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1.

INLEIDING
In liet kader van project 252, kort omschreven als "De houdbaarheid
van snijbloemen" is een literatuuronderzoek uitgevoerd.
Bij dit onderzoek werd de volgende doelstelling zoveel mogelijk
voor ogen gehouden :
Verschaffen van informatie ter vaststelling vai een standaarcfoethode
voor de bepaling van de houdbaarheid.
Nader gepreciseerd :
Standaardisatie van de proefmethodieken. De meest gewenste
temperatuur, belichting en relatieve vochtigheid waaronder de waar
nemingen dienen te worden gedaan en de proefnemingen dienen te worden
uitgevoerd.
Na te gaan welke methodieken door andere onderzoekers worden
toegepast.
Al deze punten te rangschikken naar de soorten materiaal. Zoveel
mogelijk soorten.
Tijdens de eerste bespreking kwam bovendien nog de wens naar voren
dat indien tijdens dit literatuuronderzoek gegevens werden aangetroffen
t.a.v. de CC^-produktie en de warmteproduktie deze ook verzameld dienden
te worden.
Gebruik werd gemaakt van de bibliotheken van :
Het laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt.
De Landbouwhogeschool (hoofdbibliotheek).
Het Sprenger Instituut.
Het Proefstation voor de Bloem s te rij te Aalsmeer.
Het laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse.

VOORDEI LANDE L INGEN
De beïnvloeding van de houdbaarheid door behandelingen en
toevoegingen via de epidermis blijkt veel minder aandacht te hebben
gekregen dan die via het vaaswater. Tegen de aantasting van de
bloemen van de gladiool door Botrytis bleek een besproeiing met 0,31
van het bicarbcnaat van secundair aminobutaan goed te werken» In
sommige gevallen was ook 2% dimethyl sulfoxide effectief (115),
Met hetzelfde doel,d.w.z. botrytisbestrijding?werd eveneens
gladiool behandeld met Temiil, Thiabendazol en Tutane hetgeen
tamelijk succesvol was (114). Besproeiing met 2,4 D verlengt de
houdbaarheid van Anthirrhinum, Clarkia, Delphinum en Escholtzia
(146) , Paraffine wordt toegepast om het gewichtsverlies van Anthurium
tegen te gaan (153). Over een aantal middelen die de transpiratie
tegengaan wordt bericht nadat ze beproefd waren op Chrysanthemum
en Ilex (153).
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3. KOELING EN CA-BEWARING
Naar analogie van diverse andere tuinbouwprodukten is naar
verhouding veel aandacht geschonken aan koeling en CA-bewaring
van snijbloemen. Ook het Sprenger Instituut heeft hier reeds aan
dacht aan geschonken. Sommige publikaties zijn als het ware verza
melingen van soorten en hun bewaarmogelijkheden (162,128,33,58,53).
Het blijkt dat iedere soort en vaak ook iedere cultivar zijn eigen
specifieke eisen stelt terwijl ook het rijpheidsstadium een rol
van niet geringe betekenis kan spelen.
De mogelijkheid bij anjers bleek optimaal bij 0°C, 90-981 R.V.
en 51 CO2 (174). Hier tegenover stond dat bij 0°C en 0,5-11 O2 na
4-5 weken bewaring de resultaten beter waren dan in lucht, terwijl
CO2 geen effect had (177). Een zuivere ^ atmosfeer resulteert in een
langere houdbaarheid van anjers (131). Proeven met gekoelde ruimten
voor anjers worden besproken,7-13°C en 1-4°C(103) en het bleek dat
in de range van 1-4°C, 1°C gunstiger was dan 4°C (129). Dat deze
koelpraktijken en ook de CA-bewaring risico's inhouden blijkt uit
sommige publikaties.Voor- en nadelen worden besproken (126),en men
maant tot voorzichtigheid (83). Ook worden onbevredigende resul
taten gemeld bij rozen, die zich uiten in blauw worden en vervor
ming van de bloembladen (179).
Bij Anthuriums kan de schade door te lage temperaturen voorko
men worden door een behandeling met N6-benzy1adenine (154).
Wat betreft de gladiool zijn de mogelijkheden getest (188),
Tulpen dienen niet bewaard te worden in een atmosfeer met meer
dan S% CO2. 1001 ^ levert geen voordelen op. De temperatuur dient
niet hoger te worden dan 9°C. Tussen 0°C en 5°C ligt de beste tem
peratuur.
Voorts werd nog een beschouwing gevonden die voorschriften geeft
voor de behandeling van onrijpe anjers (93). Het bleek dat deze
beter ongunstig; transportomstandigheden doorstaan dan rijpe bloemen.
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VERPAKKING EN TRANSFORT
Uitgebreid wordt over de wijze van transport en de economische
kant daarvan gesproken (171). Voor de rest worden hier vermeld die
gegevens die in de loop van deze studie toevalligerwijze werden aan
getroffen. Indien de doelstelling anders was ge\'*eest zou naar alle
waarschijnlijkheid meer literatuur zijn aangetroffen.
Het is gebleken dat narcissen zich bij uitstek lenen voor
droge verpakking en verzending (142), Deze mogelijkheid kan nog
vergroot en verbeterd worden door toepassing van geschikte houd
baarheidsmiddelen, doch dit geldt ook voor anjers, chrysanten en
rozen (125).
Daar in de verpakking de gehaltes aan CC^ en ethyleen zich
wijzigen is ook daar onderzoek naar gedaan (58).
Een machine die zowel potplanten als snijbloemen met veel succes
in plastic kan verpakken wordt beschreven (18).
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5. QIEMISQHE MIDDELEN
Dit hoofdstuk is een verzameling van gegevens over toege
paste chemische middelen die niet exact pasten in andere
hoofdstukken. Sommige van de hier genoemde publikaties en de daar
in vermelde gegevens kunnen ook onder een ander hoofd gerang
schikt worden en worden deels daar ook genoemd, Kwikperchloraat
(Hg(CLO^)2) werd gebruikt om ethyleenschade te voorkomen. De toe
passing bestond uit het impregneren van het papier waarin de bloe
men verpakt werden (132). Ethyleenschade kan ook voorkomen worden
door ethyleenoxide aan de bewaaratmosfeer toe te voegen. Deze stof
heeft ook een remmend effect op de rijping van rozen (25,26).
N6-benzyladen ine indien toegepast op onrijpe anthuriums verlengt
de houdbaarheid (154). Deze stof werd op verschillende manieren
getest op een aantal andere bloemen. Hier bleken de resultaten
slechts in geringe mate gunstig (77)» In deze publikatie werd ook
vermeld dat CCC en B-Nine, indien slechts 18 uur toegepast, gunstig
kunnen werken (77). 6-Benzylaminopurine werd in de concentraties
-3
-4
-5
10
10
en 10
bij verschillende tijdsduur toegepast en bleek
de houdbaarheid van anjers te kunnen verlengen (84). Andere stoffen
die getest werden zijn :
6,5 x 10

