpakking of stapel het afkoelgedrag. Verkorting van de afkoeltijd kan alleen bereikt worden door stapels uit
elkaarteplaatsenofdemaatvandeverpakkingteverkleinen.
In de praktijk komt het echter slechts weinig voor dat verpakkingen volledig dicht
zijn: meestal zijn er wel openingen aangebracht zoals handvatten, ventilatiegaten
en dergelijke. Het gevolg daarvan is dat warmte-uitwisseling door convectie een
groter effect op de afkoeling gaat krijgen dan door geleiding. Naarmate verpakkingenmeeropeningen hebben,neemtdewarmtestroomtoe.
Een convectiewarmtestroom zou in feite doorstroomkoeling genoemd moeten worden. In figuur 6.17 wordt dit effect aan de hand van enkele afkoelkrommes geïllustreerd(Boerrigtere.a., 1983).
Het verhogen van de luchtsnelheid (van 0,2 m/s naar 2,5 m/s) heeft voor de AAdoos geen verandering van deafkoeltijd tengevolge, maar bijde 'open'plastic bloemenkrat wordt de afkoeltijd zeer verkort. De halfkoeltijd gaat van 11 uur naar 2 uur.
Dus de invloed van de luchtsnelheid op het afkoelgedrag neemt toe met het openingspercentage.
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Figuur6.17
Het effect van langsstroomkoeling op de afkoeling van verschillende snijbloemenverpakkingen
bij 2 luchtsnelheden

Een maximaal open verpakking isdeemmer of container waarop veel bloemen verticaal aangevoerd worden op veilingen. In een gekoelde veilinghal werden dan ook
afkoeltijden geregistreerd van 2-4 uur bij deze verpakking, dat wil zeggen een halfkoeltijd van 30-60 min. Dit afkoelproces is dus een mengvorm van langsstroom- en
doorstroomkoeling(Boerrigteren Rudolphij,1982).
Afkoelprocessen met verpakkingen waarin openingen zijn aangebracht bevatten
naast afmeting,vorm enopeningspercentage meerdere factoren dievan belang zijn
voorhetafkoelgedrag,teweten:
- Soortelijke massa, soortelijke warmte en effectieve warmtegeleidings coëfficiënt
vanproduktenverpakking.
- Luchtsnelheid.
- Vochtafgifte enwarmteproduktie.
Detheoretische achtergronden van de relaties tussen al deze effecten kunnen door
de complexiteit en de veelheid aan variabelen alleen nog maar modelmatig benaderd worden. Door het (empirisch) bepalen van de gemiddelde halfkoeltijd van een
bepaalde situatie is het mogelijk om wezenlijke coëfficiënten vast te leggen.Vervolgens kunnen varianten van het gemeten afkoelproces met acceptabele nauwkeurigheidberekendworden.
Als gevolg van enerzijds vochtafgifte en anderzijds de warmteproduktie (ademhaling) van bloemen is het mogelijk dat de afkoelkromme afwijkt van hetgeen theore-"
tisch verwacht zou worden. De beïnvloeding kan in beide richtingen plaatsvinden
dat wil zeggen als de warmteproduktie overheerst dan verloopt de afkoeling trager,
overheerst de verdamping dan verloopt de afkoeling sneller. Dederde mogelijkheid
is dat warmteproduktie en verdampingswarmte elkaar opheffen, zodat de afkoelkromme verloopt zoals de theorie dat aangeeft. Warmteproduktie en vochtafgifte
zijnoverigenstijdensdeafkoeling nietconstant.
Het rekenmodel voor langsstroomkoeling (Van Beek, 1979) maakt gebruik van dimensielozekentallenomalgemenetoepasbaarheidteverkrijgen.
Dezekentallenzijn:
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Dimensielozetemperatuur: 8(teta) =

Dimensielozetijd(Fourier) =

T-Tn

a.t
X2

Dimensielozewarmte-overdrachtscoëfficiënt (Biot)

a.x

Dimensielozeeffectievewarmteproduktie(Pomerantsev) =

Qeff.X 2

X(To-Ta)

Bij de uitwerking van de formules worden produkteigenschappen gebruikt, die gemetenofberekend kunnenworden.
Onderstaande symbolenlijst geeft de benaming van genoemde grootheden en de
eenheid:
symbool

grootheid

eenheid

berekening

a

temperatuurvereffeningscoefficient
warmtegeleidingscoëfficiënt
porositeit

m2/s
W/m.K
m3/m3

warmteoverdrachtscoefficient
afstand centrum-oppervlak
tijd
produkt-,aanvangs-en luchttemperatuur
soortelijke warmte
soortelijke massa

W/m2.K
m
s
K
kJ/kg.K
kg/m33

X/p.C
Xprod (I-E)
1-pbulk/
pprodukt
lit.waarde

\îff

e
a
X

t
T-To-Ta
c
X

—
—
—

lit.waarde
lit.waarde

Een derde mogelijkheid voor het bepalen van deze grootheden is het gebruik van
literatuurwaarden,dieechter indemeestegevallenonvoldoendezijngedefinieerd.
Desamenhangtussen Fourier, Bioten0isinfiguur6.18weergegeven.
Een afkoelkromme kan geheel theoretisch geconstrueerd worden door het Biot- en
het Fouriergetal inzowel x- (kleinste afstand centrum-oppervlak), y- alsz-richtingte
berekenen.
De bijbehorende 0-waarden op verschillende momenten worden afgelezen in
figuur6.18.Voor dozenmetdeafmetingen 2x.2y.2zm(l.b.h.)geldtdat:
9xyz = 0x. e y.9 z
Dusishetmogelijk opdezewijzedecoördinatenvandeafkoelkrommetebepalen.
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Figuur6.18
DerelatietussenFourier,Bioten9vooreenoneindiguitgestrektevlakkeplaat
Afhankelijk van dewarmteafgifte van het produktzaldecirculerende lucht minder of
meer in temperatuur stijgen en ook vocht opnemen. De enthalpie (warmte-inhoud)
van de lucht neemt toe. In de koeler wordt de lucht weer teruggebracht in de oorspronkelijke conditie.
Deminimaal benodigde hoeveelheid lucht (voor develdwarmte-afvoer) hangt afvan
detoegestane temperatuurverhogingvan decirculerende lucht.Tijdensde afkoeling
wordtdaarvoor meestaleenwaardevan2-4°Cgekozen.
Indien men toelaat dat tijdens het eerste uur van de afkoeling de koellucht niet de
gewenste lage waarde heeft, dan wordt de momentane veldwarmtebelasting een
factor2à3kleinerenook hetteinstalleren ventilatordebiet.
De bewaartemperatuur wordt dan met enkele uren vertraging bereikt. Indien energie- en investeringskosten opwegen tegen deze vertraging, dan kan deze zogenaamde lineair-exponentiële afkoeling toegepast worden. In de distributieketen is
soms alleen op de kwekerij voldoende tijd om een afkoelsnelheid van enkele uren
toetestaan endus komt voorkoelen met langsstroomkoeling alleen daar alsacceptabelekoelmethode inaanmerking.
Mits het geadviseerde koelvermogen van 100 W/m3 celinhoud ook daadwerkelijk
geïnstalleerd is, wordt het produkt snel afgekoeld door gebruik te maken van emmers en containers. Vermeden moet worden dat al het warme produkt tegelijkertijd
ingebracht wordt.
Deze methode vergt geen investeringen of speciale luchtgeleidingssystemen. De
juiste handelwijze gepaard met een maximaal open verpakking levert een goed
koelresultaat op. Op andere plaatsen waar de tijd veelal de beperkende factor is bij
de afkoeling van snijbloemen moet gebruik gemaakt worden van doorstroomkoeling.
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6.2.4.3. Doorstroomkoeling
Eenvoorkoelsysteem gebaseerd op doorstroomkoeling kenmerkt zich door eengeforceerde luchtbeweging dóór de verpakkingen waarbij iedere snijbloem in aanraking komt met koellucht. Deze luchtbeweging wordt verkregen door een drukverschilover deverpakking aante leggen,zodat luchtgaat stromenvan hoge naar lage
druk. Om de doorstroming mogelijk te maken moet in de kopse kanten van verpakkingen gaten worden aangebracht. De wijze waarop deze gaten zijn aangebracht,
degrootte ende hoeveelheid, bepalen in hoge mate het alof niet bereiken van een
gelijkmatige luchtverdeling. Het is met doorstroomkoeling mogelijk om binnen 1uur
produkt in dozen verpakt af te koelen tot de koelluchttemperatuur. Alle veldwarmte
komtdus in 1uur uit het produkt enmoet afgevoerd kunnenwordendoordekoelmachine.
Dit vergt in het algemeen een zeer hoge koelcapaciteit. Bijvoorbeeld om 1kg bloemen een koeltraject van 20 Kte laten doorlopen in 1uur is ca.20 Watt koelvermogen nodig zonder dat daarbij het extra ventilatorvermogen voor de geforceerde
luchtstroom door deverpakking isverdisconteerd. Een ventilator voegt een warmtehoeveelheid toe aande koellucht (kinetische energie) dieevengroot isals hetopgenomenelektrisch vermogenvande ventilator.
Bij doorstroomkoeling dient onderscheid te worden gemaakt in de minimaal benodigde koeltijd en de gewenste koeltijd. Het is mogelijk dat de minimaal benodigde
koeltijd langer is dan de gewenste koeltijd. In de verpakking is doorstroomkoeling
namelijk weer te beschouwen als langsstroomkoeling. De afstand van centrumtemperatuur tot langsstromende koellucht is dan de halve diameter van het produkt. De
afkoelsnelheid neemttoedooreenhogere luchtsnelheidomdat:
1. dewarmte-overdrachtwordtverbeterd;
2. hetdampdrukdeficittoeneemt endaardoor deverdamping.
Onderstaande grafiek geeft aan wat er gebeurt bij toenemende luchtsnelheid door
dozen gevuld met anjers. Bij toenemende snelheid koelt een doos sneller en gelijkmatiger af(Boerrigter,1980).
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De in de grafiek gebruikte luchtsnelheid is de superficiale luchtsnelheid, dat wil zeggen betrokken op de lege doorsnede van de doos. De werkelijke luchtsnelheid langs
het produkt ligt dus hoger en varieert op diverse plaatsen in de doos. Als er een bepaald drukverschil (de drijvende kracht voor de koelluchtstroom) over een doos met
bloemen wordt aangelegd, wordt een grote variatie in afkoelsnelheid gevonden tussen de diverse bloemsoorten.
Onderstaande grafiek geeft aan dat afhankelijk van de weerstand die doos en produkt samen vormen er een toevallige luchtsnelheid optreedt (Boerrigter, 1980). De
bijbehorende halfkoeltijd is dus ook toevallig.
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Figuur 6.20
De relatie tussen luchtsnelheid en halfkoeltijd bij doorstroomkoeling van verschillende snijbloemen
In deze grafiek komt duidelijk naar voren dat er slechts een geringe koeltijdverkorting wordt verkregen door verhoging van de superficiële luchtsnelheid. Voor snelheidsverdubbeling is een verviervoudiging van de statische druk noodzakelijk. Dit
kost in het algemeen te veel omdat te zware circulatieventilatoren met te hoog energieverbruik nodig zijn om dat te bereiken.
In de praktijk blijkt dat voor bloemendozen een superficiële luchtsnelheid van 0T2
m/s ruim voldoende is om bijna alle produkten binnen 1 uur af te koelen. Meestal
worden circulatieventilatoren geïnstalleerd die onder praktische omstandigheden
maximaal ca. 0,1 m/s bij een drukval van ca. 30 Pa weten te bewerkstelligen (Verbeek en Bons, 1983).
Bij doorstroomkoeling kan het voorkomen dat in de verpakking kanaalvorming optreedt (vooral bij gehoesde bloemen) en dat niet alle koellucht in goed contact komt
met de bloemen. Een andere mogelijkheid is dat er bij de aansluiting tussen verpakking en de luchtverdeelkast te veel lucht weglekt. Daardoor stroomt er onvoldoende
lucht door de verpakking met als gevolg vertraging van het afkoelproces.
Circulatieventilatoren kunnen bij toenemende drukweerstand meer dan evenredig in_
opbrengst achteruitgaan. Het gevolg van het te vol pakken van bloemendozen kan
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zijn dat de luchtweerstand van de produktlaag en de weerstand van de doos tesamen,bovengenoemd effectveroorzaken.
Deefficiency van een voorkoelsysteem hangt dus sterk af vande hoeveelheid lucht
dieuiteindelijk doordeverpakking stroomtendaardoor wordtdeafkoeltijdbepaald.
Doorstroomkoelinginpraktijk
Anno 1986zijn er voor bloemenkoeling met behulp van dedoorstroomkoelmethode
een aantal varianten operationeel. De systemen kunnen onderscheiden worden
door de wijze waarop de luchtverdeling tot stand wordt gebracht insamenhang met
dekeuzevandekoelmachine.
Dezesystemen zijn:
1. Centrale luchtverdeelkast metnatte koeler.
2. Voorkoelsluizen metgescheiden circulatieventilatoren.
3. Voorkoelunits meteigen koelmachines.
4. Circulatieventilator metcanvasstrook.
5. Luchtverdeelkast voorenineenlijnrijwagen.
6. Voorkoelkastvooreenstapelwagen.
Ad 1. Centrale luchtverdeelkast metnattekoeler
Bij dit voorkoelsysteem is de ventilator van een natte luchtkoeler aangesloten op
een luchtverdeelkast (zuigwand) waartegen bloemendozen geplaatst worden, die
van gaten zijn voorzien. Door de perforatiegraad van de gaatjeswand kleiner te kiezendan 3% van de gehele oppervlakte, wordt over degehele lengte en hoogte het-
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zelfde luchtdebiet per gat verkregen. Bij de bestaande installaties is de luchtkoelerventilator zodanig gekozen dat per gat een debiet van 100m3/hwordt bereikt (Verbeek en Bons, 1983). De positie van ieder gat is zodanig dat een stapel
bloemendozen precies met zijn gatenpatroon aansluit op het gatenpatroon in de
wand. De diameter van de gaten is 6 cm. Het aantal gaten komt overeen met het
maximum aantal afte koelen dozen waarbij de ventilator ende koeler nogvoldoendedebiet resp.capaciteit leverenvoor hetafkoelproces.
Niet iedere doos koelt even snel, omdat de massa per doos verschilt. De drukval
(weerstand) over de wand is groter dan de weerstand van doos en produkt,
waardoor het luchtdebiet per gat constant blijft, onafhankelijk van hetfeit of voor de
zuigopeningen bloemendozen geplaatst zijn of niet. Indien deweerstand vandedozen gaat overheersen (te vol gepakte dozen) dan zal ook het luchtdebiet verminderen. Vooral de 'zware' bloemsoorten (iris, lelie, gladiool) zullen dan onvoldoende
snelafkoelen.
Dus voorkoelen van 'zware' bloemsoorten vraagt voor een gelijkmatige afkoeling
meer lucht; bij volle dozen neemt de weerstand toe, de luchtopbrengst vermindert
waardoor de afkoeling extra traag verloopt (Boerrigter, 1980). Het scheiden van
'lichte' en 'zware' Produkten biedt een oplossing voor dit probleem. De koeltijdeis
voor de categorie 'zware' Produkten dient vervolgens ruimer gesteld te worden, bijvoorbeeld 2uur in plaats van 1uur. Bij het gebruik van decentrale luchtverdeelkast
dient erop gelet te worden dat produktstapels die afgekoeld zijn tijdig van het systeemweggehaaldwordenomonnodigeindrogingtevoorkomen.
Ad2. Voorkoelsluizen metgescheiden circulatieventilatoren
Dit systeem bestaat uit zuigwanden waarbij ieder compartiment een eigen circulatieventilator heeft. Dit systeem wordt meestal uitgevoerd met een tijdklok, die de
ventilator na een zekere instelbare koeltijd afschakelt. De afdichting tussen zuig-
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wand en bloemendozen verdient de nodige aandacht om luchtlekkage langs dedozen te voorkomen. Indien niet de gehele hoogte van de sluis gebruikt wordt, wordt
een canvasstrook of een plastic schot vanaf de bovenkant van de kast neergelaten
tot op de dozen. Doorde onderdruk (zuigwand) worden deze schotten resp.stroken
tegendewandgezogenwaardoor eengoedeafdichtingontstaat.
Ook bijditsysteem treedt het effect opdatde luchtdewegvandeminste weerstand
kiest. Door een gatenpatroon van 3% in de aanzuigzijde van de doos aan te brengen wordt een gelijkmatige luchtverdeling verkregen voor de gehele stapel. Voor
een AA-doos betekent 3% opening: 2 gaten van 5 cm doorsnede. Dozen, gevuld
met bloemen die door het eigen gewicht een extra luchtweerstand vormen,ontvangen minder lucht invergelijking met dozen gevuld met 'lichte' produkten (rozen,anjer, fresia). Daardoor koelen ze trager af. Het scheiden van beide produktsoorten is
daarom aanbevelenswaardig. De instelling van de tijdklok voor zware produkten
zou dan 2 uur worden. De lichte produkten koelen gewoonlijk binnen 1uur af tot de
koelluchttemperatuur.
Om verstoring van het koelcelklimaat te voorkomen wordt de lucht uit de voorkoelsluizen naar de luchtkoeler geleid. De luchtkoeler moet voldoende koelvermogen
kunnen leveren om de warmtelast aan te kunnen zonder dat het koelcelklimaat
wordt verstoord. Inde praktijk maakt men veelal gebruik van natte luchtkoelers. Het
isook mogelijk om met gewone mechanische koelers tewerken. Een extrathermostaatindeuitblaaslucht beveiligt hetproduktdantegen bevriezingsgevaar.
Ad3. Voorkoelsluizen metingebouwde luchtkoeler
Om in bestaande koelcellen doorstroomkoeling mogelijk te maken dient vrijwel altijd
extra koelvermogen geïnstalleerd te worden. Bewaarcellen hebben onvoldoende
koelvermogen ominkorte tijdveel warmte aftekunnenvoeren.Omdeze redeniser
een systeem ontwikkeld waarbij in iedere voorkoelsluis een luchtkoeler is ingebouwd. De koelmachine waarop de luchtkoeler is aangesloten is daarbij buiten de
koelcel geplaatst.
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Met genoemde voorkoelsluizen kunnen 10 AA-dozen gekoeld worden. De circulatieventilator wordt geschakeld met een temperatuurmeetvoeler. Deze voeler wordt
aandezuigwandzijde tussen het produkt gestoken.Opdeze wijzewordt voorkomen
dat het produkt te veel indroogt als gevolg van te lang koelen met hoge luchtsnelheid.
Als de stapel voor te koelen dozen niet volledig de zuigopening afsluit wordt met
behulp van een rolgordijn het gat afgedicht. Door de zuigwerking wordt vanzelf een
goede afdichting verkregen. Ook bijdit systeem wordt luchtlekkagetussen dozenen
zuigwandvoorkomendoordikkeschuimplasticstrips.
Ad4. Circulatieventilator met canvasstrook
Als men inde omstandigheid verkeert dat er eenovermaat aan koelvermogen inde
bewaarcel is geïnstalleerd kan men met eenvoudige hulpmiddelen gemakkelijk zelf
eenzuigenddoorstroomkoelsysteemmakenzonderveelkosten.
Onderstaandefiguurgeeft hetprincipeweer (Rije.a.,1980).
canvas afdichting

ventilator tijdschakelaar
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Figuur6.24
Circulatieventilatormetcanvasstrook
Met twee stukken multiplex van geschikte afmetingen wordt een frame gemaakt
waaraan een centrifugaalventilator bevestigd wordt. De bloemendozen worden
haaks op de ventilatoropening in de houten wand geplaatst. Een rolgordijn (verstevigd met latten) wordt vastgemaakt aande bovenzijde van hetframe en uitgerold
over de dozen doorlopend tot op de grond. Bij het starten van de ventilator wordt
door de onderdruk het gordijn tegen de dozen aangezogen. De latten voorkomen
dat het gordijn naar binnen wordt gezogen. Door dedozen te voorzien van een perforatie van 3% van het zij-oppervlak wordt de koelcellucht gedwongen door de dozente stromen. 3% geeft een gelijkmatige luchtverdeling bij normaal gevulde bloemendozen. Afhankelijk van de hoeveelheid dozen dient de centrifugaalventilator zo
gekozen te worden dat deze bij een tegendruk van 150 Pa nog een debiet van ca.
100m3/hperdoosopbrengt.
Dit simpele doorstroomsysteem kan alleen goed werken als de beschikbare koelcapaciteit voldoende is. De beoordeling of ervoldoende koelvermogen geïnstalleerd is
gaat alsvolgt: als de celtemperatuur stijgt tijdens het voorkoelen dan is het koelvermogen onvoldoende. Bij gelijkblijvende lage koelluchttemperaturen kunnen nog
meerdozengeplaatstworden.
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De doorstroomkoelwand dient bij voorkeur zo opgesteld te worden dat de uitblaasluchtvan deventilator door de ventilatoren van de luchtkoeler kanworden aangezogen. Met behulp van eentijdschakelaar kan de centrifugaalventilator naeen koeltijd
van1 uur('zware' bloemen:2uur)gestoptworden.
Ad5. Luchtverdeelsysteemvoor lijnrijwagens
Vergeefse pogingen om ingrote koelcellen volgeladen lijnrijwagens afte koelenwarenaanleidingomeendoorstroomkoelsysteemvoordezewagensteontwikkelen.
Een lijnrijwagen is een summier geïsoleerde vrachtwagen waarin op planken bossen bloemen zijn gelegd. Deze bloemen zijn voor de lijnrijder door middel vanrolluiken inde zijkant eenvoudig te bereiken. Om doorstroomkoelingte verkrijgen bij een
volgeladen lijnrijwagen is een goede luchtverdeling belangrijk. Niet geheel gevulde
schappen kunnen bij een aangelegd drukverschil over de lading gemakkelijk kanalisatievankoelluchttotgevolghebben.
Hetluchtverdeelsysteem ineenlijnrijauto isgetekend infiguur6.25.