4

5 x 10

M Kinetine in 0,02 M NaCH + 0.11 Tween (31)

3x

4

10~4

M Verdan + 0,1 % Tween op Narcissen

Gibberellazuur + 0,11 TWeen

(31)
(31)

1 x 10"4 M a-Naftylazijnzuur + 0,1% Tween

(31)

Giberellazuur vergrootte de bloembladen

(33)

a-Naftylazijnzuur remt het uitvallen van lupinen. Suiker voor
komt dit. In combinatie werken ze elkaar tegen (8). Anti-biotica
zijn eveneens getest op rozen, Erythromycine bleek de meestbelovende
(43). Polyvinylpyrrolidon (PVP) bleek een gunstige werking te hebben
bij de isolatie van mitochondrien uit de bloembladeren van snijrozen (47). Het onderdompelen van rozen in een 0,31 oplossing van
maleïnehydrazide of het bespuiten van deze bloemen met een oplossing
van 8-10% met het ethanolzout leidt tot langere houdbaarheid. Ook
het penselen met een pasta van lanoline heeft een gunstig effect (32).
Het kunstmatig kleuren van anjers wordt eveneens beschreven (123).

-7-

6.

VAASWATERS
Onder dit hoofd zijn alle gegevens voorzover ze werden aange
troffen in de geanalyseerde literatuur betreffende de samenstel
ling van de vaaswaters samengevoegd.
Gedestilleerd water met 600 ppm 8-hydroxyquinolinesulfaat +
4% sacharose werd beproefd op gladiolen» In de gehele range van
combinaties was deze samenstelling het gunstigst (117), Floralife
dat is samengesteld uit glucose, aluminiumsulfaat hexamethyleentetramine, en keukenzout (48) geeft twijfelachtige resultaten op
Anthuriums (100). De z.g. Cornell solution die vooral door
amerikaanse onderzoekers wordt gebruikt als standaard bevat 200 ppm
8-quinolinesulfaat 50 ppm zilveracetaat en 51 suiker (151,93,82).
Deze oplossing werkt gunstig op anjers (82) en rozen (151). Aarts
(194 en 9) noemt een door hem ontwikkelde standaard vloeistof
ACAC, deze bevat 0,0031 AgNO^ + Ca(N03)2 0,1% + AA-radon 0,0011
+ Cladox 0,025%.
Een reeks van andere samenstellingen worden gegeven.
(198) 8-quinoline sulfaat, natriumazide en sacharose. (157) Chloorhexidine (hibitane) 5%, 1 ml/500 ml vaaswater voorkomt bederf en
verlengt de houdbaarheid. AgNO^ 0,003%, 8-hydroxyquino1inesulfaat
0,03%, Hibitane 0,01% en dichlorophen (panacide) onderdrukken de
groei van micro-organismen. Kopernitraat tot 0,06% veroorzaakte
geen schade (53). Dit was eveneens het geval met phenol, borax,
salicylzuur, o-phenyl-phenol en terpineol, 0,01% jodium, 5 ppm chloor
en 0,005-0,001% Panacide nodat deze gecombineerd kunnen worden
met suiker. Ethanol 2-4% gaf een belangrijke houdbaarheidsverbetering,
methanol 2% deed dit niet (55), Leeuwenbekjes reageerden
gunstig op 300 ppm 8-hydroxy-quinoline citraat + 50 ppm zilveracetaat
en 51 suiker (109). Dit 8-hydroxyquinolinecitraat (QC) komt veel
vuldig in de literatuur voor, al of niet in combinatie met andere
stoffen. Een combinatie van 3-51 suiker en 300-500 ppm QC verdub
belde de houdbaarheid van anjers dit was ook het geval met B-nine
of Alar, bovendien werd de diameter van de bloemen twee keer zo groot
als die op water stonden (108). Dit QC werd eveneens getest op een
groot aantal micro-organismen (107). Op rozen werd een mengsel van
200 ppm QC beproefd in combinatie met 3% suiker dit bleek ook gun
stig te werken (119), Een mengsel van 3-4% suiker met 100 ppm QC
deed drie dagen vroeger dan normaal gesneden rozen zeer bevredigend
uitkomen (17).
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Gerapporteerd werd tevens dat een tamelijk gecompliceerd mengsel
van 0,0091 S02+0,005% H3PC>4 + 0,00051 Superol + 0,0002 H3B03

+

4°s suiker goede resultaten ga£ op anjer,sering, chrysant, roos en
dahlia. Hiervan waren SC>2 en suiker het meest effectief. Hydrazinesulfaat en fluroglucinol waren veelbelovend (127). Elders werd be
richt dat 0,11 boorzuur + 2% suiker de houdbaarheid van lupinen
verlengt (8) en dat 0,051 boorzuur de houdbaarheid van anjers ver
lengt (68). De houdbaarheid van verschillende bloemen kan verdubbeld
worden door een combinatie van suiker, QC en Alar (182). Over giftig
heid van het vaaswater voor snijbloemen werden volgende gegevens
gevonden

:

3 ppm Fluor bleek op rozen zwaar giftig (190)
100 ppm NaCl verminderde houdbaarheid van Chrysanten met 0,51
dag 1 ppm Fluor met 0,2 dag (189,187,186). De stoffen die worden
afgescheiden door narcissen zijn dodelijk voor tulpen (74). Tulpen
cil rys al bleek onbetrouwbaar (199). Andere stoffen die getoetst zijn
in de concentraties 0,00011, 0,000251 en 0,00051 op een vijftiental
snijbloemen en die in de meeste gevallen een verbetering van de
houdbaarheid opleverden waren (38)

:

Aluminiumsulfaat, Asperine/Bariumhydroxyde, Borax, Calciumhydroxyde, Methanol, Nicotinesulfaat, Kaliumpermanganaat,
Kalium dichromaat, Natriumsulfaat, Xyleen»
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PROE FOSTANDI Gl IE EEN
Onder deze titel zijn samengebracht al die gegevens die ge
vonden zijn en de omstandigheden die de verschillende onderzoekers
hebben omschreven,

Licht

Temp.

R.V.

Bij zonderheden

Publ.no.

23°C

65-75

(117)

100 ft/candle

23°C

9

(190)

600 ft/candle

25°C

90

(132)

daglicht

18-20°C

9

16-21°C

9

?

voor noordvenster

60
9

narcissen

1

7,5°C
5°C

9

in knop

9

1°C

9

gesneden

?

0°C

9

?

?

9
9
9
9

22 - 23°C
18°C
17 - 19°C
18 - 20 °C

9

opslag van

*\

(55)
J

45-50
42-65

(74)
(159)
(55)

O OO

?

O O
n n

200 ft/candle

(42)
tulp

(100)

sering

(165)

30-45

roos in knop

(17)

9

voor noordvenster

(16)

9
9

daglicht

21 - 30°C
18 - 20°C

2 uur kunstl.

20°C

9

(30)

15°C
27°C

60
60

(58)

9

1

0,5 lux/cm^
continu

1

(41)

9

Nichols (53) testte uitvoerig de invloed van de r.v. op de wateropname
en veroudering. Droge omstandigheden verkortten de houdbaarheid van
anjer met 1 dag» chrysanten reageerden overeenkomstig. De invloed
van het licht werd eveneens nagegaan. Een uitvoerige beschrijving
van methodes om verschillende houdbaarheidsmiddelen tegen elkaar te
testen (51). Het meten van de ethyleenproduktie wordt beschreven (124).
Een niet geheel onder dit hoofd passende methode van behandeling van
tulpen was als volgt. Tulpen bijsnijden 2-4 uur bij 2°C in dun plastic
geiold en met de steel in een oplossing van Benzyladenine (170),
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8.