Figuur6.25
Luchtverdeelsysteemineenlijrij-auto
Door indeventilatorkast een koeler te bouwen is het ook mogelijk gebleken om buiteneengekoelde ruimte een lijnrijwagen afte koelen.Het prototype slaagde erinom
in2uurdeladingvan20°Ctot4°Caftekoelen(Boerrigtere.a.,1984).
Na aanvankelijk grote belangstelling heeft deze voorkoelmethode toch geen algemene toepassing verworven. Een belangrijk aspect van het beschreven
luchtverdeelsysteem is namelijk dat ook een koelmachine in de wagen er gebruik
van kan maken. De methode maakt het zelfs mogelijk dat eendergelijke koelmachine zeer doelmatig wordt gebruikt. Uit proeven bleek evenwel dat veldwarmteafvoer
niet plaatsvindt. Het beschikbare koelvermogen wordt aangewend voor het afvoeren
van veel instralingswarmte (slechte isolatie), luchtlekkage bij de rolluiken envan de
warmteproduktievan het produkt. Ondanks de goede werking vandetransportkoelmachine blijftvoorkoelenvandeladingdusgewenst.
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Behalve experimenten met een inwendig luchtverdeelsysteem zijn ook metingen
verricht aan een uitwendig luchtverdeelsysteem voor lijnrijwagens, zoals in figuur
6.26 isgetekend.
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Figuur6.26
Zuigkast,aangeslotenopdezijkantvaneen lijnrij-auto
De centrifugaalventilatoren zuigen koelcellucht door de lading. Bij dit systeem warener aanvankelijk problemen met de luchtverdeling. Dit isopgelost door indeopening van de zuigkast een plaat aan te brengen met openingen ter grootte van 1%
vanhetgehele oppervlak.
Door gebrek aan standaardmaten bij rolluiken, schappen e.d. kan dit luchtverdeelsysteem alleen aangepast aan de maat van de te koelen lijnrijwagen worden gebruikt.Dezebeperking belemmert eenuitgebreidetoepassingvanhetsysteem.
Ad6. Voorkoelkast voor stapelwagen
Het voorkoelen van veilingdozen volgens de doorstroomkoelmethode wordt bemoeilijktomdatopeningen aanzowelzij-alsvoorkant zijn aangebracht.
Door de dozen met stapelwagen en al op te sluiten in een zogenaamde 'voorkoelkast' kan toch doorstroomkoeling met die verpakking worden uitgevoerd. Het bestaandeontwerpvoorkoelkast kaneenstapelwagen metdaarop20dozenbevatten.
De voorkoelkast heeft een eigen koelmachine maar staat opgesteld in een koelcel.
Dezecel leverde onvoldoende koelvermogen omvoorkoeling mogelijk te maken.Bij
dit systeem iseen circulatieventilator gekozen die per doos eenopbrengst heeft van
35 m3/h als de vulling 16 bos chrysanten is met een massa van 7 kg (Verbeek,
1983).Specifiek debietisdus5m3/h.kgprodukt.
Deafkoelsnelheid bijdit luchtdebiet is1 uurbijeenkoeltrajectvan25°Ctot6°C.
6.2.4.4. Vacuumkoeling
Naast langsstroom- en doorstroomkoeling kan ook vacuumkoeling toegepast worden voor snelle afkoeling van snijbloemen. De werking van deze lagedruk-koelmethodeberustopdekookpuntsverlaging vanwaterdoordrukverlaging.
Een klein gedeelte van het celvocht gaat koken als snijbloemen blootgesteld worden aan een lage luchtdruk. Voor deze snelle verdamping van weefselvocht is veel
warmte nodig. De benodigde warmtehoeveelheid bij lage druk is gelijk aan de ver126
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dampingswarmte van water bij atmosferische druk, dus 2500 kJ/kg water. Door de
relatief hoge verdampingswarmte van water kan het produkt, dat de warmte levert
endaardoor zelf afkoelt,eengrootafkoeltraject doorlopen.
Indroging is weliswaar noodzakelijk om afkoeling te verkrijgen maar vindt slechts in
beperkte mate plaats. Bij een afkoeltraject van 16-18 Kvarieert de indroging tussen
1,5 en 2,0% (Wiersma en Boer, 1970). Bloemen die nog nat zijn omdat ze opemmers zijn aangevoerd koelen sneller af dan geheel droge bloemen,en drogen minderin.
De bloemknop koelt minder snel af dan het blad en de steel, omdat de knop een
andere massa-oppervlakverhouding heeft. Vacuumkoeling geschiedt sneller naarmate deze verhouding kleiner wordt. Dus met name bladprodukten zijn efficiënt te
koelenmetdeze methode.
De snelle gedwongen verdamping van weefselvocht veroorzaakt geen kwaliteitsachteruitgang bij snijbloemen. Dit is voor lelie's, rozen, anjers, tulpen, narcissen,
fresia's,gladiolen enchrysanten nagegaan (Wiersma,1970).
Vacuumkoeling wordt in Nederland nog niet toegepast bij snijbloemen. Als gevolg
van de vereiste hoge mechanische sterkte van de lage-drukketel is deze relatief
duur. Daarbij komt nog de aanschaf van vacuumpompen en een koelinstallatie. De
kosten zijn dus hoog. Principieel is een koelmachine niet noodzakelijk bij vacuumkoeling. Omdat hetverdampen vanwater per kgvocht bij 2°Cechter 185 m3waterdamp oplevert, zou voor het handhaven van een voldoende lage druk een extreem
grote vacuumpomp noodzakelijk worden. Het is voordeliger en efficiënter omdegevormde waterdampop een luchtkoeler te laten condenseren ende niet condenseerbaregassenaftezuigenmeteenvacuumpomp (Verhoef, 1981).
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7. VERPAKKING
In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de verschillende aspecten van het
verpakken van snijbloemen. Hierbij is een indeling gemaakt naar de verschillende
functies,diedeverpakking heeft. Dezezijn:
1. beheersing vanhet micro-klimaat;
2. beschermingtegenmechanische beschadiging;
3. vergrotingvande handlingsefficiency.
Deze drie functies van verpakkingen dienen alle hetzelfde doel, namelijk een optimaal behouden van de beginkwaliteit van het produkt gedurende de weg naar de
consument,voorzogering mogelijkekosten.
Het aantal verpakkingen dat voor snijbloemen gebruikt wordt is legio. Enerzijds
wordt dit veroorzaakt door de verschillende eisen, die de verschillende onderdelen
van de afzetketen aan de verpakking stellen, anderzijds ligt de oorzaak voor een
belangrijk deel in de verschillende eisen, die iedere snijbloem stelt. In de praktijk is
inde loop derjaren voor iedere bloemsoort en iedere afzetketen een bruikbare verpakkingsvormontwikkeld.
In deze paragraaf gaan we in op de achtergronden van de verpakkingsfuncties en
wordt geprobeerd inzicht te geven in de verschillende aspecten, die bij het ontwikkelenengebruikenvanverpakkingen eenrolspelen.
7.1. Beheersingvanhet microklimaat
Onder microklimaat wordt verstaan het klimaat binnen de verpakking. Het macroklimaat is dan het klimaat van de omgeving, waarin de verpakte bloemen zich bevinden.
Men wil het microklimaat kunnen beheersen om invloed uit te oefenen op drie belangrijke kwaliteitsaspecten, namelijk de veroudering, het vochtverlies en bederf.
Hiertoe moet men in het microklimaat de volgende parameters kunnen beheersen
c.q. beïnvloeden (Molenaar enBreebaart, 1979a)
1. temperatuur
2. vocht
3. luchtsamenstellingenluchtbeweging.
7.1.1. Temperatuur
De gewenste temperatuur in de verpakking van snijbloemen is in het algemeen lager dan de heersende omgevingstemperatuur, zodat men de verpakking met bloemenzalmoetenkoelen.
De warmte in de verpakking is afkomstig uit twee bronnen, namelijk de de warmte
die wordt geproduceerd door de ademhaling van het produkt en dewarmte die van
buitenaf komt. Enerzijds is er bij het afkoelproces dus sprake van afkoelen van het
produkt, anderzijds is er tijdens de verblijfperiode van het produkt in de verpakking
sprake van opwarming door warmteproduktie en weinig of geen afvoer van de
warmte (doosisolatie) alsgevolgvaneenwarmeomgeving.
Belangrijk begrip bij een afkoelproces is de afkoeltijd. Hiermee bedoelt men de tijd
dienodig isom het produkt vande begintemperatuur opdegewenste temperatuur te
brengen. Omverschillende redenen werkt menechter liever met het begriphalfkoeltijd, als het gaat om het beschrijven van een afkoelproces. De halfkoeltijd is de tijd
die nodig is om de helft van het temperatuurverschil tussen produkttemperatuur op
het beginmoment en de gewenste eindtemperatuur te doorlopen. Praktisch gezien
is de afkoeltijd 3 à 4x de halfkoeltijd. De achtergronden van het begrip halfkoeltijd,
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over het koelproces en over de methoden van voorkoelen is geschreven in hoofdstuk6.
Zowel bij het afkoelproces als bij het opwarmingsproces spelen, naast produkteigenschappen,devolgendeverpakkingsfactoren eenrol:
1. degroottevandeverpakteeenheid
2. het verpakkingsmateriaal
3. deopenheidvandeverpakking.
Zoals inparagraaf 6.2.4. al is besproken kandoor middelvande halfkoeltijd opeenvoudige wijze het afkoelgedrag van verschillende verpakkingen, ondanks verschilleninproefopzet of praktijkomstandigheden,vergelekenworden.
1. Degroottevandeverpakteeenheid.
Inonderstaande figuur wordt een voorbeeld gegeven van de invloed van de grootte
van de verpakkingseenheid op de afkoelsnelheid, in dit geval van rozen. Duidelijk
blijktdathoegroterdeverpakking is,hoetragerdeafkoelingverloopt.
temperatuur (°C)
16

5
6
tijd (uren)
Figuur7.1
Afkoelsnelheidvanrozeninverschillendeverpakkingseenheden
Omdat voor een optimaal kwaliteitsbehoud snelle afkoeling van belang is zijn er
grenzenaandeomvangvandeverpakkingseenheid.
Omdat de relatie omvang verpakking/opwarming het omgekeerde is van de relatie
omvang verpakking/afkoeling, worden de grenzen aan de grootte van de verpakkingseenheid ook en in dezelfde mate gesteld door het opwarmingsproces. Dit
wordt inonderstaande figuurgeïllustreerd.
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temperatuur CC)
10

tijd (uren)
Figuur 7.2
Temperatuurstijging vanbloementijdens overslagbij 10°C
De opwarming wordt mede veroorzaakt door de warmteproduktie. Deze is Produkten temperatuurafhankelijk. Figuur 7.3. toont de warmteproduktie van snijbloemen bij
verschillende temperaturen. Ter vergelijking is ook de warmteproduktie van groenten gegeven. De warmteproduktie van snijbloemen is gemiddeld zo'n twee keer
groter dan dievan groente (Molenaar, 1979).
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Figuur7.3
Dewarmteproduktievanbloemen envan groenten
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Opvallend is de relatief sterke stijging van de warmteproduktie boven 10°C. Daaruit
valt af te leiden wat het belang van voorkoeling is;is de begintemperatuur laag (dat
wil zeggen zo ver mogelijk onder 10°C als het produkt toestaat) dan zal de opwarmingssnelheid geringer zijn, waardoor koeling tijdens bijvoorbeeld het transport
minder noodzakelijk isofbeter isterealiseren.
Inverband met de opwarming binnen eenverpakkingseenheid wordt het begrip veilige straal gehanteerd,waarmee men bedoeld destraal dieeen verpakkingseenheid
maximaal mag hebben om een gegeven temperatuurspreiding tussen centrum en
oppervlak van de verpakkingseenheid niet te overschrijden. Vaak wordt 1Kalstoelaatbaretemperatuurspreiding gehanteerd. Met behulpvandevolgende formule kan
dandeveiligestraalberekendworden (vanBeek, 1978).
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temperatuurvan het macroklimaat
effectieve warmteproduktie
afstandvancentrumtot hetdichtstbijzijnde oppervlak
geometriefactorofvormfactor
warmtegeleidingscoëfficiëntvandebulk
warmtedoorgangscoëfficiënt

Uit deze formule blijkt dat de temperatuurspreiding evenredig is met het kwadraat
vandestraal(afstandcentrum-oppervlak).
De opwarming wordt veroorzaakt door de warmteproduktie. Bloemen geven echter
vocht af als gevolg van het dampdrukdeficit tussen produkt en omgeving. De hiervoor benodigde verdampingswarmte is te beschouwen als negatieve warmteproduktie. Deeffectieve warmteproduktie ligtdaarom altijd onder deintabellenopgegeven warmteproduktie. De veilige straal wordt hierdoor globaal een factor twee
groter.
Met behulp van een vereenvoudigde vergelijking is de veilige straal berekend voor
eenaantalsnijbloemen (Verbeek en Poppezijn, 1982).Dezevergelijking luidt:

/. i]

pq+ 1 °C

hierinis:
x = veiligeafmeting[m]
K= warmtegeleidingscoëfficiënt [W/m.K]
n = vormfactor
p = dichtheidvanhetprodukt [kg/m3]
q = warmteproduktie (gecorrigeerdvoor hetmassaverlies) [W/kg]
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In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de berekende veilige afmetingenalsfunctievandetemperatuur vooreenviertalsnijbloemsoorten.
Hierbij is als verpakkingseenheid uitgegaan van een AA-doos. De vormfactor hiervanbedraagt2,53.
Tabel 7.1. De veilige afmeting van verpakte snijbloemen (in cm) als functie van de temperatuur
temperatuur

gerbera

tulp

42
39
34
25
20
18

1 °C
5°C
10°C
15 °C
20 °C
25°C

37
28
24
17
13
12

33
23
19
14
13
12

42
28
24
19
17
15

2. Het verpakkingsmateriaal
De soort verpakkingsmateriaal is van grote invloed op de temperatuurontwikkeling
indeverpakking. Belangrijkste eigenschap inditverband is het isolerend vermogen
van het verpakkingsmateriaal. Dit speelt een rol bij de afkoeling, maar eveneens bij
de opwarming van het produkt. In dit verband zijn een aantal begrippen in gebruik,
namelijk de warmtedoorgangscoëfficiënt, de warmtegeleidingscoëfficiënt, dewarmteoverdrachtscoëfficiënt ende K-waarde.
Inonderstaande figuur is het temperatuurverloop over eenwand (verpakkingsmateriaal)gegevenomdeze begrippenteillustreren.
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Figuur 7.4
De relatie tussen temperatuur in de verpakking en daarbuiten
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De warmtegeleidingscoëfficiënt (X) is een materiaaleigenschap; deze coëfficiënt
geeft de warmtestroom per oppervlakte-eenheid en per eenheid temperatuurverschil over dewand,vermenigvuldigd met de materiaaldikte. De warmteoverdrachtscoëfficiënt (a) is een evenredigheidscoëfficiënt die de warmtestroom geeft per
eenheid temperatuurverschil tussen wand en lucht en per oppervlakte-eenheid. De
warmtedoorgangscoëfficiënt of de K-waarde (K) geeft de warmtestroom door een
wandpertotaaltemperatuurverschil enperoppervlakte-eenheid.
In tabel 7.2 zijn de warmtegeleidingscoëfficiënten gegeven van een aantal soorten
verpakkingsmateriaal.
Tabel 7.2. Warmtegeleidingscoëfficiënt envanverschillende soorten verpakkingsmateriaal
materiaal

inW/(mK)

hout
papier
polyetheen (LD)
polyetheen(HD)
andereplastics
polystyreenschuim
golfkarton (10mm)

0,16
0,13
0,35
0,50
0,15
0,03
0,044

Infiguur 7.5 wordt een beeld gegeven van de warmtedoorgangscoëfficiënt uitgezet
tegen de dikte van het verpakkingsmateriaal. Duidelijk is dat de warmtedoorgangscoëfficiënt afneemt bij toenemende materiaaldikte, zodat dus het isolerend vermogenvanhetmateriaaltoeneemt mettoenemendedikte.
warmtedoorgangscoëfficiënt(_W_)
8,

2

3
4
materiaaldikte (cm)

Figuur 7.5
De invloed van de dikte van verschillende soorten verpakkingsmateriaal op de warmtedoorgangscoëfficiënt

De isolatiewaarde van een verpakkingsmateriaal is van invloed op de afkoelsnelheid. In figuur 7.6 is dit verduidelijkt. In deze figuur zijn voor twee soorten verpakkingsmateriaal - een met een warmtedoorgangscoëfficiënt van 7,75 W/m2K en een
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met warmtedoorgangscoëfficiënt van 3,9 W/m2.K (dus 2xzo klein)- de halfkoeltijd
als functie van de tijd gegeven. De halfkoeltijd is dan 4,7 resp. 6,5 uur. Als de afkoeltijd 3x de halfkoeltijd is betekent dit dat de afkoeltijd bij isolerend verpakkingsmateriaal (warmtedoorgangscoëfficiënt = 3,9 °KW/m2.K) 5uur langer is dan bij het
minder isolerend verpakkingsmateriaal.
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Figuur7.6
Afkoelingvaneenunitloadmetvariërendewarmtedoorgangscoëfficiënt
Dit aspect van de verpakking heeft zowel negatieve als positieve kanten. Een goed
isolerende verpakking betekent praktisch gezien een vermindering van het risico
van kouschade of warmteschade, maar ook een vertraging van het afkoelproces
van het verpakte produkt. Onder andere om deze laatste reden zijn verpakkingen
veelalvoorzienvanopeningen.
Ter voorkoming van schade door een ongunstige temperatuur in het macroklimaat
kan men isolerende verpakkingen toepassen. Hierbij kan men onderscheid maken
invoorkomen of beperken van luchtuitwisseling, vangeleiding envan straling. Voor
het voorkomen van luchtuitwisseling is een gesloten verpakking voldoende. Ook
een krimphoes kan hiervoor worden toegepast. Voor het beperken van de geleiding
kan een isolerende laag aangebracht worden. Hiervoor zijn diverse materialen in
gebruik.Tabel 7.3 toont de isolerende eigenschappen vanenkelevandeze materialen(VanNieuwenhuizen, 1981).
Tabel7.3. Dewarmtedoorgangscoëfficiënt enwarmtegeleidingscoëfficiëntvanisolatiedekens
typedeken

1. Glaswoldeken
2. Treviraspunbonddeken
3. Noppenfolie
deken
4. Controle 100mm
polystyreen

warmtedoor-

diktevan

gangscoeff.
(W/m2K)
(W/m2.K)

deken
(mm)

1,6

25

0,038

25

4,3

15

0,064

40

8,2

9

0,072

46

100

0,029

0,29

warmtegeleidingscoeff.
(W/m.K)

dikteinmm
nodigvoor
gelijkeffect
alsglaswol
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Uitdezetabelblijkt,datglaswol hethoogsteisolerendvermogen heeft.
Praktisch gezien is het interessant te weten gedurende welke tijd een isolatiedeken
bescherminggeefttegenongewensteafkoelingopopwarmingvan buitenaf.
Hiervoor zou men alle gegevens van lading en produkt moeten kennen. Indien men
de ervaring heeft dat met de glaswol deken onder bepaalde omstandigheden (produkt, stapeling etc.) 12uur bescherming wordt verkregen,danzal alleen in het gunstigste geval met de treviraspunbond deken gedurende 5 uur bescherming worden
verkregen en met de noppenfolie deken 3,5 uur. Deze benadering geldt slechts,indien de lading redelijk gelijkmatig afkoelt. Normaal zal de lading aan het oppervlak
hetsnelstafkoelen,zeker alscontacttussendeladingendewandoptreedt.
Voor dergelijke omstandigheden zal deveilige marge niet omgekeerd evenredig zijn
met de transmissiecoëfficiënten maar kan wel teruglopen tot deken 1 : deken 2 :
deken3 = 1 2 : 3 : 1 uur.Zieverderhetvoorbeeld intabel7.4.
Tabel 7.4. Maximale berekende transporttijden
dukten,diedeisolatiedeken raken(initiële produ

in uren, voordat bevriezing optreedt van prokttemperatuurö°C)

type

omgevingstemperatuur

deken
—5 0
23
6
2,5

Glaswoldeken
Treviraspunbonddeken
Noppenfoliedeken

- 1 0 °C

- 2 0 °C

12
3
1

2
0,5
0,3

Het isoleren van de verpakking ter voorkoming van kouschade wordt vooral toegepast bij anthurium. De minimale temperatuur, waarbij anthurium geen schade
oploopt, is 13-15 °C,afhankelijk van de soort. Omdat de optimale temperatuur voor
de meeste snijbloemen lager ligt, en omdat uit praktische overwegingen toch gezamenlijk getransporteerd moet worden, wordt anthurium meestal in een verpakking,
voorzienvanisolerend materiaal,verhandeld.
Ineen experiment op het Sprenger Instituut is nagegaan wat de invloed van enkele
gangbare soorten isolatiemateriaal is op de afkoeling van anthurium (Boerrigter en
Harkema, 1982). In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven. Dethermischebeschermingishierbijuitgedrukt inhalfkoeltijden.
Tabel 7.5. Halfkoeltijdenvan anthuriumdozen
beschrijving
verpakking

handling

kosten

gewicht

halfkoeltijd
inminuten

thermische
bescherming

73

-

+

-

n.v.t.

238

0

0

0

n.v.t.