C02 - EN WAIMTEPRODUKTIE
In het leader van het literatuuronderzoek t.b.v, het onderzoek
"Houdbaarheid van snijbloemen" werd tevens enige aandacht geschonken
aan het aspect CC^-produktie en warmteproduktie van geoogste snij
bloemen»
De volgorde van bespreking van de gevonden publikaties is ta
melijk willekeurig nl, in volgorde van ontvangst. De nummers tussen
haakjes (x) geeft aan onder welk nummer ze in de definitieve litera
tuurlijst (alfabetisch) kunnen worden gevonden.
(56) Ditton & Covent Garden Lab» Ann.rep. June 62 May 63. Warmte
produktie van narcissen 1500 B.t.u.s./per ton/uur bij 60 °F. Bij een
aanvangs temperatuur van 51°F kunnen de bloemen in de laag 4 ft in een
kubus met een ribbe van 5 ft, stijgen van 52°F tot 68°F in de tijd
van 46 uur.
Berekeningen en waarnemingen maken het waarschijnlijk dat in een
kubus met een ribbe van 10 ft de temperatuur zal kunnen stijgen tot
over de 80°F in de tijd van 46 uur.
(58) Ditton & Covent Garden Lab. Ann.rep.June 64 May 65» Hier
wordt verslag gedaan van een experiment waarbij "droge" en "natte"
opslag bij verschillende temperaturen werd vergeleken met de houd
baarheid op de vaas na de opslag die daaraan voorafging. Bovendien
werd de invloed van een bacterie c.q. schimmel werend middel (AgNO^)
en de rijpheid van de bloem op het tijdstip van het snijden onder
zocht .
De maximale CC^-produktie bij anjers was 1500 mg/10kg/uur, de
berekende warmteproduktie was 1500 B.Th,U,/ton/24 uur, 3 dagen na het
snijden en gemeten bij 53,6°F. Op de negende dag na het snijden was
de CC^-produktie gedaald tot 900 mg/10kg/uur. Aanwezigheid van 1 ppm
ethyleen verhoogde de CC^-produktie tot resp. 2500 en 1150 mg/10kg/uur.
In de knop gesneden narcissen produceerden de volgende hoeveel
heden koolzuurgas (mg CC^/IOkg/uur of B.Th.U/ton/dag).

Temperature "F
One day after picking
Later (No. days after picking in
brackets)

70

60

2550
1550
(4)

1650
750
(7)

45

40

35

850
350
(10)

700
300
(10)

500
2.00
(10)

Half open bloemen ademden intensiever dan in de knop gesneden
Chrysanten produceerden de volgende hoeveelheden koolzuur
(mg CC^/IOkg/uur of B»Tïi.U/ton/dag).
Temperature °F
2 days after picking
Later (No. of days after
picking in brackets)

70

54

40

31

2200
1400
(5)

1000
650
(5)

400
300
(10)

450
200
(10)

Hoewel in deze publikatie bericht wordt over rozen en tulpen
worden geen ademhalings of warmteproduktiecijfers vermeld, 51 CO 2
voorkwam de schade door 0,05 ppm

en verlengde de houdbaarheid

van anjers in lichte mate.
Droge opslag van anjers van normale snij rijpheid is bij vrijwel
alle temperaturen iets beter dan natte opslag.
(48) De ademhalings-intensiteit van rozen (cultivar Velvet Times)
is voor het snijden hoger dan na het snijden» Suiker in het vaaswater
doet de ademhaling toenemen, In deze publikatie wordt de gehele op
stelling en de meetmethode uitvoerig beschreven. De resultaten zijn
voorgesteld in bijgaande grafieken.

|0 ppm/ Ag Ac
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De enige gegevens over C02-produktie en de daaraan inherente warmte
produktie staan in onderstaande grafieken:

Alles gemeten bij 72°F

(ca, 22°C},

Gegevens ontleend aan : Effect of Senescence and Preservative on
Respiration in Cut Flowers of Rosa Hybrida "Velvet Times"
By Gerald D. Coorts e.a.
Dep, Hort. Univ. 111. Urbana. USA.
(106) Ademhaling werd bepaald door het nieten van de CC^-produktie
d.m.v. Claypool-Keeler methode » De resultaten van dit ademhalingsonderzoek zijn samengevat in onderstaande tabellen.

—The rcspii aiion .rale of different maturities of While Sim carna
tions on a fresh weigh!, basis and per flower. Average of 2 experiments.
D.»ys at 70~y
1

2

3

-

J'uîly inaicrc
]utcrm< di.uc
Tm!i!
lind

320
320
282
2V'2

M i CJO.'/K ç/iii.
242
?.iA
1*0
234
200
104
210
1 f;<>
Ms
20(,
17:»
152

I i i n •• M ; e i T C

2.19
1.
1.S',
1.4!

Nil 0O::/l;h>:;-H)in 'hr.
1.67
l.3(>
1.2.3
1.34
.94
1.14
.90
.81
1.03
.Il•
.1(>

iM - u n t i î i .Jii'J
)Wk!

«•His'* i n rc«;;i:r,i;u»n

K>
hy

hOO

mold j;.lection.

1

.

;

5

"

6

7

174
135»
124
124

2Mi'4
132
j"0
11«

2o4
IIS
l
110

1.1''
.7.8

1 . 7 2^
.7s
.71
f»'->

1.7s

.<>:

/i'>

8

278
162"
200
1 -12»

1.17*
1.24
.8-3"

-13— T h e r e s p i r a t i o n r a l e (if d i f l e r e n t m a t u r i t i e s of I n d i a n a p o l i s \ \ î i i î c
clnvsanlliemums on a hedi weight basis and per (lower.
Hours at 70"'F
14

l'uüv mature
Mature
Jmrnncrliate

24

29:i

36

NU CO.'/K«/hr.

1 11
98
103

97
103
107

77
8K
9'.»

*

6r>
76
76

; '

8

61
71
71

14

4.7
3.7
3.0

-

2-1

29*

Mi CO^blo^om/br.
4.1
3.9
3.1

3.2
3.3
2.7

2.7
2.9
2.3

2.6
2.7
2.1

•lA!l maturities infected bv meld.