AA-doos met kranten

465

++

++

+

4430

AA-doos met polystyreen chips

465

++

++

+++

315

AA-doos met polystyreen platen

351

+

+

++

873

geenverpakking
AA-doos
isolatie

zonder

- = slechtoflaag; +++ = zeer goed,zeer hoog
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Uitdezetabel blijkt duidelijk het effect van hetopvullen van loze ruimten ineendoos
metanthuriumopdeafkoelsnelheidvandedoos.
Opvallend hierbij is dat verpakken met kranten een betere bescherming biedt dan
verpakken met polystyreen platen (die aande kopse kanten 6cmdikzijn en aan de
lange zijden 2 cm). Qua handling is de verpakking met platen echter te prefereren.
Ook het extra gewicht blijft bij platen beperkt, wat vooral bij luchttransport van belang is. De polystyreen chips geven eenzelfde bescherming als kranten, maar hebbeneenveel lagergewicht. Hierbij isdehandling echterweerveelminderpraktisch.
3. Deopenheidvandeverpakking.
In de praktijk worden veelal stapels verpakt produkt ineens gekoeld. Dit afkoelen
kan gebeuren volgens verschillende methoden (zie hoofdstuk 6). Dat bij doorstroomkoeling openingen in de verpakking nodig zijn wil de koellucht met het produkt incontact komen, isduidelijk. Detheorie van de langsstroomkoelinggeeft echter geen verklaring voor de gevolgen van openingen in de verpakking. Dat openingen indeverpakking een veel kortere koeltijd mogelijk maken isdoor experimenten
aangetoond en is als volgt verklaarbaar. Praktisch is de luchtsnelheid in een spleet
tussen de af te koelen stapeleenheden niet constant. Volgens de stromingswetten
treden daardoor drukschommelingen op in de spleet. Omdat dit in alle spleten gebeurt, treden er in de stapeling dus wisselende drukverschillen op. Als gevolg van
drukverschillen over de stapel stroomt de lucht tussen de Produkten in de verpakking van hoge naar lage druk, mits er in de verpakking openingen aanwezig zijn.
Even later draait het drukverschil om,zodat ook de richting vande luchtstroom inde
stapel omdraait. Het komt er dan op neer dat de koele lucht uit het macroklimaat
door de ventilatie-openingen van de verpakking naar binnen stroomt, mengt met
warme lucht van het microklimaat enweer naar buiten stroomt. Door dit effect wordt
dewarmteafgiftesterkbevorderd.
Een open doos koelt sneller af dan een geheel gesloten doos. Openingen in het
midden van de zijkanten van een verpakking kunnen minder effectief zijn. Door het
opbollen van de verpakking namelijk ontstaan luchtkanalen in een stapeling ter
hoogte vande boven enonderzijde vandedoos.Voor eenmaximale afkoelsnelheid
bij langsstroomkoeling is het daarom gunstiger de openingen boven en onder het
middentesitueren.
Devormvan de openingen wordt veelal langwerpig gekozen,omdat bij doorstroomkoeling de ventilatieopeningen de verbinding tussen de verpakkingen vormen. Door
langwerpige horizontale openingen toe te passen heeft men maximaal kans op een
goedeverbindingtussendeverpakkingen.
In dit verband moet ook de krimphoes genoemd worden. In de praktijk wordt deze
onder andere gebruikt om de stapeling een betere stabiliteit tegeven. Door hettoepassen van een krimphoes wordt het afkoelproces ernstig vertraagd (in experimenten is zelfs een factor 2gevonden). Dit wordt veroorzaakt door het feit dat men dan
eenzuivere langsstroomkoeling heeftgecreëerd (vanBeek,1979).
In bijlage 3wordt een overzicht gegeven van de afkoelmogelijkheden van verschillendeverpakkingen bij langsstroom-enbijdoorstroomkoeling.
7.1.2. Vocht
Devochtafgifte van snijbloemen wordt veroorzaakt door een waterdampspanningsverschiltussen produkt (intercellulaire ruimtes) endeomringende lucht. Isde waterdampspanning van de omringende lucht laag, dan is er een grote drijvende kracht
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die de waterdampstroom van produkt naar lucht onderhoudt, zodat ook de vochtafgifte groot is. De waterdampspanning van het produkt mag constant wordenverondersteld;dedampspanningvandeomringende luchtzalechtersteedsvariëren.
Vooral de vochtuitwisselingssnelheid (waterdampdiffusie) tussen lucht inde verpakkingen lucht circulerend inde koelcel bepaalt dedampspanning vande lucht tussen
hetprodukt.
Het verschil in dampspanning tussen micro-(verpakking) en macroklimaat (buitenlucht) is de drijvende kracht voor vochtdiffusie. De weerstand die daarbij optreedt is
dematewaarindeverpakking devochtdiffusie tegengaat.
Onderstaandegrafiek geeft eenvoorbeeldvandezeeffecten.
gewichtsverlies (%)
6

10
15
perforatiegraad van
de omverpakking(%)
Figuur7.7
Relatietussenpreforatiegraadvandeverpakkingenhetgewichtsverliesvanhetprodukt
Gehoesde bloemen, in dit geval rozen, verliezen minder gewicht t.o.v. ongehoesd
produkt. Daarnaast speelt de openheid van de omverpakking een rol.Naarmate het
openingspercentage in de omverpakking toeneemt neemt ook het gewichtsverlies
toe, en bij ongehoesd in veel sterker mate dan bij gehoesd produkt (Molenaar en
Breebaart, 1979b).
AnaloogmetdewetvanohmgeldtvolgensvanBeekenLamers(1979):
drijvende kracht
Vochtdiffusie
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weerstand

dampdrukdeficit
beschermingsfactor

Deweerstand voor vochtdiffusie van produkt naar microklimaat wordt sterk bepaald
doordehuidmondjes (stomata):
- Hoe meer stomata in direct contact met de lucht des te groter de verdamping.
Eenenkelebloemverliest meervochtdaneenbosbloemen.
- Destomata kunnen ver of minder ver open zijn, bijvoorbeeld als gevolg van lichtendonkereffecten.
Deze moeilijk te kwantificeren reacties van het produkt kunnen niet,zoals bij andere
Produkten wel het geval is, worden omzeild met het begrip specifieke vochtafgifte
van een produkt. De specifieke vochtafgifte is de hoeveelheid water per kg produkt
per seconde bij een dampdrukdeficit van 1 Pascal. Dit getal is voor berekeningen
zeer bruikbaar maar niet werkelijk een constante bij diverse omstandigheden. Bij
snijbloemen is de tijd van invloed op devochtafgifte. Deze complicaties hebbengeleid tot het introduceren van een verhoudingsgetal dat de mate van bescherming
aangeeft:(Lamersenvan Beek, 1979)
vochtafgifte onverpakte bloemen
Beschermingsgraad =
vochtafgifte verpakte bloemen
Erzijn velerlei beschermingsgraden vast te stellen. Deteller en de noemer van het
quotiënt kunnenvervangenwordendoor bijvoorbeeld
1. Devochtafgifte vaneenbloemeneenbos(beschermende werkingvaneenbos).
2. Devochtafgifte vangehoesde enongehoesdebloemen.
3. Devochtafgifte vandichtefolieengeperforeerdefolie.
4. Devochtafgifte vaneenpalletlading metenzonder pallethoes.
5. Devochtafgifte vangecoate enongecoate produkten
ofinalgemenetermen:
dampdrukdeficit microklimaat
beschermingsgraad
dampdrukdeficit macroklimaat
Het vergelijken van beschermingsgraden is een mogelijkheid om bepaalde handelingenmetsnijbloementekwantificeren.
In figuur 7.8 is voor een aantal rozenverpakkingen deze beschermingsgraad verhoudingsgewijs weergegeven. Deonverpakte bloemdient als referentie meteenbeschermingsniveau 1. Naarmate de verpakkingsgraad toeneemt stijgt de beschermingsgraadtot,inditvoorbeeld,eenbeschermingsniveau van91(Molenaar, 1981).
Inalgemene termen is de invloed van de vochtafgifte opdewarmteproduktievrijwel
niet te voorspellen omdat de vochtafgifte in iedere situatie verschillend is en de
warmteproduktie indetijd afneemt.
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Isdevochtafgifte echter bekenddan kande invloed vandevochtafgifte opdewarmteproduktie endaarmee opde afkoelsnelheid vastgesteld worden.Voor devaststelling van de effectieve warmteproduktie wordt onderstaand nomogram gebruikt (van
Beek,1975).
warmteproduktie (W/kg)
1

3

massaverlies
(%/maand)

-0.02

massaverlies ( k g / k g - s )
Figuur 7.9
Nomogram voor warmteproduktie, effectieve warmteproduktie, massaverliessnelheid, koolstofverliessnelheid en vochtverliessnelheid
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Het massaverlies is de som van vochtverlies door verdamping en van koolstofverliesdoorverbrandingvansuikers (ademhaling).
Voor de berekening van de effectieve warmteproduktie moet de gemeten warmteproduktie gecorrigeerd worden voor het vochtverlies. In het nomogram valt af te lezen dat bij een massaverlies van 112 x 1CH kg/(kg.s) en een gemeten warmteproduktievan0,087W/kgdeeffectieve warmteproduktie 0,063W/kgis.
Interessant in dit verband is de invloed van vochtverlies of 'vochtoverschot' op de
kwaliteitvandesnijbloem.
In hoofdstuk 2 is al ingegaan op de fysiologische achtergronden van vochtverlies
door snijbloemen. Duidelijk is dat uit kwaliteitsoverwegingen het vochtverlies beperkt moet blijven. Intabel 7.6a is een overzicht gegeven van de resultaten van een
experiment, waarin o.a. de invloed van vochtverlies op de kwaliteit werd nagegaan
voor een aantal gerberavariëteiten (Harkema en Molenaar, 1986). Uit de gegevens
blijkteengrote invloedvan hetvochtverlies opdeconditie van het produkt nabewaring. Overigens zijn de rasverschillen eveneens aanzienlijk, maar dittreedt bijhogeregewichtsverliespercentages veelduidelijker naarvoren.
Tabel 7.6a
verpakkingsmethode

brede gerberadoos
smallegerberadoos
golfkartondoos met
5 hanginterieurs
brede gerberadoos
methoezen + cups

gewichtsverlies
produkt
(g/50 gerberas)

gewichtstoename
verpakking
(g/50gerbera's)

159
105

181
130

123

147

20

69

Vocht kanoptwee manieren uitdebloemen verdwijnen,namelijk door afgifte aande
omgevende lucht of door onttrekking door deomhullende verpakking. Omde vochtafgifte aan de omringende lucht te beperken kan men het vochtgehalte van de lucht
op een maximaal niveau brengen. Ditgebeurt bij het natte koelsysteem (zie §6.2.).
Ook het verminderen van de luchtsnelheid langs het produkt kandevochtafgifte beperken. Tijdens het afkoelproces is een zekere luchtsnelheid echter noodzakelijk,
wil meneen korte afkoeltijd realiseren. Bij het afkoelproces zaldus altijd een modus
gevonden moeten worden tussen maximale afkoelsnelheid en minimaal vochtverlies. Vermindering van de luchtsnelheid langs het produkt kan bereikt worden door
hettoepassenvanverpakkingen (hoezen,inrollen etc).
Vochtonttrekking door deverpakking kanaanzienlijke vormen aannemen. In hetzelfde gerbera-experiment als hierboven genoemd is onderzocht wat de invloed is van
verschillende verpakkingsmaterialen op het vochtverlies bij gerbera. De resultaten
zijnweergegeven intabel 7.6b.
Duidelijk is dat er grote verschillen zijn in vochtonttrekking tussen de verschillende
verpakkingsmaterialen en verpakkingsniveaus. Met name hoezen van de bloemen
inkunststof folie leidttoteenaanzienlijkeverminderingvandevochtonttrekking.
Een groot probleem met betrekking tot de vochthuishouding is de tegenstrijdigheid
van de doelen die men nastreeft. Enerzijds wil men, zoals hierboven aangegeven,
het vochtgehalte van de omringende lucht zo hoog mogelijk houden om kwaliteits142

Tabel 7.6b
conditie produktnabewaring1)
Appelbloesem
brede gerberadoos
smalle gerberadoos
golfkartondoosmet
5hanginterieurs
brede gerberadoos
methoezen + cups

Fleur

Clementine

Robijn

Pimpernel

+/-

+1-

+
+++

1

) kwaliteitsrangorde: +++: goed;+ / - : matig;
2
) vertoont schimmelaantasting

+ + +2)

+++

+++

:zeerslecht

verlies door vochtafgifte te beperken, anderzijds wil men het oog op microbiële aantastingen, de hoeveelheid vocht in de verpakking beperken. Hierbij gaat het dan met
name om het zogenaamde vrije water of condens. Condens leidt bij besmette Produkten tot snelle groei van schimmels en daarmee tot kwaliteitsverlies. Condens
treedt op in verpakkingen waarbinnen een hoge vochtigheid heerst, en die blootgesteld worden aan wisselende temperaturen. Deze wisselende temperaturen zijn bij
de distributie van snijbloemen een regelmatig voorkomend verschijnsel.
Condens kan voorkomen worden door het gebruik van absorberend verpakkingsmateriaal, bijvoorbeeld papier. Dit heeft echter als bezwaar dat het vochtverlies van
de bloemen relatief hoog is. Een andere mogelijkheid ishet gebruik van verpakkingsmateriaal, dat luchtuitwisseling met de omgeving mogelijk maakt. Hierbij valt te
denken aan geperforeerde folie en aan waterdampdoorlatende folie. In onderstaande figuur wordt van een aantal verpakkingsmaterialen de doorlatendheid voor waterdamp vermeld.
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De waterdampdoorlatendheid van geperforeerde folie is afhankelijk van de oppervlakteaanperforaties.
Niet alleen de mate waarin het materiaal waterdamp doorlaat is bepalend voor de
mate van vochtafvoer. Ook van belang hierbij is de vraag of het vocht uit het eerste
verpakkingsniveau (de hoes) ook uit het tweede verpakkingsniveau (de doos) kan
komen. In onderstaande figuur is een beeld gegeven van de dampspanning over
eensnijbloemendoos.
Macroklimaat

• 85 m 90

0 - 8 "C, 8 5 % R.V

M 95 E U 100%
relatieve vochtigheid

Figuur7.11
Voorbeeldvaneendampspanningsprofiel over eensnijbloemendoos bij eenr.v. vanhetmacroklimaatvan85%
Uit deze figuur blijkt dat alleen de verpakkingen in de hoeken van de doos, indien
waterdampdoorlatend, hun vocht aan het macroklimaat kwijt kunnen. Inhet centrum
vervalt deze mogelijkheid. Het gebruik van geperforeerde folie of waterdampdoorlatendefoliebiedtdanook maarzeer beperktevoordelen.
Uit bovenstaande blijkt dat het niet goed mogelijk is met behulp van verpakking een
optimaal evenwicht te bereiken tussen minimaal vochtverlies en minimale kans op
condensvorming,endusopmicrobiëleaantasting.
Belangrijk bij de kans op microbiële aantasting (waarbij vooral Botrytis veel voorkomt) isom uittegaanvan snijbloemen meteen lage besmettingsgraad. Eenandere oplossing ligt in het uitvoeren van een goede Botrytisbestrijding voor het verpakken. Een goede methode hiervoor is in de praktijk echter helaas nog niet voorhanden. Als laatste manier om microbiële aantasting te voorkomen kan genoemd
worden het vermijden van temperatuurwisselingen, zodat weinig of geen condensatieoptreedt. Met het realiseren van eengeheel gesloten koelketen isdit grotendeels
tebereiken.
7.1.3. Lucht
Als derde klimaatbeheersende factor is in de inleiding van dit hoofdstuk lucht genoemd.
Verschillende aspecten van de factor lucht hebben een grote invloed op het bereikenvan het optimale microklimaat. Hetgaat hierbij danvooral omde luchtbeweging
en de luchtsamenstelling. De invloed van luchtbeweging is reeds genoemd inparagraaf 6.2.4. De relatie tussen luchtsamenstelling en verpakking zal hier worden besproken.
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Bij het beheersen van de luchtsamenstelling kan men denken aan het instellen van
een bepaalde luchtsamenstelling (de zgn. Controlled Atmosphere of CA) inde verpakking,of aan hetweren van schadelijke gassen (ethyleen) uitde nabijheidvande
bloemen.
Bij de CA-methode laat men meestal het zuurstofgehalte dalen en het koolzuurgehalte stijgen. Hierdoor wordt de ademhaling geremd, en dit zou leiden tot een vergrote houdbaarheid van de bloemen. De verandering van de luchtsamenstelling in
bovengenoemde zin kan ook veroorzaakt worden door de ademhaling van het produkt zelf, waarbij 0 2 verbruikt wordt en C0 2 wordt afgegeven. Onderzoek naar toepassing van CA-verpakkingen is nog maar weinig verricht. Uit hettot nutoeverrichte onderzoek is nog niet gebleken dat CA-condities veel bijdragen aan beperking
van het kwaliteitsverlies. Een moeilijkheid bij de CA-techniek is dat nog onduidelijk
iswat de invloed is van verhoogde C02-concentraties op de kwaliteit (over CA-bewaringisreedsgeschreven inparagraaf 6.1.4).
Als het gaat om het weren van schadelijke gassen uit de omgeving van de bloem,
dan kan men gebruik maken van gasdichte verpakkingen. Het gaat hierbij dan met
name om ethyleen, dat in staat is de kwaliteit van snijbloemen in sterke mate te
beïnvloeden. Voor de fysiologische achtergronden wordt verwezen naar hoofdstuk
2.Ethyleenalsprobleem indedistributieketen wordt behandeld inhoofdstuk9.
Als men bloemen verpakt in een gasdichte verpakking om hen zo te beschermen
tegen ethyleen, dan is de consequentie dat de verpakking eveneens als CA-systeem gaat dienen. Het effect van een gasdichte verpakking op het vaasleven van
anjers is in een experiment nagegaan. In onderstaande figuur zijn de resultaten
daarvangegeven (Molenaar e.a., 1981;BoerrigterenMolenaar, 1984).
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Effectvaneengasdichteverpakking tijdens hettransport ophetvaaslevenvananjers
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Zoals uit deze figuur blijkt heeft de gasdichte verpakking wel een positieve invloed
op het vaasleven vanwege de bescherming tegen ethyleen. De resultaten van een
voorbehandeling met zilverthiosulfaat zijn echter veel beter, zodat men magveronderstellen dat de gewijzigde luchtsamenstelling in de verpakking een negatieve invloed heeft gehad op hetvaasleven. Mede door dergelijke problemen is het nooit tot
grootscheepse praktische toepassing van gasdichte verpakkingen bij snijbloemen
gekomen.
7.2. Bescherming tegen mechanische beschadiging
Een belangrijke functie van deverpakking is het beschermen van het produkt tegen
mechanische beschadigingen. In de na-oogstfase wordt het produkt aan zoveel
handelingen onderworpen, dat de kans op mechanische beschadiging van het onverpakte produkt uitermate groot is. Dit geldt vooral voor de exportprodukten, maar
ook bloemen die in Nederland blijven lopen risico. Daarom wordt veelal een verpakkingtoegepast om het risico van mechanische beschadiging zoveel mogelijk te verkleinen. Deze omverpakkingen kunnen uit verschillende materialen of combinaties
vanmaterialen bestaat, o.a. hout, metaal, kunststof en karton.Devormvastheid van
deeerste drie materialen isgroot. Inde praktijk zijnvoor hetgrootste deel kartonnen
dozen in gebruik. In het vervolg zal dan ook voornamelijk ingegaan worden op de
beschermingtegenmechanische beschadiging dieeendoosverpakking biedt.
De mate waarin de verpakking moet voldoen aan bepaalde eisen, hangt af van de
mechanische belasting waaronder de doos te lijden heeft in de distributiefase en
vandeomstandigheden, die de eigenschappen van het materiaal beïnvloeden (met
namedevochtigheid).
Indezeparagraaf zullendevolgende onderwerpen aandeordekomen:
- hetbegripdruksterkte,
- de invloed van het vochtgehalte, de stapelwijze en de tijd op de eigenschappen
vandeverpakking,
- hetbegrip draagkracht.
7.2.1. Hetbegripdruksterkte
Dedruksterkte van kartonnen dozen,ook wel compressiesterkte genoemd, kanberekend worden aan de hand van eigenschappen van het kartonmateriaal en de afmetingen van de doos. Druksterkte geeft aan de mate waarin de doos bestand is
tegen mechanische krachten. Het is een theoretische sterkte,gemeten tussen twee
vlakke platen,waarbij de tijd geen rol speelt. Met behulp van het begrip druksterkte
enmet kennis van de invloed vanverschillende factoren opdedruksterkte, kan men
dedraagkracht van eendoos bepalen. Dedraagkracht vaneen kartonnen doos kan
worden gedefinieerd als de belasting die de doos onder bepaalde omstandigheden
kan hebben. Dit is van belang omdat een doos alleen effectief kan beschermen
tegen mechanische beschadigingen als de oorspronkelijke hoedanigheid zoveel
mogelijk behouden blijft.
Voor het bepalen van de druksterkte van een verpakking zijn diverse formules ontwikkeld. Als men weet welke druksterkte een doos moet hebben om de distributieketen ongeschonden te doorlopen en aan welke eisen men moet voldoen met betrekkingtot de maatvoering, dan kan men met behulp van deformules bepalen welk
materiaal menmoettoepassen.
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7.2.2. Deinvloedvanhetvochtgehalteopdedruksterkte
De invloed van het vochtgehalte op de eigenschappen van een kartonnen doos is
zeer groot, integenstelling tot de invloed van detemperatuur, die boven 0°Cvrijwel
teverwaarlozenis.
Het vochtgehalte van karton wordt uitgedrukt in een percentage van de vochtigheid
van de lucht, waarin de doos zich bevindt. De relatie is niet gelijk aanwezig, eerst
moet zich een evenwichtstoestand instellen. Zo geldt voor enkel plaatmateriaal dat
deze evenwichtstoestand pas na twee dagen bereikt is. Bij meervoudig plaatmateriaal kan dit nog langer duren. Bovendien treedt er bij karton een licht hysteresiseffect op. Dit wil zeggen dat de invloed van de vochtigheid van de lucht groter of kleiner is al naar gelang het oorspronkelijke vochtgehalte van het karton hoger of lager
is. In het algemeen gesteld is de relatie tussen relatieve vochtigheid van de lucht,
vochtgehaltevanhetkartonendruksterkte alsaangegeven inonderstaande figuur.
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Uit de figuur valt af te leiden dat kleine afwijkingen inde r.v. van de lucht in het gebied rond 90% een grote invloed hebben op de druksterkte van het karton. Vooral
voor de bloemenwereld, waar hoge vochtigheden voorkomen, is dit een belangrijk
gegeven. Met name het optreden van condens komt bij bloemen nogaleensvoor. In
dat geval is de vochtigheid in de omgeving van het materiaal 100%. Als er geen
speciale voorzieningen zijn getroffen om de vochtopname af te remmen, kan de
druksterkte inkortetijddrastischafnemen.
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7.2.3. Invloedvandestapelwijze opdedruksterkte
De stapelwijze heeft een groot effect op de druksterkte van kartonnen dozen. Het
gaat dan met name omde vraag in hoeverre de hoeken van dedozen boven elkaar
staan. Een rechte stapeling levert in het algemeen minder druksterkteverlies opdan
eenonregelmatige stapeling.Inonderstaandefiguur ishiervaneenindrukgegeven.
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Invloedvandestapelingopde compressiesterkte

Vaak kan het echter nodig zijn inverbandtestapelen vanwege debenodigdestabiliteit van de stapeling. In dat geval zullen aan de druksterkte van de kartonnen doos
strengereeisengesteld moetenworden.
7.2.4. Invloedvandetijdopdedruksterkte
Deinvloed vande duur van de belasting opdedraagkracht van een kartonnen doos
is vrij groot. Naarmate de duur toeneemt neemt de draagkracht af. De tijd dat een
kartonnen doos een last gelijk aandedruksterkte kanverdragen iszeer kort, slechts
enkele minuten. Bij een belasting van 70% van de druksterkte wordt een duur van
enkele dagen bereikt. Bij een belasting van 50% van de druksterkte neemt de duur
toetotcirca3maanden. Deacceptabeleduurbelasting isniet eenvoudigtebepalen.
Naast de nauwkeurigheid van stapelen en de gelijkmatigheid van de belasting
speelt ook het vochtgehalte van het karton een rol. Naarmate het vochtgehalte hoger is neemt de belastbaarheid als percentage vandedruksterkte af. Dedruksterkte
zelf neemt echterookaf (zie§ 7.2.2.).
Het is gebleken dat samengesteld karton (bijvoorbeeld triple-wall karton) ten aanzien van de duurbelasting gunstiger reageert dan enkelwandig materiaal (singlewallgolfkarton,massief karton).
7.2.5. Berekeningvandedraagkracht vankartonnendozen
Zoals boven al is geformuleerd wordt onder de draagkracht van kartonnen dozen
verstaan de belasting die de doos onder bepaalde praktijkomstandigheden kan
dragen. Voor de vaststelling van de draagkracht wordt uitgegaan van de druksterk-
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Omdebloemensneltekoelenzijnopeningenindeverpakkingnoodzakelijk
te. Deze druksterkte wordt in het algemeen gemeten bij 65% r.v., voor specialetoepassingen bij 90% r.v. De tijdsduur speelt bij de bepaling van de druksterkte geen
rol. Door nu de verschillende invloedsfactoren in rekening te brengen kandedraagkracht bepaald worden. Eenvoudig gezegd kan dedraagkracht dan alsvolgtgedefinieerdworden:
Draagkracht = druksterkte x invloed (vochtgehalte,stapelwijze, duurbelasting)
Als men weet aan welke eisen de draagkracht moet voldoen, kan men met behulp
vaneenformule berekenen wat deeisenzijndiemenwat betreft druksterkte aanhet
materiaalmoetstellen.
Naast deze statische invloedsfactoren op de druksterkte is er nog een aantal dynamische factoren die bepalen of de verpakking voldoende bescherming geeft tegen
mechanische beschadiging. Hierbij valt te denken aande invloed vantrillen,stoten,
kantelen etc. Naast devormvastheid vandedoos dient dezedusooktevoldoen aan
bepaalde eisen met betrekking tot schokabsorbtie. Dit laatste kan evenwel ook bereikt worden door extra materiaal toe te passen aande binnenzijde van dedoos. Bij
industriële goederen die niet of weinig schokbestendig zijn wordt dit algemeen toegepast. Indebloemenverpakkingishiervanechter nogmaar nauwelijkssprake.
Voor het testen van de eigenschappen van verpakkingen zijn bepaalde standaards
ontwikkeld. Dedozen worden dan op laboratoriumschaal 'geheel gevuld en volgens
praktijkgebruik' getest.
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7.3.Vergrotenvande 'handlingsefficiency'
Een belangrijke functie van verpakkingen is het vergroten van de handlingsefficiency. Enerzijds betreft het hier de ruimtebenutting van het produkt tijdens opslag, vervoer en overslag. In dit verband is het begrip modulair transport relevant, dat in
hoofdstuk 3 al is besproken. Anderzijds heeft het betrekking op de mogelijkheden
het produkt zodanig te beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf, dat bij
deverdere distributie zo min mogelijk rekening behoeft teworden gehouden met de
eisen,diehetprodukt stelt.
De verschillende verpakkingen hebben op verschillende manieren invloed op de
handlingsefficiency. Het hoezen, zowel van bossen als van hele karren of palletladingen, bevordert de handlingsefficiency omdat mengeen rekening hoeft te houden
met uit de lading stekende (delen van) bloemen. Deze verpakkingsvorm heeft dus
als doel het voorkomen van mechanische beschadigingen, en bevordert daarbij tevensde handlingsefficiency.