- T h e respiration rate of different maturities of Indianapolis I'iuk
chrysanthemums on a i'rebh weight basis a n d per flower.
Days at 70°JMatmity

^

Mature
I m c r m c d i it«;

62
69

Tight

73

^

^

Ml OOj/Kg/hr.
.53
46
57
51

59

47

4»
50

45

47

1

>

.R9
.79
.70

3

Ml CO'/b!n.s.-oni/hr.
.76
.67
.65
.58
.56
.45

.65
.57
.47

"All maturities infected by mold.

(54) Nichols R. en C.J. North. Anjers werden aan een adem
halingsmeting onderworpen. De verschillende condities waren droge
en natte opslag, in lucht in diverse gasmengsels en bij verschil
lende temperaturen. Bij 65°F daalde (X^-produktie van 15-20 ml
CX^/IOOgr vers gewicht per uur kort na het snijden van de bloemen
tot 7-10 ml CX^/IOOg/uur 5-7 dagen later. Bij het verleppen der bla
deren steeg de ademhaling nogmaals. Tezamen met een verhoogde
ethyleenproduktie, De ademhalingsquotient was na het snijden 1,2-1,5,
Bij 35°F was de produktie van (X^ 4-5 ml/100gr/uur op de dag na het
afsnijden en zakte daarna zeer langzaam.
De produktie van (X>2 in ml/1 OOg/uur was als volgt:

Wel

Dry

Tempérai ure
65 <F

45 "F

Air

Air

J %OJ

2% O

20-0
170

14-8

14 9

14 0
7-.1

91.

2

2% C O , • >%CCh
160

10 0

De vermindering in de ademhalings-intensiteit werd ook waargenomen
bij rozen en chrysanten als ze droog werden gehouden. Bij 51 CO 2 en
65°F werd de CC^-produktie verminderd en de ademhalingsquotient was
0.7"- 0.9. De veroudering werd tussen de 2-4 dagen vertraagd.Dit was
ook het geval in een atmosfeer van i'^ met 1% 0^. Suiker deed de adem
haling toenemen.
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De ademha lings intens i te it van rozen (Sensation en Lady Sylvia)
was bij 65°F was 20ml/100g/uur. Deze zakte tot een minimum op de
vijfde dag van 14ml/100g/uur, daarna, steeg hij weer gestadig tijdens
liet verleppen van de bloembladeren. De ademhalingsquotient schommelde
tussen de 1,1 en 1,2. Bij 35°F was de CC^-produktie 4ml/100g/uur.
Bij 65°F was deze als volgt
Dry

Wet

Tcnrieratii'e

Air

Air

) % O,

65 ' !•

21-7

25-2

!7 0

9

4

Bij chrysanten waren de produkties van CC^ 10 en 8 mlCC^/l00g/uur,
Bij narcissen en tulpen was de CO^-produktie in nl/100/uur

12-6
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2% CO 2
93
Ï J -0

!

T. Apeldoorn
N. Flower Record

5% CO,

i

65 "F

Air

!
:

i rmp.

:

(45), (198) en (134) zijn samenvattingen van verschillende
dissertaties waarin gesproken wordt over de ademhalingsintensitéit
van verschillende snijbloemen (rozen en anjers). Exact cijfermateriaal
wordt in deze abstracts uiteraard niet vermeld.
(113) Effects of N6- Benzylaminopurine on the postharvest
respiration of chrysanthemum Morifolium and Dianthus Caryophyllus
D.C. Maclean and R.R. Dedolph.
Onderstaande grafiek vat vrijwel alle resultaten samen die in dit
verband relevant zijn :
o » No Treatment
* * N 6 - Oenzylomirvopurme

e
3 210

f
Time Afler Treei.ru'.tt in Hours
--Respiration of treated ;nni iscm-lp'atcd carnation
a n d c h r y s a n t h e m u m ( l o w e r s t a l k s In. Id a t 2 1 . 1 " C .

(133) Le traitement frigorifique de organes de multiplication
vegetative, des plants, de fleurs coupées. Par A. Paulin. Deze
publikatie geeft een uitgebreide doch niet diepgaande informatie
over vele aspecten van de koeling in dit verband is alleen onder
staande grafiek van belang.
mgCOj/Öfl.

— Variations

(111) Commercial storage of fruits s vegetables and florist
and nursery stocks. Agric. Mandb. 66 USDA. Lutz J.M, and Hardenburg
R.E. 1968 pp 94. Een omvangrijke hoeveelheid gegevens over het hoe en
waarom van de bewaring van een groot aantal prodükten. Met 776 litera
tuuropgaven .
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(83) Harvey, John M», Uota. M, e, a. Transit times and temperatures
of transcontinental cut-flower shipments.
Deze publikatie geeft geen directe informatie over warmteproduktie en/of CC^-prociuktie. De uitgebreide metingen onder verschil
lende omstandigheden rechtvaardigen echter wel de opname in dit ver
band.
De temperaturen van produktiecentrum (Californie) naar de verkoopplaatsen varieerden van 50 OF tot 70 OF.
Het seizoenverschil kon echter wel liggen tussen 34°F en 90°F.
Koeling in "bunker boxes" met ijs werd o.rn, toegepast. De bloemen
dienen echter wel beschermd te worden tegen direct contact met het ijs.
Transporttijden varieerden van 18 tot 35 uur met een gemiddelde
van 25 uur. De meeste tijd ging verloren aan het begin en het eind
van de transportketen. 30s van. de tijd was siecïits benodigd voor het
werkelijke transport (meest per vliegtuig).
De slechtste temperatuurbeheersing vond ook plaats aan het begin
en het eind van de transportketen.
Al deze factoren beïnvloeden uiteraard de kwaliteit van de
bloemen. De onderzodite transporten bestonden uit rozen, chrysanten
en asters.
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9.