150

8. VERVOER VAN SNIJBLOEMEN
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende aspecten van het vervoer van
snijbloemen. Hoewel vervoer als onderdeel van het totale transport (zie hoofdstuk
3) niet op zichzelf staat, zijn er aan het vervoer van snijbloemen zoveel aspecten
verbonden,datditeenaparte behandeling rechtvaardigt.
Het vervoer heeft als belangrijkste functie de allocatie van desnijbloemen.Afhankelijk van het soort vervoer en van de bestemming maakt de vervoerstijd een meer of
minder groot gedeelte van de totale distributietijd uit. Zo kan bij een luchttransport
naar het Midden Oosten devervoerstijd (pervliegtuig) slechtszo'n 10% vandetotale transporttijd uitmaken (Sterling en Hoogerwerf, 1985), terwijl bij wegtransport
naar de BRD de vervoerstijd zo'n 35-55% kan bedragen. Omdat in absolute zin de
vervoerstijd even lang kan zijn, mag aan het bovenstaande echter niet de suggestie
ontleend worden dat de kwaliteit van het vervoer minder belangrijk is als de relatievevervoerstijd kleineris.
Bij het vervoer gaat het er dus om de bloemen op zo efficient mogelijke wijze in zo
kort mogelijke tijd onder zo gunstig mogelijke condities op de plaats van bestemming te brengen. De eerste twee aspecten zijn inde vervoerswereld algemeen van
belang. Hierbij speelt het begrip logistiek een belangrijke rol,waarop in hoofdstuk 3
alisingegaan.Indit hoofdstuk zaldit begriptoegespitst wordenophetvervoer.
Het creëren van gunstige condities is een voor bederflijke Produkten specifiek aspect. Bij snijbloemen spelen hierbij begintemperatuur, vervoerstijd en omgevingstemperatuur een belangrijke rol./Daar komt nog bij het effect van de warmteproduktievandebloemen.
Het bereiken en handhaven van gunstige condities vereist een aparte aanpak en
een aparte inrichting van het vervoermiddel. Dit wordt in figuur 8.1 geïllustreerd.
Hierin wordt het temperatuurverloop gegeven van op verschillende wijze vervoerde
rozen, verpakt in plastic kratten. Het vervoeren van niet voorgekoelde bloemen in
een niet gekoelde vrachtwagen blijkt tot onaanvaardbare temperatuurstijgingen te
leiden.
8.1. Soortenvanvervoer en vervoermiddelen
In principe kan het vervoer van bloemen per wegvoertuig, railvoertuig, vaartuig of
vliegtuigplaatsvinden.
8.1.1. Wegvervoer
Verreweg het meeste vervoer van bloemen geschiedt over deweg.Van de tuinderij
worden de bloemen via een collectieve vervoerder of door detuinder naar deveilingen gebracht. Normaal wordt deze transportfase ongekoeld uitgevoerd, hetgeen bij
gemiddelde weersomstandigheden geen bezwaar is, doch bij hoge omgevingstemperaturen en lange verzamelroutes is koeling aan te bevelen. Vooral omdat de bestemming van de bloemen nog onbekend is, moet in deze fase zeer zorgvuldig op
dekwaliteitgeletworden.
Van de kweker naar de veiling kunnen de bloemen zowel droog (in dozen) als op
water (in emmers) worden vervoerd. Dit is afhankelijk van de veiling en de bloemsoort. Tijdens de aanvoerfase zijn de produkten meestal op rolcontainers of bloemenwagens geplaatst, wat het laad- en losproces met gebruik van een hydraulische
laadklepversnelt.
Hetvervoer van bloemen van veiling naar afnemer inhet binnenland bestaat uit korte afstandsvervoer of, indien over meerdere afnemerspunten verdeeld, uit distribuai
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Figuur 8.1
Temperatuurverloop van rozen in een geïsoleerde vrachtauto tijdens het vervoer naar WestDuitsland. Buitentemperatuur: 20 °C

tievervoer. Hiervoor worden enkele motorwagens gebruikt of combinaties (voor de
grotere afnemers). Ook hier vindt de toepassing van bloemenwagens steeds meer
ingangom het laden enlossenteversnellen,wat zekeropdistributieritten veel mankracht bespaart. Conditionering op dergelijke korte afstanden is nauwelijks van belang. Onder zomerse omstandigheden is het desalniettemin een goede zaak de
bloemenopeenlagebegintemperatuur teladen.
Het grootste deel van de export bestaat uit vervoer over korte tot middellange afstanden (tot 1000 km). In de export naar het grootste exportland Duitsland, maar
ook naar Frankrijk, Engeland en Zwitserland kunnen twee handelsstructuren wordenonderscheiden. Naast de normale export op bestelling wordt namelijk 20à25%
van de bloemen geëxporteerd door zogenaamde lijnrijders (of vliegende hollanders). Deze bedrijven kopen een assortiment bloemen inop de veiling en verkopen
het produkt rechtstreeks aan detailhandelaren in het buitenland. De eigenlijke verkoop geschiedt vanuit devrachtauto voor de deur van de detailhandelaar. Uiteraard
stelt deze verkoopmethode speciale eisen aan de presentatie van de bloemen, en
ook aan de capaciteiten van de chauffeur. Voor deze handelsstructuur worden dan
ook luikenwagens of lijnrijauto's gebruikt met een aantal rolluiken aan iedere zijkant
van de auto. Achter deze luiken liggen de bloemen op legplanken met de bloemen
naar buiten gericht endestelen naar binnenzodat inkorte tijdveel snijbloemen kunnen worden getoond. Behoudens een enkele uitzondering kunnen deze lijnrijauto's
nietwordengekoeld;welbeschikkendezeauto'ssomsoververwarming.
De conventionele exporteur verzendt de bestelde snijbloemen verpakt in dozen
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naar de afnemers in het buitenland. De meeste exporteurs verzorgen het transport
in eigen beheer. Op de korte tot middellange afstanden rijdt veelal één chauffeur.
Het voertuig kan bestaan uit een motorwagen al dan niet met aanhanger. Hoewel
niet altijd noodzakelijk indien voorkoeling plaatsvindt, wordt op deze afstanden veelaltransportkoeling toegepast. Behalve hetfeit,dat niet alle bloemenwordenvoorgekoeld in de praktijk, speelt ook de commercie en het universele gebruik van het
voertuig een rol bij de toepassing van transportkoelmachines. Op de genoemde afstanden wordt de lading ook wel op bloemenwagens getransporteerd. Hierdoor kunnen minder bloemen worden meegenomen maar het laad- en losproces kan door
éénmanworden uitgevoerdengaatveelsneller.
Op middellange tot lange afstanden (1000 km - 2000 km) worden voornamelijk
grote combinaties ingezet bestaande uit een motorwagen met aanhangwagen of
trekker-oplegger.
Deverpakkingen worden los inde laadruimte gestapeld;opdeze afstanden worden
geen rolcontainers toegepast. Met het oog op de snelheid van aflevering ende rijtijdenbesluiten wordt gereden met twee chauffeurs. Bij transporttijden van 35 tot 60
uuristransportkoeling noodzaak,zeker inwarme landenalsItalië.
8.1.2. Railvervoer
Het goederenvervoer per spoor vindt normaal 's nachts plaats in verband met het
personenvervoer gedurende de dag. In het algemeen is het goederenvervoer vrij
traag;veelal worden de wagons gecollecteerd op centrale punten en gedistribueerd
in het land van bestemming. Ook is het railvervoer vrij traag door wachttijden en
doordeoverslagvanwegvervoer naar railvervoer enviceversa.
Het koelvervoer van de gezamenlijke spoorwegen in Europaenenkele landen daarbuiten is ondergebracht bij Interfrigote Bazel. Het bedrijf beschikt over ca.7500gekoelde wagons, die merendeels worden gekoeld met waterijs. Snijbloemenvervoer
inspoorwagens komt niet voor; het railvervoer is in het algemeen te traag voor het
vervoervandeze bederfelijkeprodukten.
Eentweede type railvervoer is het Huckepackverkehr, kangeroeverkeer, of 'Rollende Landstrasse' waarbij een geladen wegvoertuig op een spoorwagon wordt gereden.
In 1982 is een proef uitgevoerd door bloemenexporteurs, vooral lijnrijders, van Rotterdam naar Mainz. Uit dit experiment, georganiseerd door de veiling Flora bleek,
dat de kostente hoog waren en de vertraging te groot. Deze nadelenwegen niet op
tegen de sociale voordelen voor de chauffeurs en bijrijders. Resumerend kan wordengesteld,datsnijbloemen niet per railwordenvervoerd.
8.1.3. Luchtvervoer
Een aanzienlijke hoeveelheid bloemen wordt per vliegtuig vervoerd naar verre bestemmingen, zoals Canada en de V.S. Bloemen, die als luchtvracht worden aangeboden, worden deels in speciale dozen (luchtvrachtdozen) verpakt en deels in de
normale exportdozen. Vervolgens worden de bloemen voorgekoeld. De dozen worden op een centraal punt in de veiling op de speciale vliegtuigpallets gestapeld en
naarhetvliegveldvervoerd.
Inenkele perioden van topverkoop bijvoorbeeld rond Valentijnsdag, Pasen enMoederdag rijden ook wel vrachtwagens met vliegtuigpallets naar buitenlandse luchthavens om vandaar in vliegtuigen te laden. Normaal worden de bloemen uit de ochtendveiling 's middags op Schiphol aangeleverd. Dagelijks vertrekken vliegtuigen
naar New York en Chicago. Indien de bloemen in de late namiddag naar New York
vertrekken, arriveren deze produkten na 8 uur vliegen. Dit betekent als het tijdsver153

schil inaanmerking wordt genomen,dat debloemen indevroege avond aankomen.
Bijvoorbeeld vertrek 17.00 uur, aankomst 19.10 uur lokale tijd. Deze intercontinentale vluchten worden veelal uitgevoerd met Jumbo's als de Boeing 747, die in de
Combi uitvoering 60 ton vracht kan meenemen. De meest gebruikte vliegtuigpallets
zijn aluminium platen van 2,44 bij 3,18 m met een vastzetrand van ca.40 mm voor
het stuwnet. Op een dergelijke pallet wordt ca. 1000 kg bloemen geladen (zie tabel
8.1). Bij een lading bloemen is uiteraard het volume maatgevend en speelt het gewichteenondergeschikterol.
Tabel8.1. Overzichtvandebenuttingvanvliegtuigpallets
soort
doos

AA
A1
BI
AE
D1
F-gehecht
F-paraat

lengte
in cm

netto
volume
in d m 3

gem. aantal
kg in de
doos gepakt

ruimtebenutting op
de pallet

max. aantal
dozen op
de pallet

totaal reëel
gewicht op
de pallet (kg)

120
120
100
120
100
80
80

138
118
90
101
57
42
42

20
17,2
13
14,6
8,2
6
6

76
78
75
84
97
95
95

53
63
80
78
144
176
176

1.060
1.084
1.040
1.139
1.181
1.056
1.056

Verpakkings-entransportkostenvanzeszeerbelangrijkeexportdozengestapeldopeenkleinevliegtuigpallet. Transportkosten ƒ3.300,— perpalletAmsterdam-New York (VakbladBloemisterij16(1983)p. 45).
Een Boeing 747 kan inde Combi uitvoering 6of 12 pallets meenemen op hetmaindeck afhankelijk van de grootte van het passagierscompartiment. Daarnaast kunnen 7 pallets op het lowerdeck worden geplaatst. Op het maindeck mogen de pallets2,40mhoogzijnenophetlowerdeck 1,60m.
In de DC10 wordt in principe de 88' x 125' inch pallets gebruikt, hetgeen overeenkomt met2,24 mbij3,18m(fig.8.2).
De condities op het maindeck kunnen worden geregeld met drie airconditioning
units. De temperatuur kan worden ingesteld tussen 6°C en 30°C, waarbij de
samenstelling van de lading de temperatuurkeuze bepaalt. Indien tevens levende
dierenworden meegevoerd wordt bijvoorbeeld 15°Cof 17°Cgekozen. De relatieve
luchtvochtigheid is afhankelijk van de temperatuur, de vlieghoogte (buitentemperatuur),devochtafgifte en de mate van recirculatie. Inhet algemeen zalde luchtvochtigheid echter laag zijn bijvoorbeeld 20-40%. De luchtverversing in het luchtruim op
het main deck is gelijk aan de verversing in het passagierscompartiment, enafhankelijk vandeschakelstand van de airconditioning. Demaximale verversing bedraagt
ca. 2550 m3/hvoor 6 pallets en kan in stappen worden beperkt tot 1000 m3/h.Tevenskan1000m3/h luchtrecirculatiewordeningeschakeld.
In het onderruim achter wordt verwarmd tot 6°Cof 18°C, afhankelijk van deinstelling. De verwarming wordt verkregen met 'compressor bleed air' uit de motoren die
onder de pallets wordt ingeblazen. Dit systeem functioneert aan/uit, zodat geen
sprake isvan een continue luchtverversing. Het voorste vrachtruim op het onderdek
wordt geventileerd met250 m3/h.Deze lucht wordttevens gebruikt voor koeling van
de elektronische apparatuur. Indit ruim kandetemperatuur variëren tussen 5°Cen
30°C.Deluchtdruk inhetvliegtuigdaalttot0,75 barop 10à12kmvlieghoogte.
Dagelijks worden 300 tot 400 m3 bloemen of 36 à48 ton vervoerd vanaf Schiphol,
vooral naar New York (ca. 60%) en Chicago (30%). De topaanvoer van 400 m3
vindtveelalopdinsdag plaats.
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BOEING 747M
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BOEING 747B

244cm
Container voor
Boeing 747 M, 747B
(inwendig 228x307x234cm)
Pallet* net voor Boeing 747M J 747B,DC 10-30

DC 10-30

DC9-33C CARGO

max laadvolume

Figuur8.2
Vrachtruimeninvliegtuigenmetdegebruikelijkepalletafmetingen(bron:Bloemenonderweg)
8.1.4. Zeevervoer
Het vervoer van snijbloemen per schip geschiedt over korte afstanden per carferry
en maakt eigenlijk deel uit van het wegvervoer. Dergelijke zeetransporten komen
frequent voor naar Engeland en Scandinavië. De problemen, die zich hierbij voordoen op de korte vaartijden van enkele uren zijn gering. Een koelmachine kan in
deze periode zonder bezwaar worden uitgeschakeld. Voor langere overtochten kan
soms een elektrische aansluiting van het schip worden gebruikt. Door de vele uitlaatgassen op deze schepen bestaat wel enig gevaar voor verhoging van het ethyleengehalte in de laadruimte. De luchtverversing kandan ook beter gesloten blijven
vanaf het moment van aankomst bij de ferry tot en met het verlaten van de ferry,
vooral indien het voertuig benedendeks staat en indien men uitsluitend bloemen in
delading heeft.
Bijgemengde ladingen van bloemen engroente of fruit zou menwel moeten blijven
ventileren, maar dan dient de ruimventilatievan hetschip goedtezijnof het voertuig
zoubovendeks moetenwordenvervoerd.
Zeevervoer over langere afstanden vindt behoudens een incidentele uitzondering
van Engeland naar de USA (nog) niet plaats. De lange transporttijden metzeeschepenzijneen bezwaar, niet alleen voor de houdbaarheid en kwaliteit vande bloemen
maar ook door de snelle prijsveranderingen, die bij bloemen kunnen optreden. De
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vaartijd van 11 à 12 dagen van Rotterdam naar New York, waarbij veelal een tussenhaven wordt aangedaan, vormt met enkele bijkomende onzekerheden kennelijk
eentegrote risicofactor.
Voor het zeevervoer van snijbloemen komt uitsluitend het containervervoer in aanmerking, omdat dit type vervoer nauwkeurig geconditioneerd kan plaatsvinden en
geschiedtvanverzendertotontvanger (door-to-door).
Uitexperimenten is gebleken, dat zeevervoer ineencontainer voor eenaantal soorten snijbloemen wel mogelijk is, doch voor andere soorten moeten worden afgeraden.
Een ander bezwaar is uiteraard het verzenden van een groot quantum bloemen in
een beperkt assortiment. De ontvanger is niet altijd in staat om een dergelijke aanvoerzondervertragingteverwerken.
Het gewichtsverlies van de snijbloemen tijdens zeevervoer is groter dan tijdens
luchtvervoer, zodat spoedig op water zetten een vereiste is, zoals figuur 8.3 laat
zien(Harkema, 1983;van Nieuwenhuizen, 1982).
stikstofcontainer
koelcontainer
luchttransp^
Iris

4

8 12 16 20 24 28
gewichtsverlies (°/o)

Figuur 8.3
Gewichtsverliezenvaneenaantalsnijbloemen bijverschillende transportwijzen

8.2. Conditioneringen inrichtingvan het vervoermiddel
Met conditioneren wordt bedoeld het handhaven van een gewenst klimaat. Het gewenste klimaat verschilt inhet algemeen van het klimaat indeomgeving. Hetomgevingsklimaat is afhankelijk van de dag- en nachtcyclus, van de seizoencyclus en de
plaats. Het gewenste klimaat voor de opslag en het transport van snijbloemen kan
algemeen omschreven worden als een klimaat met eentemperatuur van O tot 4DC,
een hoge relatieve luchtvochtigheid van ca. 95%-98%, geen condensatie en beperkte luchtsnelheden (< 0,1 m/s).
De eerste maatregel ter bescherming van de lading is toepassing van een zeilen
opbouw, devolgende stap iseenvaste opbouw endederde stap iseen geïsoleerde
vaste opbouw op het voertuig. Actieve conditionering, bestaande uit koeling en/of
verwarming, maakt dat de invloed van het omgevingsklimaat praktisch geheel wordt
uitgesloten.
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8.2.1. Hetgeïsoleerdevervoermiddel
Geïsoleerde vervoermiddelen kunnen wegvoertuigen, wissellaadbakken,zeecontainers of vliegtuigcontainers zijn. Bij wegvoertuigen is geïsoleerd vervoer zeer geëigend en hiervoor bestaat ook een wettelijk voorschrift voor de isolatiewaarde waaraan een geïsoleerd voertuig dient te voldoen bij grensoverschrijdend vervoer. Dit
voorschrift, ATP genaamd (Agreement on the Transport of Perishables), geldt niet
voorsnijbloemen.Voor het beroepsgoederenvervoer is het uiteraardwelvan belang
inverbandmet retourvracht.
De isolatiewaarde van een geïsoleerd voertuig wordt aangegeven door de zogenaamde K-waarde in W/m2.K. Deze grootheid geeft de warmtestroom per vierkante
meter wandoppervlak per graad temperatuurverschil tussen binnen- en buitenzijde
voertuig. Voor verse lading is een K-waarde van 0,7 W/m2.K (normale isolatie) voorgeschreven in het ATP envoor vrieslading0,4 W/m2.K (versterkte isolatie). Voor het
geïsoleerde vervoer van snijbloemen iseen lichte isolatie, K= 1à1,5W/m2K. inhet
algemeen voldoende, omdat een dergelijke isolatie reeds een halfkoel- of halfopwarmtijd van ca.50 uur inde hoekpunten oplevert. Datwilzeggen dat pasnaca.20
uur een kwart van hettemperatuurverschil tussen binnen enbuitenwordt doorlopen.
Bijvoorbeeld: begintemperatuur 5°C en buitentemperatuur 25°C geeft na 20 uur
+10°Cineendeel(hoek)vandelading(vanBeek, 1984).Figuur8.4illustreertdit.
halfkoeltijd (uren)
250r
reefer licht geïsoleerde niet geïsoleerde
container
container
container

200
150
100

50 -

k-waarde(W/m -k)
Figuur8.4
Grafiekvoor debepaling vandehalfkoeltijd ineen hoekpuntvaneenlading (zonderwarmteproduktie)ineenvoertuig(naar:vanBeek,1984)
Bijsnijbloemen vormt de eigenwarmteproduktievan de lading eenveel belangrijker
bijdrage aan detemperatuurverhoging per tijdseenheid. Dezeverhoging limiteert de
toepassing van geïsoleerde voertuigen tot ca. 20 uur (zie tabel 8.3.) indien het produktopeenlagetemperatuur isgeladen.
Wanneer het vriest verdient het uiteraard aanbeveling om de lading niet onder een
temperatuurvan5°Cteladen.
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Tabel8.3. Berekende temperatuur (°C) ineen geïsoleerde ladingop basis vaneen hogeen
eenlagewarmteproduktie
laag (iris tulp)

hoog (roos)
0

5

10

20

5
10
15
20

6
13
19,5
26

7
16
25
35

12
35
44

—

30 uur

0

5

20

5
10
15
20

5,3
11
16,5
22

—
—
—

10

20

5,6
12
18
24

6,5
14
22
30

30 uur
7,5
17,5
27
37

In een hermetisch gesloten geïsoleerd voertuig met voorgekoeld produkt zal de
luchtsamenstelling veranderen door C0 2 afgifte en 0 2 opname. Afhankelijk van het
sortiment zal de kooldioxydeconcentratie met 0,3% à 1% per uur oplopen, vooral
gedurende de eerste uren. Ook de ethyleenconcentratie kan toenemen, maar de
Produktenzijn mindergevoelig bij lagetemperaturen.
Om ongewenst hoog oplopen van C0 2 - en ethyleenconcentraties te voorkomen is
een luchtverversing van ca. 0,5 m3/m3.haan te bevelen. In een voertuig met 40m3
laadvolume dient dus ongeveer 0,5.40 = 20 m3/hte worden geventileerd. Een ventilatieopening met een vrij oppervlak van ca. 10 cm2 in voor- en achterwand zal
reedsvoldoende ventilatie opleveren ineen rijdend voertuig. Indiende inlaatopeningen worden verdeeld met roostertjes langs het plafond wordt voorkomen dat Produkten inde directe luchtstroom staan. Indien grotere ventilatiestromenwordentoegelaten of indien grote luchtlekkages voorkomen, zoals bij sommige rolluikenwagens mag worden verwacht, dan komt de lading meer onder invloed van de
buitentemperatuur. Heteffect vandeisolatiegaatdandeelsverloren.
8.2.2. Hetgeconditioneerde vervoermiddel
Indien het geïsoleerde vervoermiddel niet toereikend is moet een actief element
wordentoegevoegd indevormvaneenverwarmings-en/of koelsysteem.
8.2.2.1. Verwarming
Verwarming wordt voor snijbloemen voornamelijk toegepast om de lading vorstvrij
te houden op langere afstanden of inongeisoleerde ofzeer licht geïsoleerdevoertuigen.
Deverwarmingssystemen kunnenwordenverdeeldin
- directeheteluchtverwarming;
- waterverwarming met warmtewisselaars;
- koelsysteem indeomkeercyclus;
- elektrische luchtverwarmingincombinatiemeteentransportkoelmachine.
De heteluchtverwarming werkt met een oliebrander of gasbrander, waarbij de verwarmde lucht met een verdeelsysteem in de laadruimte wordt geblazen met een
ventilator. De warme lucht kan tot ca. 170°C zijn verwarmd en daarom dient de
luchtstroom nietdirect incontact met hetprodukttekomen.
Waterverwarmingssystemen met een oliebrander kunnen gecombineerd worden
met cabineverwarming en motorverwarming voor de periode,dat de hoofdmotor stilstaat. Bovendien kan de motorwarmte worden toegepast voor de laadbakverwarming,wat brandstof bespaart. Waterverwarming betekent echter ook dat zichwarmtewisselaars indelaadruimte bevinden.Dewatertemperatuur bedraagtca.80°C.
Mechanische koelmachines geschakeld op de verwarmingsstand blazen verwarm-
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A: Normaal bedrijfskoelen, 1-2
open, 1-3dicht.

~

Verwarmen met heetgas via
3-wegklep, 1-3 open, 1-2
dicht.

t

C: Verwarmen met heetgas via
omkeerklep, 1-4 verbonden
en 2-3 verbonden. Koelen
via omkeerklep: 1-3 verbondenen2-4verbonden.

Figuur8.5
Het koudemiddelcircuit Dijkoelen (A),verwarmen viadriewegklep (B) enverwarmen viaomkeerklep(C). (Co=condensor;Cp=compressor;K =koeler;E =expansieventiel)
de lucht inde laadruimte. De warmte wordt verkregen door het freoncircuit met een
driewegklep zodanig te schakelen, dat de compressie-arbeid vrijkomt in de luchtwarmtewisselaar (koeler) of door het freoncircuit met een omkeerklep zodanig te
schakelen, dat de koeler (binnen) functioneert als condensor en de condensor (buiten) als koeler (figuur 8.5). Het laatste systeem geeft bij overigens gelijke componentenhetgrootste verwarmingsvermogen.
Een koelmachine voorzien van eenelektrische voedingdoor eenapartedieselgenerator (containers) of door de generator op de hoofdmotor van het voertuig kan van
een elektrische weerstandsverwarming zijn voorzien. Deze verwarmingsmethode
leidt normaliter tot een temperatuurverschil van ca. 5 K (°C) tussen uitgeblazen en
aangezogenlucht.
Erbestaan weinig gegevens over de ervaringen met deverschillende verwarmingssystemen. De luchtverdeling over de laadruimte ende menging vandewarme lucht
en de lucht in de laadruimte zijn van belang voor het resultaat. Een warme luchtstroom in het centrum van de lading, en weinig luchtsnelheid tussen produkt en de
koudewand leidteventueeltotproblemen.
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8.2.2.2. Koeling
Verschillende koelsystemen zijn ter beschikking voor het koelen tijdens transport.
Genoemd kunnen worden onder andere:
- waterijskoeling (in gebruik bij spoorwegen en sommige luchtvaartmaatschappijen);
- stikstofkoeling (vloeibaar N 2op-196 °C);
- droogijskoeling (in gebruik bij spoorwegen en sommige luchtvaartmaatschappijen);
- koeling met een (eutectische) buffer met koelmachine op het net;
- mechanische koeling.
Van deze methoden is de mechanische koeling verreweg de meest toegepaste methode in het wegvervoer. De overige methoden hebben ieder zekere voordelen,
doch zijn bijvoorbeeld meestal niet voorzien van een goede luchtcirculatie. Bewegende lucht is voor de warmteafvoer van groot belang. In tabel 8.4 wordt een overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende koelmethoden gegeven (van
Nieuwenhuizen, 1981).
Het mechanische systeem levert de grootste koelprestatie per kilogram tank- of
bunkerinhoud. Tabel 8.5 geeft een overzicht van de koelprestaties.
Tabel 8.4. Verschillende methodenvan transportkoeling
methode

voordelen

nadelen

waterijskoeling

betrouwbaar, geen onderhoud
geengeluidshinder, goedkoop

droogijskoeling
stikstofkoeling

idem
idem + goedkoop inaanschaf
grootmomentaan vermogen

buffersystemen
met koelmachine
mechanisch
koelsysteem

betrouwbaar tijdens
distributie
luchtcirculatie, regelbaarheid
flexibel ingebruik,
mogelijkheidvan verwarmen

zwaar envolumineus,
verkrijgbaarheidvanijs,
niet regelbaar intemp.
idem
duur ingebruik,meestalgeen
luchtcirculatie,bijvullenen
verkrijgbaarheid
's nachtsopladen,
niet regelbaar
duur inaanschaf,
onderhoud,lawaai

Tabel8.5. Koelarbeid bij0°Cperkilogram koelmiddelc.q.brandstof
waterijs
droogijs
stikstof
diesel + mechanische koeling

335 kj/kg
620 kjkg
382 kj/kg
12500kJ/kg

Waterijskoeling en stikstofkoeling is zeker mogelijk voor bepaalde toepassingen
mits voorzien van een goede luchtcirculatie. Hier beperken we ons verder tot mechanische koeling. Voor de werking van mechanische systemen wordt verwezen
naar hoofdstuk 6.
De energie voor de aandrijving van het mechanische koelsysteem wordt geleverd
door de hoofdmotor of door een ingebouwde verbrandingsmotor, zodat de installatie
autonoom kan functioneren. Bij aandrijving door de hoofdmotor bestaan drie varianten, namelijk mechanische aandrijving, hydraulische aandrijving en elektrische
aandrijving. De laatste aandrijfmethode is steeds meer in gebruik geraakt, omdat de
generator die op de hoofdmotor wordt gebouwd steeds beter is geworden en omdat
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mendeze koelmachine ook op het elektrische net kangebruiken.Ook isde koelmachine veelal eenvoudiger, omdat elektromotoren worden toegepast voor deventilatoren(inplaatsvanV-riemen) enelektrischeverwarming.
Bij de keuze van een transportkoelmachine staat men direct voor de vraag, of een
autonome koelmachine nodig of niet. Trailers en aanhangers zullen het eerst voor
autonome installaties in aanmerking komen, vanwege de uitwisselbaarheid. Motorwagens,die normaal zonder langdurige stop naarde bestemming rijden kunnen met
eenafhankelijke aandrijvingworden uitgerust.
Beroepsvervoer zal de voorkeur aan een autonome aandrijving geven vanwege de
retourlading en de onvoorziene omstandigheden. De transportkoelmachines met
autonome aandrijving zijn in principe uitgerust met een dieselmotor, benzinemotor
of gasmotor, waarbij meestal de dieselmotor wordt toegepast. Tegen meerprijs kan
mentevenseenelektrische aandrijvingvoorgebruiktijdensstilstandverkrijgen.
Het koelvermogen bij een bepaalde inwendige temperatuur en omgevingstemperatuur karakteriseert de installatie verder. Hiermede isdegroottevande hoofdcomponenten bepaald. Het vereiste koelvermogen kan worden berekend op basis van de
gestelde eisen,of worden gekozen op basis van ervaring c.q. vuistregels (zie tabel
8.6). Het koelvermogen halveert ongeveer van 0°C binnentemperatuur tot -20°C
binnentemperatuur. Dit is een eigenschap van compressorkoeling (Meffert, 1983.
Vlekkert, 1982).
Transportkoelmachines kunnen worden geleverd intwee typen van montage namelijk plaatsing in de kopwand (frontmount) en onder de carrosserie (undermount). In
heteerste geval isde installatie meestal inééngeheel uitgevoerd zodat de montage
eenvoudig is. Bij zogenaamde undermount-units is de geluidshinder geringer (bij
autonome dieselaandrijving), de bereikbaarheid beter en heeft men eventuele ruimtevoordelenvoortoepassingen vantopsleepers enkantelcabines.
De temperatuurregeling regelt meestal de temperatuur van de aangezogen lucht,

Een undermount koelmachine. Verwarmen met mechanische koelmachines is veelal mogelijk
dochmoetenwordengespecificeerd (meerprijs)
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hetgeen betekent dat de uitgeblazen lucht een aantal graden kouder kan zijn. Indien
de verhouding tussen koelvermogen en luchtcirculatie groot is, komen grote temperatuurverschillen voor. Een grote en continue luchtcirculatie is gunstig in dit verband. Een temperatuurregeling in stappen of cilinderafschakeling is eveneens gunstig, omdat de verhouding koelvermogen of luchtcirculatie bij het bereiken van de
gewenste temperatuur afneemt, zodat het temperatuurverschil over de koeler afneemt. Een en ander betekent, dat voorzichtigheid is geboden met het instellen van
(te) lage temperaturen om bevriezingsgevaar te vermijden. De meest nauwkeurige
regelmethode is de regeling met de regelvoeler in de uitblaaslucht. Deze methode
wordt eigenlijk alleen op zeecontainers toegepast.
Figuur 8.6 geeft een illustratie van twee soorten temperatuurregeling.
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Dewärmte uit het voertuig wordt via de luchtbeweging afgevoerd. Deze luchtbeweging wordt luchtcirculatie genoemd. Grotere luchtcirculatie leidt tot kleinere temperatuurverschillen,enbijonbeschermde ladingbetekent hettevensmeeruitdroging.
Voordeoverige aspectenwordt naartabel8.6verwezen.
Tabel 8.6. Keuzevan transportkoelmachines
aspect

mogelijkheden

Aandrijving

autonoom
autonoom + Ei.net
hoofdmotorvoertuig

Koelvermogen

2000Wbij0°C/30°C
6000Wbij0°C/30°C

12000W0°C/30°C
Montage

kopwand
onder bak

Verwarming

heetgas verwarming

Temp.regeling

elektrische verwarming
retourlucht metaan/uit

toerental
cilinderafschakeling
inblaasluchtmet
stappenschakeling
continu regeling
Luchtcirculatie

Brandstofverbruik
Verdamperopp.
Geluidsniveau
Onderhoud

30m3/m3 h
60m3/m3h
100m 3 /m 3 h
autonoom
hoofdmotor
80-300W/m2
50-80dBA

dieselmotor (benzinemotor, gasmotor)
verbrandingsmotor + elektromotor (stand
by)
mechanisch (kleineunits)
hydraulisch (olieslangen/lekkages,
wel betrouwbaar)
elektrisch (generator op hoofdmotor,
netaansluiting)
toepassingopkleinevoertuigen
toepassingopmiddelgrotevoertuigen,
motorwagens
toepassingopgrotevoertuigen,trailers,
containers
frontmountunit,ééngeheel,goedkoper
undermountunit,gedeelde unit, ruimte,
lawaai, bereikbaar
metdriewegklep:a.vermogen =
compressor vermogen;b.omkeerklep
betekentgrotervermogendan verwarming
dana
elektrische units(ziespecificatie unit)
temDeratuurvoelerinaanzuiglucht actie:
compressor aanofuit;luchtcirc.aan/uitof
continu
compressor hoog/laagtoeren/laagtoeren
verwarmen;luchtcirc?
kortsluitingvancilinders; luchtcirculatie
continu
temperatuurvoeler ininblaasluchtactie:
toerentalverlaging, cilinderafschakeling;
luchtcirc.continu
zuigdrukregeling, heetgasbijpass;
luchtcirc.continu
lagewaarde (30x leeglaadvolume peruur)
normalewaarde (gunstig)
hogewaarde (gunstigbijverpakt produkt)
afh.vermogen,regeling bv.0,25-0,5 l/h
per1000Wbij0°C
afh.vermogen regelingi.h.a.lager
grootopp.(80W/m2) isgunstigvoor
vochtigheidenbrandstof
lagewaarde bijelektrische aandrijving
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8.2.2.3. Inbouwengebruik vanmechanischetransportkoelmachines
Detransportkoelmachine moet zodanig zijn gemonteerd op het voertuig dat luchtcirculatie en warmte-afvoer (of toevoer) wordt mogelijk gemaakt. De lading speelt
eveneens een belangrijke rol bij een onbelemmerde luchtcirculatie en een goede
luchtverdeling. Bij voorkeur wordt een kopschot inde laadruimte gemonteerd zodat
kortsluiting tussen uitstroom- en aanzuigopeningen wordt voorkomen (van Nieuwenhuizen,1984). Infiguur8.7wordtditgeïllustreerd.
- ventilatie
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Figuur8.7
Voorbeeldvangestuwdeladingineenkoelvoertuigmetkopschot
Bij losse dozenstapelingen dient een profielvloer te worden gebruikt, of dienen pallets onder de lading te worden aangebracht. Een uitzondering kan hierop worden
gemaakt voor bijzondere kratten (bijvoorbeeld curverkratten), waarbij er ruimte tussen de kratten blijft. Bestaat de lading uit rolcontainers, dan is geen profielvloer nodig.
De aanvoerlucht langs het plafond kan door een plafondkanaal worden geleid, dan
wel vrij langs het plafond worden geblazen (indien voldoende worplengte beschikbaar is). Toepassing van een plafondkanaal is zeker van belang, indien geen kopschot wordt toegepast. Uiteraard moet een redelijke ruimtetussen plafond en lading
vrij blijven (bijvoorbeeld 20 à 30 cm), en moet het plafondkanaal ruim genoeg zijn
omgeenextraweerstand opteroepen.
Indienvoorgekoelde ladingwordt geladen, is het laadpatroon minder kritisch(afhankelijk van de transporttijd) en kan de thermostaat op de gewenste waarde (bijvoorbeeld2à5°C) worden ingesteld. Met niet voorgekoelde ladingdient meer aandacht
aan luchtverdeling te worden besteed.Als richtlijn kanworden gesteld,dat deluchtspleten in de lading gelijkmatig moeten worden verdeeld en overal ongeveer gelijk
moeten zijn. 'Hot spots' worden voorkomen door 'uitvloeren'vande lading eneventueel 'op lucht' stapelen. Een volgepropte laadruimte is hier desastreus. Indergelijke gevallen is het ook beter om de thermostaat in bijvoorbeeld twee stappen met
een bepaalde tussentijd op de gewenste temperatuur in te stellen, anders bestaat
dekansopbevriezen vandebovenlaag.
Voor langdurige transporten is een zorgvuldige voorkoeling en een zorgvuldige stapeling van de lading noodzakelijk. In geval van strak passende dozen wordt stuwhout in de vorm van verticale latten toegepast, bijvoorbeeld tussen iedere tweede
dwarsrij.
Lijnrijauto's of luikenwagens worden praktisch niet voorzien van transportkoelmachines. Door de inrichting met de legplanken van deze wagens moet een luchtver-
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deelsysteem worden toegepast (Boerrigter e.a., 1983). In figuur 6.26 is hiervan
reedseenbeeldgegeven.
Met een dergelijke luchtgeleiding kunnen de snijbloemen goed optemperatuur wordengehoudenenzelfswordenvoorgekoeld meteenseparatekoelmachine.
8.3. Afmetingenvan koelvoertuigen
De maximale uitwendige maten van wegvoertuigen zijn gebonden aan wettelijke
voorschriften. Deze zijn in tabel 8.7 gegeven. De maximale inwendige maten voor
geïsoleerde voertuigen met een gelijkmatige verdeling van de isolatie kunnen hiervanworden afgeleid.Voertuigen metversterkte isolatie (K = 0,3 W/m2.K) komen op
een inwendige breedte van 2,30 men meteen lichte isolatie op2,40 à2,42 m. Door
de standaardisatie van de palletmaten op 1000 x 1200 mm (en 800 x 1200 mm)
en het veelvuldige gebruik van pallets is een grote druk van het bedrijfsleven ontstaan om koelvoertuigen te bouwen met een binnenbreedte van 2,43, à2,44 m,zodat twee pallets naast elkaar kunnen worden gebruikt. Ook de vliegtuigpallets met
een breedte van 2,44 m geven aanleiding tot deze ontwikkeling (zie ook paragraaf
8.1.3.).
Tabel8.7. Inwendigeenuitwendigemateninmetersvankoelvoertuigen

uitwendigtotaal
inwendig K= 0,3 conv
K = 0,7conv
K = 0,4dunw
idemkopschot
Inwendig K= 0,7
kortgekoppelde aanhanger

motorwagen/aanhanger

I rekker/oplegger

voertuig
I

b

h

I

b

h

15,5
12,4
12,5
12,3
12,1

2.51)
2,31
2,42
2,43
2,43

4
2,35
2,4
2,2
2,2

18
7/7
7,1/7,1
6,9/6,9
6,7/6,7

2,5
2,31
2,42
2,43
2,43

4
2,35
2,4
2,2
2,2

7,75/7,75

2,42

2,4

') wellichtwijzigingin2,6binnenBenelux
conv = conventioneel;dunw = dunwandigd.w.z.metdunnezijwandenendikkerplafond+
vloer
Hetantwoordvandecarrosseriebouwers bestaat uitdebouwvandunwandige voertuigen, waarmee aande wens vande binnenbreedte wordt voldaan enwaarmeetevens een goede isolatiewaarde kan worden behaald door plafond, vloer, voor- en
achterwanden dikker te isoleren. Zodoende kan in principe ook nog net aan de
waarde voor versterkte isolatie worden voldaan voor het grensoverschrijdend vervoervandiepvriesprodukten.
Deze ontwikkelingen hebben de wetgever ertoe gebracht om de uitwendige voertuigbreedte opnieuw te overwegen. Binnenkort wordt verwacht, dat dewettelijke uitwendige breedte binnen Nederland en Benelux voor voertuigen boven 10tontotaalgewichtop 2,60 mwordt gebracht. Binnen Europawordt eendergelijke ontwikkeling
nietopkortetermijn verwacht.
Eentweede ontwikkeling, die heeft plaatsgevonden in de maatvoering vanvoertuigen is de toepassing van grootvolume combinaties. Normaal bedraagt de nuttige
laadlengte van een motorwagen-aanhangercombinatie ca. 14à 14,5m.Voor decabine is ca. 2,1 m nodig en voor de ruimte tussen motorwagen en aanhanger is ca.
1,6 mnoodzakelijk. Door de cabine teverkleinen (top sleepers) en kortkoppelsystemen toe te passen kan een nuttige laadlengte van 15,8 m (minus isolatie) worden
verkregen.
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Bij de keuze van het voertuig dient men zich vooral goed te realiseren welke eenheden worden toegepast; betreft het bloemenwagens van een bepaalde maat, of pallets van 1000 x 1200 mm c.q. 800 x 1200 mm. Komen ook vliegtuigpallets in aanmerking, dan heeft men met eenheden van 2,44 x 3,18 of 2,24 x 3,18 m te maken.
8.4. Ventilatie in vervoermiddelen
Tijdens opslag en vervoer van snijbloemen in een afgesloten ruimte moet een ventilatievoorziening worden getroffen om ongewenste luchtsamenstelling te vermijden.
De luchtverversing of ventilatie zorgt, dat de luchtsamenstelling niet of weinig van
de atmosferische luchtsamenstelling afwijkt. Bij snijbloemen, maar ook bij Produkten als groente en fruit moeten ongewenst hoge concentraties van kooldioxyde
(C0 2 ) en ethyleen (C 2 H 4 ) vermeden worden evenals te lage zuurstofconcentraties.
Om de ventilatie te berekenen moet de produktiebron bekend zijn. In tabel 8.8 is een
voorbeeld gegeven van de berekeningsmethode.
Tabel8.8. Berekeningsmethode voor ventilatie
1. c= (c 0 -c in -p/q) e *(-q.t/v) + p/q + cin
2. c = p.t/v
3. c= p/q

voordeveranderingvandeconcentratiec
voor de verandering van de concentratie bij
ventilatieq= 0
als 1doch met cin = 0 en stationair t = oneindig

waarin:
c = concentratie
c0 = beginconcentratie
cln= omgevingsconcentratie
p = produktievangas
m3/s
V= luchtvolume inderuimte
m3
t = tijd
s
q = ventilatie
m3/s
Bijv.: Een koelauto met 3000 kg bloemen van 5°C(= gem. warmteproduktie200W/ton) heeft
eenventilatie nodigomhetC0 2 percentageop1 %tehandhavenvolgens(3)
3.200.0,18
q=

l/h = 10800 l/h = 11 m3/h

0,01
Indiengeenventilatie plaatsvindt isdeC0 2 concentratie na5uurvolgens (2)(v= 25m3)
3.200.0,18

. 5 = 2%

25000
Hetzelfde koelvoertuig met bloemen van20°C(= gem. warmteproduktie 700 W/ton) heeft een
ventilatienodigvan 11.7/2= 40m3/h.