GEGEVENS PER BLOEMSOORT GERANGSCHIKT
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9.1»

ANJER (Diantlius caryophylliis)
Gekoe lue bewa rii i g
Do opslag van anjer gedurende langere tijd is mogelijk. De gegevens
uit de literatuur zijn niet geheel roet elkaar in overeenstemming, doch
de verschillende opgaven wijken niet principieel van elkaar af»
Op water bij 4°C gedurende 1 week
(139)
Droog bij 0°C gedurende maximaal 8 weken

(139)

Droog bij 0-2,S°C tot 3 à 4 weken

(111)

Droge en natte opslag werden beproefd bij verschillende tempe
raturen; ca. 2°C bleek de beste temperatuur indien de bloemen in
plastic gehuld waren. (58), Drie dagen droge opslag is mogelijk in de
zomer zonder meer.»hoewel koeling betere resultaten oplevert (14)»

CA-bewaring is veelvuldig onderzocht. Bij 0°C en 2°C en een r.v.
401 had een hoog CC^-gehalte geen effect. Laag
had dit wel en een
houdbaarheidsverlenging kon worden aangetoond bij 21°C (19).
Hetzelfde werd bericht na een bewaring van 4-5 weken bij 0°C en
0,5-11 C>2 (177). In een ander geval werd gerapporteerd dat CA-bewaring
geen voordelen opleverde (79). Hiertegenover staan enkele berichten
dat een hoog CC^-gehalte d.w.z. tot 51 de schade die door ethyleen kan
worden veroorzaakt kan voorkomen (159,55,58,5),
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Snijclen
Daar het in de knop snijden van anjers economische voordelen
kan opleveren, is door enkele onderzoekers nagegaan welke maatregelen
wenselijk zouden kunnen zijn om de zekerheid te verkrijgen dat deze
knoppen werkelijk nog open zullen gaan en een goede houdbaarheid zouden
kunnen opleveren. (93,82,68,75,103)»

IJoudb aarhc idsmidde Ion
Anjers zijn bloemen die zich bij uitstek lenen voor toepassing
van houdbaarheidsmiddelen, 41 suiker + 0,03% QS + 0,0031 AgNO^ gaf
een 50—70% verlenging» (54). 0,0031 AgNO^ kan vervangen worden met even
wel succes door 0,21 Hibitane» 0,001 % Panacide was minder effectief.
(54,55,84). Everbloom was bij een andere beproeving het beste (122),
doch gaf verschrompelde stelen indien de concentratie aan de hoge kant
was (93). Hibitane is een 51 oplossing van chloorhexidinedigluconaat
(123,103). Chrysal werkt ook goed (104,164,58).
3-51 suiker + 300-500 ppm OC en B-nine of Alar verdubbelen de houd
baarheid (49), B-nine en CCC in optimale concentraties zijn goed
doch de resultaten variëren naar cultivai* (76). Verlenging van de houd
baarheid lijkt ook mogelijk door 6-benzyl-anino-purine. (104)»
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ANTiiURIIM (Anthurium andraeanisn)
Gckoelde^bev^arinß
Droge opslag en vervoer mits de bloemen in plastic zakjes
zijn gewikkeld is mogelijk (155).

Jjewarinr

Snijden
Een verdere verbetering is het driekwart rijp snijden; dit resul
teert in de langste houdbaarheid.

Fysiologie

Houdb a arhe i dsmi dde lei}
N6- benzyladenine heeft een gunstig effect op jonge bloemen (100,1

-21-

9.3.

CHRYSANTEN (Chrysanthemum indicum)
Cîckoo lde_bewar in g
Chrysanten kunnen langdurig opgeslagen worden indien
ze gekoeld worden :
Droge bewaring bij 0-3°C, 3-6 weken houdbaar (111).
0°C tot maximaal 8 weken (139).
Natte bewaring bij 1,5°C

2 weken

(139).

Opslag in plastic gehuld bij 0,5°C (133).

Over het algemeen geeft opslag bij verschillende duur en
temperaturen een verkorting van de houdbaarheid op de vaas (58).

CA-bewaring

Snijden

Pvsio]opie

Licht heeft bij voldoende sterkte een gunstige invloed op de houd
baarheid, vooral de bladeren profiteren hiervan (200,184,201,70).

Over het algemeen zijn toevoegingen aan het vaasvater niet zo erg
effectief (2,50,54,184) met uitzondering van suiker. Andere berichten
luiden dat zouten van zware metalen, hydroxyquinoline-sulfaat en citraat
v;el effectief zijn maar ongewenste bijverschijnselen geven (54). De gunstige
werking van chrysal dient dan ook meer toegeschreven te worden aan het effect
van de suiker dam aai de overige bestanddelen (104),
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Zout_cn_Fluor_invloe den
100 ppm keukenzout verkort de levensduur rnet een halve dag, 1 ppni
Fluor doet dit met 0,2 dag (189), 0,021 borium veroorzaakt reeds zichtbare
schade (69) .