De berekende luchtverversing is ook voldoende om eventueel door de bloemen gevormde ethyleen onder de drempelwaarden te houden.
De ventilatie kan op verschillende manieren worden bewerkstelligd; veelal worden
voorin de wand en in de deuren luiken aangebracht. Het nadeel van deze methode
is, dat de ventilatie hierdoor sterk afhankelijk wordt van de rijwind. Bij hoge snelheden is de ventilatie te hoog en bij stilstand te klein. Indien een luchtverversingssysteem op een koelvoertuig wordt toegepast, kan goed gebruik gemaakt worden van
de ventilator van de koelmachine, vooral indien een kopschot aanwezig is. De geforceerde ventilatie met ventilatieopeningen in hetzelfde vlak is in principe constant en
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onafhankelijk van de rijsnelheid of windsnelheid en vooral afhankelijk van de koelmachine (en enigszins afhankelijk van de weerstand van de lading), zoals ook uit
figuur 8.8 blijkt.
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Figuur 8.8
Voorbeelden vandeconstructievaneen ventilatiesysteem
A = Goedeconditioneringvanintredelucht;geeninvloedzijwind
B = Goedeconditionering vanintredelucht;geeninvloedzijwind
C = Geengoedeconditionering vanintredelucht; nietgeforceerd;bijstilstandgeenventilatie
D = Nietgoed;ventilatie-openingentedicht bijdeuitlaatvandedieselmotor (ethyleen)

8.5. Menglading
Bij het transport van bloemen heeft men in feite altijd met mengladingen van verschillende soorten bloemen te maken. Daarnaast kunnen ook mengladingen plaatsvinden van groente en bloemen of fruit en bloemen.
In geval van mengladingen wordt vooral op de overeenkomsten en verschillen gelet
in bewaarklimaat en, omdat het enigszins buiten de term klimaat valt, de geuroverdracht.
- Temperatuur: Als de optimale transporttemperatuur van de verschillende Produkten niet gelijk is, zal een compromis kunnen worden gevonden voor korte transporten. Voor snijbloemen, die zeer kort houdbaar zijn, zijn dergelijke compromissen niet aan te bevelen. Binnen de groep van snijbloemen, die in het algemeen
op 0 à 4 ° C kan worden vervoerd, komen echter ook uitzonderingen voor zoals
met name de anthurium (12 °C) en sommige orchideeën. Deze bloemen worden
soms ineen aparte ruimte vervoerd of enigszins geïsoleerd.
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- Geuroverdracht: Uiteraard is een sterke geuroverdracht van bloemen naar
levensmiddelen enviceversa ongewenst. Inhetalgemeen zullen bloemen echter
nietsnelgeurenovernemen.
- Relatieve vochtigheid: Het samenladen van produkten die droog dienen te worden gehouden (bloembollen en uien) met snijbloemen leidt tot uitdroging van
bloemenenvochtigwordenvanhetdrogeprodukt.
- Overdracht van rijpingsstoffen (ethyleen): Daar snijbloemen (vooral bij hogere
temperaturen) zeer gevoelig zijn voor ethyleen, dient extra aandacht te worden
besteed aan ventilatie, indien samenlading met ethyleenproducerende produkten
plaatsvindt. Bij mengladingen van snijbloemen met groenten als sla, kool, witlof,
wortelen endergelijke zijn geen problemen teverwachten. Mengladingen vanenkelevruchtgroenten enfruit samen met snijbloemen vereisen eengrote ventilatie,
afhankelijk van tijd, temperatuur en 'mengverhouding'. Tabel 8.9 geeft hiervoor
enkeleindicaties.
Tabel8.9. Vereiste ventilatie bij mengladingvansnijbloemen entweede produkt omdeconcentratieethyleenonderdedrempelwaardetehouden
produkt

ethyleenproduktie
(ul/kg.h)

temperatuur
(°C)

tijd
(uur)

drempelwaarde
(ppm)

mengverhouding
m3/m3

tomaat
tomaat
tomaat
tomaat
appel
appel
appel

3,5
3,5
3,5
14
200
40"
40**

13
13
13
20
20
2
2

12
24
24
12
12
12
48

7,
0.3
0,3
0,3
0,3
100
0,5

1
1
0,5
1
1
1
1

ventilatie
m3/h m3/m3.h*
3,5
82
108
328
4685
2,8
560

0.1
2
3
8
120
0,1
14

*ventilatievoudvanhetlegevoertuig(=40m3)
**maximaal
Uit de berekende ventilaties blijkt, dat samenladen van ethyleenproducerende produkten en snijbloemen wel mogelijk is.Tijd en temperatuur zijn echter van grote invloed. Eentransportduur van 12uurwaarbij bloemen met tomaten worden vervoerd
op 13°C kan zonder problemen, de ventilatie nodig voor ethyleenverwijdering (3,5
m3/h) is namelijk kleiner dan voor de C0 2 verwijdering. Bijeentransporttemperatuur
van20°Contstaan wel problemen;deethyleenproduktie door detomaten neemttoe
ende gevoeligheid van de bloemen eveneens. Eenventilatie van2 à3m3/m3voertuig per uur is zeer acceptabel en wordt normaal toegepast. De vetgedrukte
waarden, waarbij appels of tomaten langdurig of bij hogere temperaturen met bloemenwordenverladen leidentotproblemen.
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9. ETHYLEEN
Zoals in paragraaf 2.3 al is beschreven, is ethyleen een gasvormig plantehormoon.
Verstoring van de hormoonbalans door de relatieve toename van ethyleen inof om
de bloem kan leiden tot het vervroegd optreden van verouderingsverschijnselen of
afwijkingen.
Indit hoofdstuk zal ingegaan worden opdeoorzaken van eenverhoogd ethyleengehalte inof rond de bloem en de invloed hiervan op de houdbaarheid. Daarnaast zal
worden besproken wat de gevoeligheid van de verschillende soorten voor ethyleen
isenwelke schadeverschijnselen er kunnen optreden. Als laatste zal ingegaan wordenopdemogelijkheden dieerzijnomdebloemtegenethyleentebeschermen.
9.1. Ethyleen indeomringende lucht
Ethyleen blijkt inde omringende lucht inzeer wisselende hoeveelheden voor te komen. Op veel plaatsen is de ethyleenconcentratie in de buitenlucht vaak zeer laag
(0.003-0.005 ppm). Dat deze concentratie zich meestal op eendergelijk laag niveau
bevindt istedanken aan indegrond levendeethyleenconsumerende micro-organismen (voornamelijk Mycobacterium paraffinicum). Deze organismen gebruiken ethyleenalsvoedingsbron en houden zo als het ware de lucht schoon.Op plaatsen met
veel industrie of veel rijdend verkeer kunnen echter toch hogere concentraties ethyleenindeluchtvoorkomen.
Infiguur 9.1 staat de ethyleenconcentratie inen ronddeAntwerpse petroleumhaven
uitgezet. Men is vanaf de haven met de heersende wind mee steeds verder weggegaan.
ethyleenconcentratie (ppm)
0.41-

8
10 12
afstand (km)
Figuur9.1
Ethyleenconcentratie in de buitenlucht op verschillende afstanden van de Antwerpse petroleumhaven(naar:deProft,1983)

<
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Hieruit blijkt dat op het havencomplex een duidelijk verhoogde ethyleenconcentratie
aanwezig isterwijl deze tot een zeer laag niveau zakt naarmate menverder van de
havenafkomt.
Een ander voorbeeld betreft de ethyleenconcentratie gemeten in de buitenlucht in
Wageningen in januari 1984. Als gevolg van een atmosferische storing vond geen
goede menging van de verschillende luchtlagen plaats waardoor de ethyleenconcentratie door industriële luchtvervuiling sterk opliep (figuur 9.2). De methaan- en
propyleenconcentraties indeluchtvertoonden eensoortgelijkbeeld.
ethyleenconcentratie (ppm)
0.05 r

0.04

0.03

0.02

0.01

OW/—L

19-01

20-01

21-01
datum

Figuur9.2
Ethyleenconcentratie inde buitenlucht opverschillende dagen (18, 19en20januari 1984)in
Wageningen
Dat de ethyleenconcentratie ook als gevolg van rijdend verkeer hoge waarden kan
bereikenblijkt uitmetingen ineenkoelcellencomplex metsnijbloemen (figuur9.3).
Tijdens de dag staan de koelcellen regelmatig open zodat ethyleen uit de aangrenzende ruimte met rijdend verkeer naar binnen kan diffunderen. Als 's avonds de
koelcellen dicht gaan blijft het aanwezige ethyleen hangen waardoor de kwaliteit
van het opgeslagen produkt benadeeld kan worden. Ook bleken op de grote bloemenveilingen als gevolg van rijdend verkeer de ethyleenconcentraties te hoogop te
lopen.
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ethyleenconcentratie (ppm)
0.6 r

5.00 9.00 13.00 17.00 21.00 1.00 5.00
tijdstip

Figuur9.3
Ethyleenconcentratie ineenkoelcellencomplex metsnijbloemen (naar:Boerrigter, 1982)
Figuur 9.4 geeft de fluctuatie van de ethyleenconcentratie weer tussen 12.00-13.00
uur in een veilingruimte met rijdend verkeer. Alhoewel dit op een bloemenveiling bepaald niet het spitsuur is lag de gemiddelde ethyleenconcentratie toch op een
onaanvaardbaar hoog niveau.

ethyleenconcentratie (ppm)
0.3 r

0.2

0.1
j

L

12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 13.10
tijdstip
Figuur 9.4
Ethyleenconcentratie ineenveilinghal (naar:Boerrigter enMolenaar, 1980)
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Tabel 9.1 geeft een voorbeeld van ethyleenmetingen op verschillende plaatsen op
eenbloemenveiling.
Tabel9.1. Ethyleenconcentraties tussen produkt op 11-2-1980 tussen 8.00 en 10.00 uur
(BoerrigterenMolenaar,1980)
monster
nr.

produkt

verpakking

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
27
28
29
30

Gerbera
Cymbidium
Orchidee + gypsophila
Snijgroen
Amaryllis
Narcis
Gypsophila
Tulp
Roos 'Motrea'
Anjer
Sering
Forsythia
Prunus
Fresia 'Aurora'
Trosanjers
Liatris
Iris
Fresia
Sneeuwklokje
Eucalyptusblad
Anthurium
Cymbidium
Cymbidium
Trosanjer
Trosanjer
Gerbera
Gerbera
Roos 'Baccara'
Gloriosa
Roos 'GoldenTimes'

—
—
opendoos
doos
doos
container
container
container
container
rolcontainer
kar
kar
kar
kar
kar
anjeremmer
kar

—
vensterdoos
anjeremmer
doos
zeskant
zeskant

—
—
doos
doos
bosopkar
bosopkar
bosopkar

ethyleenconcentratie
in ppm
0,10
0,11
0,12
0,05
0,10
0,06
0,09
0,06
0,01
0,06
0,08
0,09
0,06
0,09
0,11
0,10
0,09
0,18
0,14
0,10
0,10
0,06
0,07
0,06
0,04
0,10
0,05
0,07
0,07
0,07

Naar aanleiding van dergelijke metingen is het besef gegroeid dat het raadzaam is
maatregelen te nemen. In veilinghallen denken we dan vooral aan ventileren of het
gescheiden houdenvandeprodukt-endeverkeersstroom.
Naast ethyleen afkomstig van industrie envan het rijdendverkeer mogen weookde
ethyleenafgifte van de tuinbouwprodukten zelf niet vergeten. Figuur 9.5 geeft de
ethyleenconcentratie in een (met zeil) overdekte vrachtwagen met een ladingtomaten, komkommers en bloemen. Tijdens stilstand (bijvoorbeeld op de boot) van de
vrachtauto blijkt de ethyleenconcentratie in de bloemendozen tot hoge waarden op
te lopen. Dit bleek zowel voor de ethyleengevoelige bloemen als voor komkommers
eentehogeconcentratie.
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Figuur9.5
Ethyleenconcentratie in bloemendozen tijdens een transport van een menglading(tomaten,
komkommers,bloemen)ineenzeilenwagen(naar:Damene.a., 1981)
9.2. Ethyleenproduktie
Zoals al is opgemerkt produceren alle planten ethyleen. Zij hebben dit voor hun
groei en ontwikkeling nodig. De ethyleenproduktie van tuinbouwprodukten varieert
echter sterk. Bladgroenten,citrusvruchten, snijbloemen en potplanten produceren in
het algemeen zeer weinig (0,1-1|ul/kg.h bij 20°C), terwijl rijpende appels of tomatenveelgrotere hoeveelheden kunnen produceren (100[il/kg.hbij20°C).
De ethyleenproduktie van tuinbouwprodukten is aljaren onderwerp van onderzoek.
Hiertoe zijn bij veel produkten ethyleenproduktiemetingen verricht. Omdat de ethyleenproduktie sterk door uitwendige factoren beïnvloed kanworden,dienendergelijke metingen altijd onder strikt gecontroleerde omstandigheden plaats te vinden. Zo
produceren liggende bloemen meestal meer ethyleen dan staand produkt en heeft
ook de temperatuur een grote invloed. Dit laatste wordt geschetst in figuur 9.6. Bij
21°Cblijktdeethyleenproduktie van 'Ilona' rozen ruim4x zohoogalsbij 11°C.
Alhoewel in vergelijking met vruchten de ethyleenproduktie van vrijwel alle snijbloemenzeer laag is,treden ertoch ook hier grote verschillen op.Zo produceren cymbidiumbloemen gedurende een groot deel van het vaasleven een minieme hoeveelheid ethyleen (0,005 nl/kg.h) terwijl Euphorbia fulgens gemakkelijk 100 maal
zoveel produceert (ziebijlage4).
Ook binnen de groep zomerbloemen blijken de verschillen in ethyleenproduktie erg
groot. Nigella damascena blijkt zo'n 100 maal meer ethyleen te produceren danTriteleia brodiaea, terwijl ook Trachelium een hoge ethyleenproduktie vertoont (zie bijlage4).
Menveronderstelt dat onder stabiele omstandigheden deethyleenproduktie door de
plantwordt gecontroleerd. Datwilzeggendat de plant 'merkt' datervoldoende ethyleen isendat daardoor de ethyleenproduktie wordt afgeremd. Inbijzondereomstandigheden kan dit systeem 'ontsporen' en kan autoinhibitie of autokatalyse ontstaan.
Zo kan een anjer tijdens de verwelking wel 1000 maal de basishoeveelheid ethyleenproduceren.
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Figuur9.6
Ethyleenproduktievanroos'Ilona'bijverschillendetemperaturen,staandeinhetdonker(SterlingenWoltering,1982)
9.3. Ethyleengevoeligheid
Ethyleenproducenten zoals appels of tomaten kunnen de houdbaarheid van ethyleengevoelige Produkten sterk benadelen. Omdat de meeste sierteeltpodukten zeer
gevoelig voor ethyleen zijn kan gezamenlijk opslaan of transporteren van bijvoorbeeld tomaten met sierteeltprodukten daarom in de praktijk tot aanzienlijke schade
leiden.
Met name snijbloemen, maar ook tulpebollen en bloeiende potplanten blijken na
blootstelling aangeringe concentraties ethyleen reeds schade tevertonen. Bijtulpebollen leidt blootstelling aan geringe concentraties ethyleen al tot een verminderd
trekresultaat door onder andere het optreden van kernrot en bloemverdroging
(Kamerbeek en de Munk, 1976) terwijl bij bloeiende potplanten bloem-, knop- en
bladvalkanoptreden (Woltering,1985).
Aleerder zagen we dat deethyleenconcentratie indeomgevingslucht doorverschillende oorzaken hoog kan zijn. Dit teveel aan ethyleen zal direct op het produkt inwerken terwijl door de inductie van de autokatalyse in bepaalde gevallen het effect
nogeenswordtversterkt.
De ethyleengevoeligheid van een produkt is van veel factoren afhankelijk. Belangrijk zijn de genetisch bepaalde factoren. Een chrysantenbloem is bijvoorbeeld zeer
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ongevoelig voor ethyleen terwijl de bloem van een anjer al na 1 dag blootstelling
aan0,1ppmethyleengeheelverwelktis.
Naast deze erfelijke factoren heeft een groot aantal andere factoren invloed op de
matewaaropeenbepaaldproduktopethyleen reageert.
De belangrijkste factoren zijn: ethyleenconcentratie, temperatuur, blootstellingsduur
enC02-concentratie. Dezewordenachtereenvolgens besproken.
9.3.1. Ethyleenconcentratie
In het algemeen heeft blootstelling aan ethyleen beneden een bepaalde concentratie geen effect. Deze zogenaamde drempelconcentratie zal onder andere afhangen
van het ethyleenniveau dat van nature als gevolg van de eigen ethyleenproduktie al
in de plant aanwezig is. Als deze drempelconcentratie overschreden is, zal het effect afhankelijk van de concentratieverhoging toenemen totdat bij een bepaalde
hoeveelheid het maximale effect is bereikt en verdere verhoging van de concentratiegeeneffect meer heeft.
In figuur 9.7 staat de houdbaarheid van 'veilingrijpe' anjers uitgezet na begassing
metverschillende concentraties ethyleen. Uitdezefiguur blijktdatde ethyleendrempelconcentratie onder deze condities circa 0,03 ppm is en dat het maximale effect
bereikt is bij ongeveer 1ppm ethyleen. Bij hogere temperatuur of langere blootstellingsduur ligtdezedrempelconcentratie lager.
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Figuur9.7
Houdbaarheidvananjer 'Scania'nabegassingmetverschillendeethyleenconcentratiesgedurende12uurbij24°Cinhetdonker(naar:Woltering, 1985)
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9.3.2. Blootstellingsduur
Voor het verkrijgen van een ethyleeneffect is een minimale blootstellingsduur nodig.
De zogenaamde minimale latentietijd wordt onder andere bepaald door de diffusiesnelheid van ethyleen in het celvocht ende affiniteit van de receptoren,welke beide
weer sterk afhankelijk zijn van detemperatuur. Bijeen lagetemperatuur zaldediffusie van ethyleen in het celvocht sneller gaan, doch de interactie met de receptoren
is minder intensief. Voor het verkrijgen van een fysiologisch effect van ethyleen is
veelal de activering en/of synthese van verschillende enzymen nodig, hetgeen vaak
depermanente aanwezigheid van ethyleen gedurende een bepaaldetijdvereist.Als
de minimale latentietijd overschreden is zal het effect met de tijd toenemen tot een
maximaal effect is bereikt. Daarna heeft een langere blootstellingsduur geen extra
effect meer.
Infiguur 9.8 staat de houdbaarheid vanveilingrijpe anjers uitgezet nabegassinggedurende verschillende perioden met 1en 1000 ppm ethyleen. Hieruit blijkt dat alvorens effect te sorteren bij 1 ppm de blootstellingsduur bij 18°C minstens 12 uur
moet bedragen terwijl bij 6°Cminstens 30 uur blootstelling vereist is. Deze minimalelatentietijd iskorter naarmatedeconcentratie,waarmee begastwordt,hogeris.
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Figuur9.8(boven)
HoudbaarheidvanAnjer'Scania'nabegassing met 1( ) en 1000 (—) ppmethyleen(naar:Wolteringe.a., 1984)
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9.3.3. Temperatuur
Alle biochemische reacties in de plant zijn sterk afhankelijk van de temperatuur, zo
ookdeeffectenvanethyleen.
Uit figuur 9.9 blijkt dat naarmate de temperatuur hoger wordt de ethyleendrempelconcentratie lagerwordtendatditeffect sterker isbijeenkorte blootstellingsduur.
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9.3.4. C02-concentratie
Kooldioxide, dat doorde plantzelfgeproduceerd wordt, isinverhoogde concentratie
inhetalgemeen instaatdeethyleengevoeligheid teverlagen.
Zo kan het negatieve effect van een lage ethyleenconcentratie op de houdbaarheid
van anjers (0,05 ppm, 2-4 dagen bij 20°C) volledig onderdrukt worden door de aanwezigheid van 0,4% C0 2 . Omdat in bloemendozen naast een iets verhoogde ethyleenconcentratie ook een iets verhoogde C02-concentratie aanwezig is leidt dit op
zichdusniettotethyleenschade (SmithenParker, 1966).
Indien we te maken hebben met hogere ethyleenconcentraties (0,12-0,25 ppm, 1
dag bij 20°C) dan kunnen alleen C02-concentraties boven 5% de ethyleeneffecten
bij anjer nog onderdrukken en indien nog hogere ethyleenconcentraties wordentoegediend (0,5-1 ppm) zijn alleen nog C02-concentraties boven 30% voldoende
(Uota, 1969).Opgemerkt dient tewordendat indien geen ethyleenwordt toegediend
hetaanwezige C0 2 allééngeeneffect opdehoudbaarheid heeft.
Over het mechanisme van dewerking van C0 2 tast men nog goeddeels in hetduister. In een extract van (uit plantmateriaal) geïsoleerde 'ethyleenbindingsplaatsen'
vertoonde C0 2 geen enkele interactie met de bindingsplaatsen endus kan C0 2 deze ook niet blokkeren (Sisler, 1982). In proeven met levend materiaal echter was
C0 2 welinstaatethyleenvandebindingsplaatsente'verdrijven'(Sisler, 1979).

Bij iris leidt ethyleen tot een groeiremming van de bloemstengel, waardoor knijpers (rechts)
ontstaan
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Omdat de mate van binding van ethyleen afhankelijk isvan de pH (Sisler, 1980) zal
de werking van C0 2 zich waarschijnlijk indirect via een pH-verandering in of bij de
celmembranen manifesteren.
Inprincipe beschikt de plant dus over een mechanisme omde ethyleengevoeligheid
te onderdrukken middels de C02-produktie en de openingstoestand van de huidmondjes (waardoor meerof minderC0 2 kanverdwijnen).
Behalve bovengenoemde factoren kan de ethyleengevoeligheid ook beïnvloed worden door verschillende andere factoren zoals: teeltomstandigheden (licht, koolhydraatreserve, bemesting) en stadium van bloemontwikkeling. Vooral dit laatste kan
eengrote invloed hebben omdat, in het algemeen, een bloem naarmate deze ouder
wordt,gevoeliger wordtvoorethyleen.
9.3.5. Classificatievandeethyleengevoeligheid
De ethyleengevoeligheid van diverse soorten snijbloemen is de laatste jaren uitgebreid en systematisch onderzocht. Een groot aantal soorten zijn onderling vergelekenzodateenclassificatievoordeethyleengevoeligheid konwordenopgesteld.
Alle experimenten zijn uitgevoerd door de bloemen liggend,gedurende 20-24 uur bij
ca. 20°Cte begassen met een hoge concentratie ethyleen (ca. 3 ppm). Tijdens de
ethyleenbegassing werd het door de bloemen zelf geproduceerde C02-gas weggehaald omdat dit de ethyleengevoeligheid kan beïnvloeden. Na de ethyleenbegassing zijn de bloemen gedurende enkele weken geobserveerd en is een classificatie
vastgesteld.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat zo'n 30%vandegetoetste soorten/cultivars
sterkgevoeligvoorethyleen is.Ongeveer 50%blijkt relatief ongevoelig.
Declassificatie van de getoetste produkten naar ethyleengevoeligheid isweergegeveninbijlage5.
De ethyleengevoeligheid in bijlage 5 heeft slechts betrekking op één specifieke
situatie, (namelijk 3 ppm ethyleen, 1dag begassing bij 20°C indonker zonder C0 2 )
terwijl we eerder al hebben gezien dat naast verschillende andere factoren vooral
deconcentratie, de temperatuur en de blootstellingsduur een belangrijke rolspelen.
Hierover is momenteel vrij veel informatie voorhanden, maar toch blijkt het moeilijk
de exacte interacties te beschrijven. Daarom volstaan we hier met de volgende algemeneregels.
- De drempelconcentratie is bij korte blootstellingsduur sterk afhankelijk van de
temperatuur, bijlangere blootstellingsduur veel minder.
- Als dedrempelconcentratie overschreden is neemt de schade met de concentratieverhogingtoeenwelsterker naarmatedetemperatuur hogeris.
- Het maximale effect van ethyleen is hoger naarmate detemperatuur hoger en de
blootstellingsduur langeris.
- Als de drempeltijd overschreden wordt neemt het effect met de tijd toe en wel
sterker naarmatedetemperatuur hogeris.
- Dedrempeltijd ishoger naarmatedetemperatuur lageris.
- Dedrempeltijd islager naarmatedeconcentratie hogeris.
9.4. Specifiekeeffectenvanexogeen ethyleen
Er is een grote verscheidenheid aan schadeverschijnselen door ethyleen. Hier zal
worden volstaan met een globale bespreking van de meest voorkomende schadeverschijnselen enhunfysiologische achtergrond.
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Ethyleenenverwelking/krimp
Verwelking gaat meestal gepaard met een toenemende doorlaatbaarheid van de
membranen in de cel. Hierdoor gaat de capaciteit van de bloembladeren om water
aantetrekken en vast te houden verloren, met als gevolg dat de cel zijn stevigheid
verliest en het kroonblad slap gaat hangen of dat een open bloem langzaam sluit.
Somsgaatdit proces zeer snel, engaat hetgepaard met inrollenvanhetbloemblad.
Dit wordt meestal 'krimp' genoemd. Meestal worden dan ook assimilaten naar het
vruchtbeginsel afgevoerd.
Bij een aantal snijbloemsoorten wordt de verwelking sterk door ethyleen gestimuleerd. Naast anjer, zeepkruid,gipskruid enduizendschoon, die alle 'krimp'vertonen,
en Dendrobium,waarbij de bloemen langzaam sluiten,leidt ethyleen bijo.a.alstroemeria, iris, narcis, roos, mathiola, scabiosa en verschillende soorten orchideeën tot
snellereverwelking.
Het effect van ethyleen (3 ppm) op de verwelking (= sluiten) van Dendrobiumbloemen wordt geschetst in figuur 9.10. Beide partijen startten het vaasleven met open
bloemen. Bij departij die met ethyleen begast is blijken de bloemen zichsnel te sluiten,terwijlditbijdenietmetethyleen begaste partijslechtszeerlangzaamgaat.
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Figuur9.10
Effect van ethyleenbegassing (24 uur, 20°C, 3 ppm) op de uitbloei van Dendrobium (naar:
WolteringenHarkema,1980a)
Ethyleenenverkleuring
Verkleuringen die tijdens de normale veroudering voorkomen, kunnen (mede) veroorzaakt worden door ethyleen. Het betreft hier meestal een rood- of blauwverkleuring.Ook komtontkleuring (vergeling) voor.
Roodverkleuring doet zich voor bij Alstroemeria 'Orchid' en bij de meeste cymbidium-cultivars. De verkleuring is een gevolg van een extra aanmaak van anthocyaan (derodekleurstof) als reactieopethyleen.
Infiguur 9.11 staat het anthocyaangehalte inde lipvancymbidiumbloemen uitgezet.
Hieruit blijkt duidelijk dat ethyleen tot een verhoogde hoeveelheid anthocyaan en
dustoteenrodeverkleuringvandecymbidiumbloemleidt.
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Figuur9.11
Anthocyaangehalte indelipvancymbidium 'Stardust' nabegassing metethyleengedurende
resp.8(o)en24(•) uur(naar:HarkemaenWoltering, 1982)
Blauwverkleuring dat onder andere bij Nerine bowdenii, roos 'Motrea' en enkele tulpecultivars gestimuleerd wordt door ethyleen, wordt toegeschreven aan eenveranderde zuurgraad van het celsap. Ethyleen stimuleert hierbij de verkleuring door bevorderingvan hetnatuurlijke verouderingsproces.
Vergeling door ethyleen komt voor bij het bladvan Euphorbia fulgens ende petalen
van cymbidium. Ethyleen blijkt in staat het chlorophyl in het blad af te breken
waardoor degelekleurstoffen gaanoverheersen.
Ethyleenenverstoordebloemontplooiing
Hierbij kunnen we twee verschijnselen onderscheiden. Soms is er sprake van een
gestagneerde bloemontplooiing (trosanjer, iris ensering), maar ook welvan eengeforceerde bloemontplooiing (forsythia, lelie, roos, narcis). Beide verschijnselen zijn
waarschijnlijk een direct gevolg van een verstoorde hormoonhuishouding waardoor
deontwikkeling van de bloem (of bij iris,de bloemstengel) niet meer op normale wijzegestuurdwordt.
Hiernaast kan gestagneerde bloemontplooiing ook een gevolg zijn van de geringe
capaciteit van de bloem om water aan te trekken. Dit laatste kan door ethyleen veroorzaakt worden,waarbij 2processeneenrolkunnenspelen.
1. Dedoorlatendheidvanmembranenwordtdoorethyleenverhoogd.
2. Als gevolg van ethyleen treedt een lek op van osmotisch actieve stoffen vanuit
hetbloemblad naarhetvruchtbeginsel.
Eengeforceerde bloemontplooiing, hetgeen vaak tot een korter vaasleven leidt, kan
in bepaalde gevallen ook toegeschreven worden aan een verhoogde ademhalingsactiviteit. Ethyleen is in bepaalde gevallen in staat de ademhaling sterk te stimuleren.
Een voorbeeld van geforceerde bloemontplooiing wordt geschetst in figuur 9.12.
Hier is het aantal Forsythiatakken met open bloemen op de eerste 3vaasdagen na
eenethyleenbehandeling uitgezet. Hieruit blijkt dat de met ethyleen behandelde takken sneller open bloemen hebben. Hierdoor is het vaasleven van de ethyleenpartij
ietskorterdanhetvaaslevenvandecontrolepartij.
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Figuur9.12
Geforceerde bloemontplooiing als gevolg van ethyleen (3 ppm) bij forsythia (naar: Woltering
enHarkema,1981a)
Als de bloeistagnering zo sterk is dat de bloemen in het knopstadium blijven steken
en verdrogen spreken we van knopverdroging. Dit doet zich in sterke mate voor bij
een aantal soorten zomerbloemen (Campanula, Physostegia) en bij Prunus triloba.
In figuur 9.13 staat het percentage open bloemen van Prunus triloba uitgezet, welke
op snijbloemenvoedsel uitbloeiden. Bij deze soort blijkt als gevolg van de ethyleenbehandeling slechts een geringe hoeveelheid knoppen tot volle bloei te komen, alhoewel de bloem in ruime mate voorzien is van voedingsstoffen (snijbloemenvoedsel). Mogelijk is de hormonaal gedurende bloemontwikkeling ernstig verstoord of is
sprake van door ethyleen geïnduceerde vaatverstopping (Oliën en Bukovac, 1982).
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Figuur9.13
Bloemverdroging bij Prunus triloba als gevolg van ethyleen (3 ppm). Uitbloei op snijbloemenvoedsel (naar:Woltering enHarkema, 1981a)
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Een nevenverschijnsel van een verstoorde bloemontplooiing is soms een misvorming van de bloem zoals bij lelie, fresia en Nerine bowdenii. Ook zijn de bloemen
soms al open terwijl ze nog niet volledig gekleurd zijn (narcis). Ook deze verschijnselenmoetentoegeschreven wordenaaneenhormonalestoring.
Ethyleenenbloem-,knop-enbladval
De rol van ethyleen bij het ontstaan van celscheiding in de abscissiezone werd in
hoofdstuk 2 al beschreven. Bloem- en knopval treedt bij een groot aantal zomerbloemen op als deze uitbloeien op de vaas. Bladval treedt alleen op bij Euhorbia
fulgens.
Bloem-enknopvaldoor ethyleen komt voor bijveelsoorten zomerbloemen. Infiguur
9.14isditgeschetst voorAgapanthus 'BlueTriomphator'.
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Figuur9.14
Bloem-enknopval bij agapanthus 'BlueTriomphator' alsfunctievandeethyleenconcentratie
na8,24en48uurbewaringbij20°Cindonker(naar:Woltering,1984)
Hieruit blijkt dat indien de blootstellingsduur toeneemt, de hoeveelheid gevallen
bloemen en knoppen even sterk toeneemt. Boven een bepaalde concentratie heeft
extraethyleenweinigextra effect.
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Omdat de auxinestroomvan bladof bloem naar de restvande planteen belangrijke
rol speelt (zie ook hoofdstuk 2) kunnen dergelijke abscissieverschijnselen in hetalgemeen tegengegaan worden door bespuiting van deze plantedelen met auxine.
Het auxine wordt door het blad of de bloemen opgenomen en naar de rest van de
plantvervoerdwaardoor devormingvaneencelscheidingslaagverhinderdwordt.
OokSTS,datdewerkingvanethyleen blokkeert (zie§9.6.2.),gaatabscisietegen.
Ethyleenenepinastie
Epinastie is een verschijnsel waarbij de bovenzijde van een blad- of een bloemsteeltje sneller groeit dan de onderzijde en dus naar beneden gaat krommen. Het
gevolgisdat hetlijktalsof hetbladofdebloemenslaphangen.
Epinastie wordt, naar men aanneemt, veroorzaakt door een verstoord transport van
auxine waardoor een gewijzigde verdeling ontstaat met als gevolg dat boven- en
onderkant meteenverschillende snelheidgroeien (Reide.a.,1981).
9.5. Effectvanenkele milieufactoren opdeethyleenproduktie ende
houdbaarheid
Eerder zagen we al dat de ethyleenproduktie van plantmateriaal zich niet altijd op
hetzelfde niveau bevindt maar dat bijvoorbeeld bij veroudering of bevruchting van
de bloem de produktie zeer hoog op kan lopen (tot 1000 maal het basisniveau).
Naast deze, met verwelking geassocieerde, ethyleenproduktie ondergaan veel
planten ook als gevolg van verschillende milieufactoren een verandering inde ethyleenproduktie.
Aandehandvanenkelevoorbeeldenwordtdittoegelicht.
9.5.1. Vochtverlies
Tijdens droge opslag of transport van snijbloemen vindt door verdamping meestal
een zeker vochtverlies plaats. Alhoewel niet alle snijbloemen daar indezelfde mate
gevoelig voor zijn kan een gering vochtverlies bij bijvoorbeeld Euphorbia fulgens al
totversnelde bladvergeling leiden.
Uit bijlage 5 bleek aldat Euphorbia fulgens een zeer ethyleengevoelige snijbloem is
en dat het ethyleenschadebeeld bij deze soort onder andere bladvergeling is. De
door uitdroging ontstane bladvergeling lijkt dus veel op een ethyleenschadebeeld,
hetgeendoor ethyleenproduktiemetingenbevestigdwerd.
In figuur 9.15 staat de ethyleenproduktie en het chlorofylgehalte ('groenheid') van
eenopwater bewaarde eneendroogbewaarde partij Euphorbiafulgens uitgezet.
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Uit deze figuur blijkt dat de ethyleenproduktie van een droog bewaarde partij (ca.
6% vochtverlies) ruim tweemaal zo hoog is als de ethyleenproduktie van de nat bewaarde partij, terwijl het chlorofylgehalte afgenomen is en het blad dus geler. Het
tegengaan van uitdroging kan bij deze snijbloem in belangrijke mate bijdragen tot
een betere kwaliteitshandhaving. Ook is het mogelijk met middelen die tegen ethyleenbeschermendevergelingtegentegaan.
9.5.2. Positieveranderinginhetzwaartekrachtveld
Als een plantedeel, dat gewoonlijk rechtop groeit, wordt platgelegd (hetgeen met
veel snijbloemen gebeurt omdat zij liggend vervoerd worden) is er sprake van positieverandering ten opzichte van het zwaartekrachtveld. Planten kunnen hier op verschillende wijze op reageren. Opvallend is het krom groeien vande stelen bij onder
andere tulpen, gladiolen en veel soorten zomerbloemen. Tevens vindt een hogere
ethyleenproduktie plaats.
Zo blijken rozen liggend ongeveer tweemaal zoveel ethyleen te produceren als
staand(tabel9.2). Ditheeft bijrozenechtergeeninvloedopdehoudbaarheid.
Tabel9.2. Ethyleenproduktie vanroos'Ilona'
behandeling

gemiddelde ethyleenproduktie
iil/kg(vers).h

staanddroog
staandwater
liggenddroog
liggendschuddend

0,13
0,11
0,22
0,20

nl/stuk.h
2,94
2,51
4,70
4,32

Bij de ethyleengevoelige zomerbloem kniphofia (vuurpijl) heeft de (door liggend
transport gestimuleerde) ethyleenproduktie welinvloedopdehoudbaarheid.
Infiguur 9.16 staat de ethyleenproduktie van (gedurende 24 uur) liggend en staand
bewaarde kniphofia's uitgezet. Tevens is het percentage knopval op de dag na de
bewaring uitgezet. Duidelijk blijkt hier het verbandtussen ethyleenproduktie enkwaliteit.
9.5.3. Schudden
Ook schudden, hetgeen niet te voorkomen is tijdens transport van snijbloemen, kan
tot eenverhoogde ethyleenproduktie leiden met mogelijk nadelige gevolgen voor de
houdbaarheid.
Uit tabel 9.2 blijkt dat continu schudden van rozen niet tot een verhoogde ethyleenproduktie leidt. Indien met tussenpozen geschud wordt blijkt vaak wel eenverhoogde ethyleenproduktie op te treden. Aan continu schudden blijken de planten dus te
'wennen'.
Onderzoek naar dit verschijnsel is vooral uitgevoerd bij potplanten. Zo blijken volgens de Proft Bromeliaceae na eenmalig schudden een hoeveelheid ethyleen te
produceren die hoog genoeg is om de bloei te induceren, hetgeen op dat moment
vaakongewenstis.
Alstijdens deteelt van lelie de planten zo nuendan geschud worden blijkt deethyleenproduktie hoger en de groei minder snel, waardoor stevigere planten ontstaan
die in een winderige omgeving een grotere overlevingskans zouden hebben. Ook
een behandeling met ethyleen had tot gevolg dat de groei onderdrukt werd (Hiraki
en Ota, 1975). Over de effecten van schudden tijdens transport van snijbloemen en
heteventueleeffectervanopdehoudbaarheidzijngeengegevensvoorhanden.
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9.5.4. Lichtgebrek
Deethyleenproduktie van plantmateriaal is indonker hoger dan in licht. De oorzaak
vandeze hogere ethyleenproduktie moet gezocht worden indehogere interne C0 2 concentratieomdat:
a. dehuidmondjes zichinhetdonkersluitenen
b. deassimilatie,waarbijC02verbruiktwordt,indonker stopt.
Infiguur 9.17 wordt het verband tussen de ethyleenproduktie ende C02-concentratie voor bladmateriaal geschetst. Een geringe verhoging ten opzichte van de normaal inde buitenlucht aanwezige concentratie (0,033%) heeft aleensterk effect op
deethyleenproduktie.
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Figuur9.16(links)
Effectvan liggende bewaringopdeethyleenproduktie enhetoptredenvanknopval na1 dag
bijKniphofiaopwater(A)resp. droog(B)bewaard
Figuur9.17(rechts)
Effect vandeC02-concentratieopdeethyleenproduktie vanhetbladvanrijstplanten,diebehandeldzijnmetACC(naar:KaoenYang, 1982)
Bij de teelt van lelies leidt lichtgebrek in de wintermaanden tot het optreden van
knopval. Indien hetgewas regelmatig belichtwordt kanditvoorkomen worden.Deze
knopval wordt door een verhoogde ethyleenproduktie veroorzaakt. Reeds na 1dag
indonker blijkt deethyleenproduktie verdubbeld. Eentegen ethyleen beschermende
stof bleek in staat de problemen het hoofd te bieden (van Meeteren en de Proft,
1982).
9.5.5. Verwonding
Verwonding door insecten of aantasting door schimmels, bacteriën,virussen of aaltjes kan een verhoogde ethyleenproduktie van de plant tot gevolg hebben. In be-
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paalde gevallen is aangetoond dat ethyleen in dergelijke situaties de vorming van
antimicrobiële stoffen, de opbouw van een beschermende laag of het afstoten van
het geïnfecteerde orgaan stimuleert, zodat de door verwonding geïnduceerde ethyleenproduktie als een verdedigings- of wondhelingsmechanisme gezien moet worden.
Alhoewel geoogste snijbloemen altijd een wond hebben (het snijvlak) is het effect
van afsnijden op de ethyleenproduktie langverwaarloosd. Onlangs isechter aangetoond dat afgesneden stengelstukjes van adianthumtakken direct na het afsnijden
een zeer hoge ethyleenproduktie vertonen, die in enkele uren weer naar een laag
niveau terug zakt. Omdat een tegen ethyleen beschermende stof de vaatverstopping(zie hoofdstuk 2) bij deze takken vrijwel geheel kan tegengaan en diverse bactericiden geen positief effect hadden leeft het idee dat wond-ethyleen een belangrijke rol kan spelen bij het optreden van vaatverstopping bij bepaalde soorten snijbloemen. Dergelijkonderzoek staat echter momenteel nogindekinderschoenen.
9.5.6. Microbiëleaantasting
Aantastingdoor micro-organismen betekent inwezenverwonding, hetgeeneenverhoogde ethyleenproduktie tot gevolg heeft. Soms produceren micro-organismen zelf
ook ethyleen of produceren zij metabolieten die de plant aanzetten tot eenverhoogdeethyleenproduktie. Hetgevolgkanzijndatdehoudbaarheid benadeeldwordt.
Dit is onderzocht bij anjers die met Botrytis besmet werden. De besmette bloemen
blijken eerder de zogenaamde autokatalytische ethyleenproduktie te vertonen met
alsgevolgdatdebloemeerderverwelkt (ziefiguur9.18).
ethyleenproduktie
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Figuur9.18
DeinvloedvanBotrytisaantastingopdeethyleenproduktievananjers(naar:Smithe.a., 1964)
9.5.7. Bevruchting
Indien een bloem bevrucht is,vervalt inwezen de functie van de bloembladeren en
mogen deze afsterven. De meeste bloemen vertonen na bevruchting een sterk verhoogde ethyleenproduktie, waarna meestal snel het kroonblad verwelkt of afvalt (zie
figuur 9.19).
Het geheel van fysiologische veranderingen na bevruchting is echter nog veel omvattender. Zo blijkt niet alleen deethyleenproduktie toetenemen,maarook deethyleengevoeligheid (Halevy e.a., 1984)zodat hetmeshieraantwee kantensnijdt.
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Figuur9.19
Ethyleenproduktie van petalen (•) en stempels (o) van bevruchte (
te(—)anjerbloemen(naar:Nicholse.a., 1983)
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9.6. Bescherming tegen ethyleen
Zoals uit het voorgaande gebleken is, kan 'ethyleenschade' verschillende oorzaken
hebben. Ethyleen kan van buitenaf als gevolg van uitlaatgassen, andere produkten
en industriële luchtvervuiling het produkt indringen maar ook door het produkt zelf
als gevolg van veroudering, bevruchting, verwonding en dergelijke geproduceerd
worden. Erzijndaaromverschillende methoden omethyleenschade tevoorkomen.
9.6.1. Verwijderenvanethyleenuitdeomringendelucht
Om te voorkomen dat in de omringende lucht een hoge concentratie ethyleen ontstaat is,naast het gescheiden houdenvanverkeer enprodukt ofvanethyleenproducerende produkten en ethyleengevoelige produkten, een aantal maatregelen mogelijk.Dezeworden hierkortbesproken.
1. Ventileren met (schone) buitenlucht
Dit iseenzeer effectieve methode omethyleen teverwijderen,vooropgesteld datde
lucht niet sterk vervuild is. Het heeft als nadeel dat het energietechnisch onaantrekkelijk kanzijn om eengekoelde ruimte met bijvoorbeeld warmere buitenlucht teventileren. Voorts is ventilatie niet mogelijk als inde ruimte een gewijzigde luchtsamenstellingvereist iszoals bijCA-bewaring.
2. Verwijderen met chemicaliën
Ethyleen kan worden verwijderd met kaliumpermanganaat. Deze stof is in staat
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ethyleen te oxideren en vast te leggen. Het wordt door verschillende fabrikanten op
demarktgebracht opeengranulairedrager (bijvoorbeeldaluminiumoxide).
Om een effectieve werking te verkrijgen moet de lucht met behulp van een pompof
een ventilator door het materiaal geperst worden. Als losse cachets in een verpakkingwerkt hetnietofnauwelijks (BoerrigterenMolenaar, 1984).
3. Katalytische oxydatie van ethyleen
Katalytische oxidatie iseen techniek waarbij ethyleen bij eenzeer hoge temperatuur
omgezet wordt inH 2 0 + C0 2 met behulp vaneen katalysator, bijvoorbeeld platinum
of koper (Rudolphij en Boerrigter, 1980). Dezetechniek wordt op beperkte schaal bij
appelbewaring toegepast.
Naast de genoemde methoden zijn er nog een aantal andere methoden die in de
praktijk (nog) geen toepassing hebben gevonden,ondermeer verwijdering vanethyleen met behulp van ozon (Rudolphij en Boerrigter, 1980) of met behulp van bacteriën in een zogenaamde bioscrubber (De Bont, 1976). Voorts is lagedrukbewaring
(hypobarische bewaring) ook een mogelijkheid om de ethyleenconcentratie sterk te
verlagen.
Ventilatie en de diverse scrubmethoden hebben geen effect als het ethyleenniveau
inde plant als gevolg van de eigen ethyleenproduktie te hoog is. Hypobarische bewaring echter trekt als het ware het ethyleen ook uit de plant zodat dit ook een gedeeltelijke bescherminggeeft tegen "stress"geïnduceerde ethyleenschade.
Effectiever dan de bovengenoemde methoden is het om ofwel het ethyleenproduktiesysteemvan de plant te blokkeren ofwel de plant ongevoelig te maken voor ethyleen.
9.6.2. Verlagenvandeethyleengevoeligheid
Door Beyer (1976) werd ontdekt dat tabaksplanten die met zilvernitraat bespoten
werden tegen hoge ethyleenconcentraties bestand waren, in tegenstelling tot niet
behandelde planten waar ten gevolge van ethyleen bladval optrad. Dit bleek bij vrijwel alle andere Produkten, waaronder de zeer ethyleengevoelige anjers en orchideeën ook te werken. Deze stof werd echter als gevolg van de positieve lading van
het zilver niet of nauwelijks via de stengel opgenomen zodat het voor commerciële
doeleinden nog niet geschikt was. In 1979 echter werd een effectieve methode gevonden om de opname van zilver via de bloemstengel te verbeteren, namelijk de
verbinding van 'zilver' met 'thiosulfaat'. Het nu ontstane 'zilverthiosulfaat' (STS)
wordt gemakkelijk door bloemstengels vervoerd en heeft toch de ethyleenwerkingremmendeeigenschap behouden (Veen,1983).
Dewerkingvanzilverionen kunnenweonsalsvolgtvoorstellen:
Ethyleen moet, wil het effect hebben,een binding aangaan met bepaalde celcomponenten, de zogenaamde receptoren. Het zilver 'blokkeert' of 'vervormt' deze receptorenzodathetethyleen ergeeninteractie meer meeaangaat.
Het proces wordt in figuur 9.20 schematisch weergegeven. Het voordeel van het
blokkeren van deethyleenreceptoren isdat zowel ethyleen dat van buitenaf hetprodukt indringt als het ethyleen dat door de plant zelf geproduceerd wordt, geen effect
meer heeft.
Een voorbehandeling met STS wordt tegenwoordig algemeen toegepast bij anjers,
terwijltevens lelies, alstroemeria's, Euphorbia fulgens en een groot aantal ethyleengevoelige zomerbloemenzeer positief opdebehandeling reageren.
In tabel 9.3 wordt het effect van een behandeling met STS op de zomerbloem ridderspoorweergegeven.
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Figuur9.20
Schematischewerkingvanzilverthiosulfaat(STS)(naar:Veen, 1983)
Tabel9.3. HoudbaarheidvanDelphiniumajacis(blauw)(Woltering, 1984)
behandeling