9.4.

DAHLIA (Dahlia)
De literatuur over dahlia's is zeer beperkt.

Gekoe1de _bewaring
Droge opslag bij 4>5°C scliijnt mogelijk gedurende 3-5 dagen (111) op
water bij 4°C gedurende 7-10 dagen» (139),

CA-b £w a ri îj-

Snijden

Houdb aarhc J dsm ddelen
Houdbaarheidsverlenging door chrysal cn Asef is mogelijk (164)
doch ook ACAC werkt gunstig, (194),
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GERBHRA (Gerbera James onii)
Gerbera leent zich niet voor langdurige bewaring, maximaal
2 dagen bij 3°C (5) (111)»

Snibden

Fysiologie

Het verleppen op de vaas blijkt meer een verhongeringsverschijnsel
te zijn dan een vochttekort (72).

I loudbaarhci dsmi dde1en
Sommige klonen reageren zeer goed op liet houdbaarheidsmiddel
Compob lumen f ris ch. (51,50),
Chrysal wordt soms besclireven als een goed middel (51 ,122,164) soms
editor was liet resultaat

nihil (16S,104,105), Het beste schijnt een regel

matig vers aansnijden van de stengels to zijn omdat bacterierot praktisch
niet te bestrijden is (112), Het enige dat effect schijnt te hebben in
deze is AgN07 (105),
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GLADIOOL (Gladiolus)
1 _b2li§liSS
Opslag bij 1-10°C is mogelijk gedurende 6-8 dagen, op water
bij 1,5°C is dit mogelijk tot 2 weken (111,139).

ÇA-bewaring

Snijden

Fysiologie
De fysiologische achtergronden hiervan zijn onderzocht (117,24).
Aan de biochemische achtergrond van het verleppen is aandacht ge
schonken (72), hier bleek dat meer dan andere factoren een verhongering
door suikergebrek een rol speelt, het aanvangssuikergehalte van de
weefsels is niet bepalend.

Houdbaarheidsverlenging door toevoeging van Chrysal en Asef kon
niet worden aangetoond (1). 600 ppn 8-HQC plus 41 suiker gaf een verbe
tering van de houdbaarheid.

YSPïkehandelingen
Botrytis aantasting van de bloem tijdens bewaring en op de vaas
is te bestrijden d.m.v. Thiabendazol en Teimil.
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£ 2Ü£I_ SIL Tl L'SliI1 Y-'-2£S'e n
Het zoutgehalte van het vaaswater is mede bepalend voor de
houdbaarheid. Iedere 100 ppm NaCl deed bloemkwaliteit 9,5 met 0,2
achteruitgaan, iedere ppm Fluor veroorzaakte een la/aliteitsachteruitgang van 1,64. (189).

NARCIS (Narcissus)
Ç2ÎS2£ide_be\3ring

Narcissen blijken zich goed te lenen voor het gekoeld
bewaren in z.g. "droge" opslag. Dit wil zeggen dat men de afge
sneden bloemen gedurende vrij lange tijd gebost en zonder ze in
water op te stellen bij een temperatuur van iets boven 0°C kan
bewaren en/of vervoeren.
De opgegeven bewaartemperaturen variëren van 0°C tot 2°C
(111,89,133,24,54,131). De houdbaarheid die wordt opgegeven
varieert nogal. Dit is te verklaren, daar de rijpheid van de bloem
c.q. het ontwikkelings stadium van invloed is. Het dikke ganzennek stadium of de net ontluikende bloem lijkt optimaal (89,142,143)
voor de bewaring. De houdbaarheid op de vaas van rijpe bloemen is
echter groter dan van onrijpe bloemen (143).
De gevonden bewaarmogelijkheden zijn als volgt te rangschikken :
temperatuur
0-1°C
2°C

nat

droog
10-21 dagen
8 "

2°C

18

"

5°C

15

"

Tegenstrijdige resultaten worden vermeld. "Natte" opslag bij 1,8°C
gaf de beste resultaten. Knoppen niet opslaan beneden 10°C.

CA-bewaring
Bewaring in een zuivere N^ atmosfeer bij 0°C verlengde de houdbaarheid
op de vaas bij 22,5°C van 85 uur tot 125 uur (24,131).
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Snijden
De houdbaarheid die wordt opgegeven varieert nogal. Dit is te verkla
ren, daar de rijpheid van de bloem c.q. het ontwikkelings stadium van in
vloed is. Het dikke ganzennek stadium of de net ontluikende bloem lijkt
optimaal (89,142,143) voor de bewaring. De houdbaarheid op de vaas van
rijpe bloemen is echter groter dan van onrijpe bloemen (143).

Fysiologie

Ü2L^!?2Sl!2£i^5Ei^^ e l ei 2

te verlenging van de houdbaarheid door toevoeging van bactericide^
hydroxyquinolinesulfaat en AgNO^ hebben weinig of geen invloed op de
houdbaarheid (65, 58). N6-benzyladenine in combinatie met 24dichlorophenoxyazijnzuur gaat de veroudering tegen doch versnelt de
ademhaling (30).
Het dompelen van de bloemen in Verdan, Kinetine, gibberella-zuur
en naftylazijnzuur geeft een geringe verlenging van de houdbaarheid
(31). E thy leen veroorzaakt slapende knoppen', dit is te voorkomen door
het wegnemen van de ethyleen of door bewaring bij lagere temperatuur
in combinatie met een hoog 002-gehalte van de atmosfeer. (132,55).