controle
controle + STS
ethyleen (3,3ppm)
ethyleen + STS

aantaldagen
conditie
'goed'
3
> 11
0
0

vaasleven
(dagen)
4
> 11
0
> 11

bloem-enknopval
dagO
(ingram/tak)
0,00
0,10
1,25
0,35

Uit de tabel blijkt dat indien geen ethyleenbegassing wordt uitgevoerd door de STS
voorbehandeling een aanmerkelijk langer vaasleven behaald wordt. Als met eenhoge concentratie ethyleen begast wordt blijkt de STS voorbehandeling in staat de
schade tot aanvaardbare proporties terug te brengen. De houdbaarheid van deze
bloem blijkt dus sterk door ethyleen (zelf geproduceerd of van buitenaf) bepaald te
worden.
Een neveneffect van STS is vaak een verhoogde ethyleenproduktie. Voor het desbetreffende produkt heeft dit natuurlijk geen nadeligegevolgenomdatde receptoren
geblokkeerd zijn. Abusievelijk wordt in de literatuur weliswaar aan STS vaak een
ethyleenproduktieverlagend effect toegeschreven. Dit is echter alleen het geval tijdensautokatalyse,watimmerseenresultaat isvandewerkingvanethyleen.
De reden dat een STS-behandeling tot een verhoogde ethyleenproduktie leidt ligt
mogelijk inhetfunctioneren van eenfeedback systeem,omdatde ethyleenproduktie
normaal gesproken door de plant onder controle is. De plant 'merkt' hoeveel ethyleen er is en daarop wordt het ethyleenproduktieniveau afgestemd. Nu er echter
geen binding van ethyleen metde receptoren plaatsvindt 'merkt' de plant niet dater
ethyleenisengaat zijongecontroleerd produceren.
Recent isook aangetoond dat devorming van malonyl-ACC (zie hoofdstuk 2) inbepaalde gevallen door STS geblokkeerd kan worden waardoor er meer ACC voor de
produktievanethyleen vrijkomt.
Naast de genoemde voordelen van STS kleeft er ook een belangrijk bezwaar aan.
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Omdat zilver een zwaar metaal is kan het, indien op grote schaal gebruikt, tot
onaanvaardbare milieuvervuilingleiden.
Andere methoden om de ethyleengevoeligheid te verlagen zijn het toevoegen van
groeiregulatoren (bijvoorbeeld cytokininen, gibberellinen) of suikers. De werking is
echter vele malen minder sterk als de werking van STS,vooral als er sprake is van
exogeenethyleen.
Infiguur 9.21 staat het optreden van ethyleenschade bij anjer 'Scania'geschetst die
voorbehandeld is met water, AOA (dat de omzetting remt van SAM inACC) of STS.
Hieruit blijkt dat AOA, hoewel het de houdbaarheid duidelijk verbetert (zie figuur
9.22) deschadeprocentueelweinigtegengaat,terwijl STSdatweldoet.
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Figuur9.21
Effectvanethyleen(12uur,24°C,donker)opdehoudbaarheidvananjer'Scania', voorbehandeldmetresp.water(•),AOA(o)enSTS(A) (naar:WolteringenSterling,1986)
9.6.3. Onderdrukkenvandeethyleenproduktie
De ethyleenproduktie kan op verschillende manieren worden geremd. Zo kan de
omzetting van SAM in ACC onderdrukt worden door de enzymremmers AOA of
AVG, terwijl ook de omzetting van ACC inethyleen onderdrukt kanworden door bijvoorbeeldcobalt-ofnikkelionen.
Het op dit moment meest aantrekkelijk is het genoemde AOA (amino-oxy-azijnzuur). Deze organische stof is in staat de werking van het enzym ACC-synthase te
blokkerenwaardoor deplant nietmeer instaat isveelethyleenteproduceren.
In principe beschermt deze stof dus niet tegen de gevolgen van ethyleen dat van
buitenaf de plant in dringt. De autokatalytische ethyleenproduktie, die een nevenwerking van extern ethyleen kan zijn, wordt echter welonderdrukt zodat AOA goede
perspectieven biedt metbetrekkingtotdevoorbehandeling vansnijbloemen.
Infiguur 9.22 staat de ethyleenproduktie van voorbehandelde anjers uitgezet. Hieruit blijkt dat de ethyleenproduktie van met AOA voorbehandelde anjers vrij lang op
een zeer laag niveau ligt en pas na circa 6 dagen begint op te lopen. De met STS
voorbehandelde anjers produceren in eerste instantie meer ethyleen dan de met
water voorbehandelde bloemen maar hebben een langer vaasleven terwijl de met
water voorbehandelde anjers al snel veel ethyleen produceren en een kort vaasleven hebben. Momenteel wordt gewerkt aan een voorbehandelingsmiddel op basis
vanAOA.
Ethyleengevoeligheids en -produktiegegevens geven ons dus een aanwijzing in
hoeverre de kwaliteit van de verschillende soorten bloemen beïnvloed zal worden
doorbewaring entransport.
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Figuur9.22
Ethyleenproduktie (bij 20°C) van anjer 'Scania' opwater (•) resp.voorbehandeld metAOA
(o) ot STS (A). De pijlen geven het tijdstip van verwelking aan (naar: Woltering en Sterling,1986)
Tevens geeft de gevoeligheid van de produktenaan inhoeverre met beschermende
middelende houdbaarheid verbeterd zal kunnenworden.Zo blijkenvrijwelalleethyleengevoelige zomerbloemen positief op eenSTS-voorbehandelingte reageren,terwijl vrijwel alle niet ethyleengevoelige zomerbloemen ook niet op de STS voorbehandeling reageren (Woltering,1984).
Ook bij de overweging van gemengde opslag of transport zijn zowel ethyleenproduktie als -gevoeligheidsgegevens van belang om te voorkomen dat onderlinge
beïnvloedingdoor ethyleen optreedt.
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BIJLAGEN
Bijlage1
Minimale aanvoerstadia (ditisongeveer snijstadium) naarveilingvoorschriften (VBN-1985)
soortencultivar

stadium

Alstroemeria

pertakenkelegoedgekleurde,gesprongen
knoppen
schutblad halfopenen11Adeelvandebloem
bovenschutblad uitstekend
halfopen
halfopen
3knoppen kleurtonen,derijpstehalf open
bloeikolf halverwege open,stengeldeelonder
schutblad hard
pertak2bloemenopen

Amaryllis
Anemoon
Anjer (standaard)
Anjer (tros)
Anthurium
Bouvardia
Cymbidium,grootenklein
- pertros
- perbloem
Chrysant (jaarrond)
Euphorbiafulgens
Forsythia
Fresia
Gerbera
Gypsophila
Iris
- Prof.Blauw
- overige
Lelie
Narcis
Nerine
Paphiopedilum
Snijtulp
Strelitzia reginae
Rosahybrida*
Grootbloemig
- Aalsmeer 'Gold'
- Aldona
- Allegro
- Athena
- Carambole
- Carlita
- Carina
- Carted'or
- Cocktail80
- Corso
- Diana
- Dr.Verhage
- Eliora
- Elfe

eengeslotentothalfgeslotenknop
volledigopen
3volgroeide bloemen pertak
vanalletrosjes moetenbloemetjes openzijn
geelvandebloemknoppen zichtbaar
eersteknopvandekamvolledigopkleur
open(lint)bloemenen2kransenopen
meeldraadbloemen
1/3 deelvanallebloemenopen
3cmkleur zichtbaar (vanaf de schutbladeren)
1-1,5cmkleur
eerste kelkenflink gescheurd
voor 15januari:80%vandevliezen
gesprongen. Deoverige knoppenvolgroeid
rijpste bloemperschermophetpuntstaanvan
openspringen
vlaginverticalestand,depetalen moeten
gegolfdzijn
duidelijke bloemkleur
perschede2bloemengeopend,vande2e
bloem moet hetblauwzichtbaar zijn

'volgroeideknop'
visueelovereenkomend met
Soniaknoppen kortvoorstadium2
infiguur 3.5
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soortencultivar

stadium

Ilona
Jerney
Jofitali
LaMinuette
Lara
Manola
Mariska
Marina
MissBlanche
Nathali
PeerGynt
Pink Sensation
Privé
Roselandia
Sandokan
Shocking Blue
Sonia
SterlingStar
Visa
White Succes
WhiteWeekend
Baccara
BridalPink
EveningStar
Madeion
Mainzer Fastnach
Nordia
Pasadema
RedSucces
Simone
Veronica
WhiteMaster Piece
Kleinbloemig
- Evergold

-

Annabel
Anna
Candia
Carolien
Carol
Carona
Carterose
Champagne
Coronet
Darling
Geza
Jack Frost
Lorena
Marimba
Murena
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'enigszinsgesprongen knop'
visueelovereenkomend met
Soniaknoppen iets rijperdanstadium2

'kelkblaadjes los'
visueelovereenkomend met Soniaknoppen
jonger danstadium1
'volgroeideknop'
visueelovereenkomendmet Soniaknoppen
kortvoor stadium2

soortencultivar
Motrea
NewComer
President Souzy
RedCarnette
Sagitta

-

stadium
'volgroeideknop'
visueelovereenkomend met Soniaknoppen
kortvoorstadium2
infiguur 3.5

Belinda
Gold. Belinda
Goldy
JuniorMiss
Miss Ellen
Rubinette
Sabrina
llseta
Disco

'enigszinsgesprongenknop'
visueelovereenkomend met Soniaknoppen
ietsrijperdanstadium2

Gabrielle
Gerdo
GoldenTimes
Jaquar
Kirsten
Mercedes
Romeo
Suzanne

'gesprongen knop'
visueelovereenkomend met Soniaknoppen
tussen stadium2en3

' doordeVBNopgegevensnijstadia.Aanvoerstadia komenminimaalovereenmet snijrijpten
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Bijlage 2
Bewaarperiodenen -omstandigheden
Uit een drietal bronnen wordt in deze bijlage een overzicht gegeven van bewaarperioden en
-omstandigheden. Per informatiebron iseentabel samengesteld, metdaarbij eventuele restricties.
Wanneer de tabellen vergeleken worden dan blijkt dat de adviezen niet altijd met elkaar overeenkomen.
Mogelijke oorzaken zijn: verschillende proefopzet, wel of geen 'hulpmiddelen' zoals snijbloemenvoedsel,anderevariëteiten,andere beoordelingscriteria, seizoensinvloedenz.
Tabel A. Bewaartemperaturen (°C)
Boeren Hilhorst 1978
bloemsoort

en bijbehorende max male bewaarperioden. Naar:

cultivar

bewarinç *
inwater

droog

Anjer
Trosanjer
Chrysant
Fresia
Iris
Lelie
Narcis
Roos

Tulp

WilliamSim
Red Baron
White Spider
Ballerina
Ideal
Enchantment
Carlton
Baccara
RedGarnette
Sonia
Apeldoorn
LustigeWitwe

3dagen

7dagen

3 dagen

7dagen

1- 5
1-10
1-10
n.m.
1-10
1- 7
1-10
2- 6
1- 9
1-10
1- 7
1- 7

n.m.
1- 9
n.m.
n.m.
1- 7
n.m.
1- 6
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.

1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
2- 7
1- 9
1-10
1-10
1-10

2- 8
1-10
1-10
1- 8
1- 9
1- 6
1- 6
n.m.
1- 7
1- 9
1- 8
1- 5

* n.m.= niet mogelijk
Restricties:
- Erisgenoegengenomen met70%vanhetvaaslevenvanniet bewaardebloemen;
- deafzetsimulatienadebewaring bedroegslechts 1 dagbij 10°C;
- debloemen bloeiden uitopsnijbloemenvoedsel.
- Der.v. werdop90%gehandhaafd.
Tabel B. Bewaartemperaturen (°C) en bijbehorende maximale bewaarperioden. Naar: Carow,
1981
bewaring*

bloemsoort

inwater

droog
dagen
Alstroemeria
Anemoon
Anjer
Antirrhinum
Anthurium
Chrysant
Dahlia
Euphorbiafulgens
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weken

temp.°C

kort
3-10
10
n.m.
2
n.m.
n.m.

dagen

weken

temp.°C

2-3

n.m.
2-5
0
0

4-5
1-2
?

0

5
n.m.

5-6
1-2
5

2- 5
4
> 13-15
0- 6
4
9

Gerbera
Gloriosa
Gypsophila
Iris
Lelie
Matthiola
Narcis
Nerine
Orchidee
Cattleya
Roos
Tulp Apeldoorn
TulpLustigeWitwe

10
5
4-7
3-4
7

0-1
3-7
2

2
1
2

Fresia

n.m.
n.m.
1
n.m.
n.m.

2
kort

0

10
8

2-3
4
1-2

0-1
3-4

kort

n.m.
?
3
6
9

n.m.
n.m.
0-4
0-4

0,5-1
0,5-1

0- 1
3- 4
1- 4
5
4
0
2
4
6- 7
10
10
10-13
2- 5
0- 1
0- 1

* n.m. = niet mogelijk
Tabel C. Bewaarklimaat en bijbehorende bewaarperioden. Naar: Refrigeration in Floriculture.
Refr.AirCond. Heat Recovery 84(1004)30-34 (1981)
bloemsoort

bewaring (droog)
dagen

Anemoon
Anjer
Anjerinknop
Antirrhinum
Aster
Camellia
Chrysant
Crocus
Dahlia
Fresia
Gerbera
Gladiool
Hyacinth
Iris
Lelie
Lupine
Narcis
Orchidee
Phlox
Pioen(knop)
Roos
Sering
Tulp
Zantedeschia

weken

temp.(°C)

1- 2

7
0
0
5
5
7
0-1
0-1
4-5
0
2-3
3-4
0-1
0
0-1
5
3-4
13
5
1
0

3
12-14
8-10
1
3- 6
3- 6
1
3- 5
2
2
9
2
2
2
3
2- 3
2- 3
1- 2
6
1
4- 6

4-5
4

7-10

0
4-5

R.V. (%)
95
95

80-85
95
80-85

80-85
80-85

80-85
80-85
95
80-95
95

N.B.
Geadviseerdwordtorchideeën nooit bijtemperaturen lagerdan8°Ctebewaren.
Voor kortdurende bewaring wordt geadviseerd maximaal 2-4 dagen bij 5-10°C, op water;
der.v. niet lager dan80%.
Deze bron stelt nadrukkelijk dat de in detabel gegeven waarden niet te absoluut genomen
moetenworden;veelisafhankelijk vandeomstandigheden inderestvandeafzetketen.
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Bijlage4
Ethyleenproduktie(nJ/kg(vers).h)vanenkelezomerbloemen liggend bij20°Cindonker
soort
Achilleafilipendulina
Aconitum napellus
Allium sphaerocephalon
Amaranthus
Antirrhinum major
Asclepias tuberosa
Asternovi-belgii
Astilbe
Bouvardia
Campanula pyramidalis
Centaurea cyanus
Chelone
Chrysanthemum parthenicum
Crocosmia x Crocosmiiflora
Delphinium ajacis
Eremurus
Erigeron
Eryngium
Gladioluscolvillei

produktie
0,66
0,31
0,46
0,09
1,26
0,44
1,10
0,12
0,29
0,42
1,33
0,19
0,16
0,15
0,62
0,28
0,93
0,22
0,15

soort
Gypsophila paniculata
Helianthus
Hypericum
Kniphofia
Liatris
Limoniumsinuatum
Lysimachiaclethroides
Matthiolaincana
Nlgelladamascena
Ornithogalumthyrsoides
Phlox paniculata
Physostegia virginiana
Rudbeckia
Saponaria
Scabiosacaucasica
Solidago
Trachelium
Triteleia brodiaea

Ethyleenproduktie (^l/kg(vers ).h) van enkele 'jaarrond' snijbloemen,
donker (SterlingenWoltering, 1982)
soort-cultivar
Anjer'Lena'
Chrysant 'Clingo'
Cymbidium
Euphorbiafulgens
Fresia(div.cv.)
Iris'Ideaal'
Lelie 'Connecticut King'
Roos 'AalsmeerGold'
Roos'Ilona'
Roos'Sonia'
Tulp'Apeldoorn'
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produktie
0,64
0,32
0,66
0,64
0,63
0,13
0,55
0,26
4,60
0,18
0,44
0,30
0,58
1,76
1,32
0,28
3,75
0,05

staand bij 20°C, in
produktie
0,05
0,44
0,005
0,92
0,15
0,05
0,10
0,26
0,19
0,39
0,29

Bijlage5
Classificatievande ethyleengevoeligheid
o = geenschade. Erwasgeenaantoonbaar verschilinuitbloeitussendemet
ethyleen begaste bloemenendecontrolepartij (0ppm)
• = weinigschade.Erisweinigverschilgeconstateerd tussen
ethyleenbehandeling encontrole. Ditverschil bestaat uitca. 10%
vaaslevenverkorting of bloemen metietsafwijkendevorm,niet belangrijk
storend voordesierwaarde.
• • = duidelijke schade.Erisduidelijkverschiltussenethyleenbehandeling en
controlepartij.Ditverschilbestaat uiteenvaaslevenverkorting van20-50%
en/of duidelijk opvallende storendeafwijkingen aandebloemen.
• • • / • • • • = aanzienlijke schade. Demet • • • aangeduide soortenvertonengrote
afwijkingen indeuitbloei en/ofvaaslevenverkorting vanmeerdan50%.De
soortenaangeduid met • • • • zijnmeestal bijuitslagalonaanvaardbaar of
ontwikkelenzichinhetgeheel niet (vaaslevenverkorting van 100%)
Ethyleengevoeligheid en schadeverschijnselen van 'jaarrond' snijbloemen en trekheesters in
alfabetischevolgorde (Wolteringen Harkema; 1980a; 1980b;1981a)
soort

cultivar

ethyleengevoeligheid

schadeverschijnselen

Alstroemeria

Carmen
Maria
Orchid
Rosario

••
••
•• •

o

snelle verwelking
enbij'Orchid'
verkleuringvande
kroonbladeren

Anjer (grootbloemig)

Scania
White Sim
William Sim
LeReve
Orange Triumph

•• •
•• •
• ••
• ••
•• •

krimp(acute verwelking
eninrollen bloemblad)

Anjer (tros)

Silvery Pink
RedBaron
Sunshine

•• •
•• •
•• •

openbloemenkrimpen,
knoppen ontplooien
zichniet

Anthuriumandreanum

AvoAnneke
Avo Claudia
AvoTineke

•

verwelking

0

Asparagus plumosus

—

•

bladrui

Cattleya

—

•• •

verwelking

Chrysant

Horim
Spider
Westland

0

verhoogdeschimmelaantastingaan
bloemsteeltjes

•

o

Cymbidium
(grootbloemig)

diverse

lipverkleuring

Cymbidium (mini)

diverse

lipverkleuringensnellere
verwelking

Dendrobium
phalaenopsis

Lady Hamilton

bloemverwelking en
epinastievande
bloemsteeltjes
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soort

cultivar

ethyleengevoeligheid

schadeverschijnselen

Euphorbiafulgens

Albatros
Oranje
(creme)?

•• • •
•• • •
•• • •

bladvergeling enbladval;
ookietsbloemvalen
-verdroging

Forsythia(x)intermedia

Spectabilis

•

snellerebloemontwikkeling

Fresia

Aurora
Ballerina
RoyalBlue

••
••
••

korterelevensduurvan
deopenbloemen,misvormde bloemenen
verdrogingvande
knoppen

Gerberajamesonii

Agnes
Beatrix
Veronica

verwelking buitenste
meeldraadkransen,bij
Agnesinrollen bloemblad
verwelking

Gloriosa rothschildiana
Iris

Ideaal
Prof.Blaauw
Symphony
WittevanVliet

•• •
•• •
••
•• •

snellere verwelking
engestagneerde
bloemontplooiing
(knijpers)

Lelie

Arai
Connecticut King
Enchantment
Lady Killer

••
•• •
•• • •
•• • •

snellereverwelking,
knopverdroging
enbloemmisvorming

Narcis

Carlton
Dutch Master
Golden Harvest

•• •
•• •
•• •

geforceerde bloemontplooiing,snellere
verwelking,kleinere
bloemdiameter,
bloemsteelbuigtniet
blauwverkleuring;
bloemmisvorming

Nerinebowdenii

Nerinesarniensis

Corusca Major

Nerinemancellii
Paphiopedilum

verwelking

Phalaenopsis

verwelking

Prunustriloba
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Multiplex

knopverdroging

soort

cultivar

Roos

Belinda
Diana
Ilona
Motrea
Sonia

ethyleengevoeligheid

schadeverschijnselen

•• •

snellereverwelkingen
geforceerde ontplooiing
bijBelinda,Ilonaen
Sonia;blauwverkleuringbijMotrea

o

••
•
•• •

Mad. Florent
Stepman
Lavalliensis

•
••

snellereverwelkingvan
debloemen,
gestagneerde ontplooiing
knoppen

Tulp

Apeldoorn
Gander
LustigeWitwe

•• •
•
•

gestagneerde bloemontplooiingbijApeldoorn;
blauwverkleuring bij
LustigeWitweenGander

Viburnum opulus

Sterile

Syringavulgaris

Ethyleengevoeligheid en schadeverschijnselen van zomerbloemen in alfabetische volgorde
(Woltering,1984).
soort

ethyleengevoeligheid

Aconitum napellus
Agapanthus africanus
Alliumazureum
Antirrhinum major

« •• • •
« >•••
• >•
< •• •

Asclepiastuberosa

« •• •

Bouvardia
Campanula pyramidalis
Centaureacyanus
Chelone
Clarkiaelegans
Crocosmia x crocosmiiflora
Dahlia
Delphiniumajaces
Dianthusbarbatus
Eremurus
Gladioluscolvillei
Gomphrenaglobosa
Gypsophilapaniculata
Kniphofia
Matthiolaincana
Phlox paniculata
Physostegiavirginiana
Saponaria
Scabiosacaucasica
Silenearmeria
Trachelium
Triteleiabrodiaea

< •• • 4
< •• • •
<
« *••
• >•
< >•
»
< •• • •
< •• • •
«
« >•
<
« •• • •
« •• • •
< »•••
< •• • •
< »•••
•» • • •
< •• • •
<
«» • • •
<

schadeverschijnselen
bloem-enknopval
bloem-enknopval
verwelking
bloem-enknopval,knopverdroging,
verwelking
bloem-enknopval,knopverdroging,
verwelking
bloem-enknopval
knopverdroging
knopverdroging,verwelking
bloem-enknopval
bloem-enknopval
bloem-enknopval
verwelking
bloem-enknopval
krimp
knopverdroging
knopverdroging
verwelking
krimp
bloem-enknopval,verwelking
verwelking
bloem-enknopval, knopverdroging
bloem-enknopval, knopverdroging
krimp
verwelking
verwelking
verwelking
bloem-enknopval
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Bijlage6
Zomersnijbloemen die nietgevoeligzijnvoor 1 dag3ppmethyleen bij20°C(Woltering 1984)
soort

Nederlandse naam

Achillea filipendulina
Alchemillamollis
Allium sphaerocephalon
Amaranthus
Anethumgraveolens
Aster novi-belgii
Astilbe
Callistephus chinensis
Celosiaargentea Cristata'
Chrysanthemum maximum
Chrysanthemum parthenicum
Chrysanthemum segetum
Erigeron
Eryngium
Godetia
Heliantus
Helipterummanglesii
Helipterumroseum
Hypericum
Liatris
Limoniumsinuatum
Limoniumsuworowii
Lysimachiaclethroides
Nigelladamascena
Ornithogalumthyrsoides
Rudbeckia
Solidago
Zantedeschia elliottiana
Zinniaelegans

duizendblad
vrouwenmantel
sierui
kattestaart
dille
herfstaster
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zaaiaster
hanekam
matricaria
geleganzebloem
tijnstraal
kruisdistel
zomerazalea
zonnebloem
Rhodante
hertshooi
Statice
staart-Statice
wederik
juffertje in'tgroen
zuidenwindlelie
zonnehoed
guldenroede
GeleGalla