Diversen
Een combinatie van narcissen met tulpen schaadt de narcissen niet
(74,16). Er bestaat een verband tussen houdbaarheid en temperatuur (85).

-27-

POINSETTIA (Euphorbia pulcherrima)
Drope opslag is mogelijk bij 15°C gedurende 2-3 dagen. Op water
bij 10°C gedurende maximaal een \\reek, (111,139).

ÇA^bewaring

Snijden

Fysiologie

Hou^aarhei^middelen
Bij de pogingen tot houdbaarheidsverlenging is het gebruik
van suiker nadelig (1), daartegenover staat dat het dichtbranden
in kokend water en het daarna zetten op chrysal de houdbaarheid
wel verlengt ofschoon erg moet worden opgepast voor bladverbranding.
(5). De beste methode is dan ook, 1 seconde met het snijvlak in kokend
water, daarna een dag in chrysal en vervolgens op schoon water. (166).

-28-

ROOS (Rosa hybrida)
Gekoelde bewaring
De opslag van rozen is mogelijk (111,139), de volgende
gegevens werden gevonden :
Temp.

droog

-1°C
+0°C
0°C
1|5°C

nat
x

4-5

x

7 -14
14
7

x
x

0,5°C
2 -5°C

bewaarduur in dagen

15
x

4-5

CA-bewaring
Met de atmosfeer waarin de rozen bewaard worden is tamelijk
veel geëxperimenteerd. Droog bewaarde rozen in een atmosfeer van 11
+5% CC>2 waren zodanig geremd dat ze zich niet meer openden.Ethyleenoxyde
remt eveneens doch als de concentratie niet hoger wordt dan 0,25% kan
dit een houdbaarheidsverlenging tot gevolg hebben

(37). Gele rozen

gingen door deze behandeling sneller open.

Snijden
Het iets vroeger snijden van de rozen verlengt de houdbaarheid .
tot 13 dagen.
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Fysiolo^ie
De werking van 8-QS en 8-QC berust op een vermindering van
de vaatverstopping, waardoor een vergrote wateropname mogelijk is.
Suiker verminderde de opening van de stomata en verminderde de wateropname (119). Deze verminderde vaatverstopping en de invloed daarvan
op de wateropname had een verdubbeling van de houdbaarheid tot ge
volg (41,105).
"Knikkende nekken" is een kwaal waar de ene cultivar gevoeliger
voor is dan de andere. Dit wordt veroorzaakt door een teruglopende
turgescentie, de enige remedie is het opnieuw aansnijden van de stelen,
bladverwijderen helpt niet. Zonlicht en tocht versterken dit verschijn
sel (71,41). Daar er bewijzen gevonden zijn dat de door de rozen afge
scheiden polyfenolen de houdbaarheid nadelig beïnvloeden, heeft men de
z.g. Verhage toets ontwikkeld waarmee men de invloed van deze stoffen
kan meten (6). C^-gehalte van vaaswater versterkt dit effect (42).

Houdbaarheidsmiddelen
De houdbaarheid kan verlengd worden door vele middelen
Suiker is echter een middel dat met voorzichtigheid moet worden
toegepast daar bladverbranding kan optreden. Chrysal en Florasef
verlengen dehoudbaarheid (1,3,4,51,164). Florafrisch en dr.Glück's
blumenfrischhalter schijnen echter nog beter te werken (122).Rosalife
werd eveneens getest en hoewel deze aanzienlijk beter was dan de controle
op water alleen was de levensduur toch nog de helft van de levensduur
op de plant (59). De wateropname en de kwaliteit van de steel spelen
geen rol van betekenis bij de houdbaarheid (109). Andere minder vaak
genoemde doch ook goede resultaten gevende houdbaarheidsverlengende
middelen zijn Substal frisch, Blumenfrisch (51).
Middelen die niet onder handelsbenamingen genoemd werden zijn :
200 ppn 8-hydroxy-chinolinesulfaat + 50 ppm zilveracetaat + 51 suiker
(151). Erythromycine (43), 200 ppm 8-hydroxy-chinolinecitraat + 31
suiker(119). AgNO^ (58).
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Diversen
(17). Spraying van rozen is beproefd met plastic emulsie en siliconen
om voortijdig vochtverlies te beperken (54).

9.1°. TULP (Tulipa)
Droge opslag bij ca. 0°C is mogelijk gedurende 4-8weken (111).
Ook wordt vermeld dat dit mogelijk is tot max* 10 weken (139). Natte
opslag bij 0-2°C is mogelijk gedurende 2 weken (139). Een andere
methode van opslag bij 5°C is die met de bollen er nog aan. Dit kan
in horizontale stand gebeuren gedurende 12 dagen, bij 9-10°C is er
echter een belangrijke vermindering van de houdbaarheid (89).

CA-bewaring

Fysiologie
Het watergehalte in afgesneden bloemen is hoger dan in niet
afgesneden bloemen. Verleppen wordt dus niet veroorzaakt door waterverlies. Het suikergehalte in afgesneden bloemen daalt echter. Suiker
in vaaswater vermindert de afname van de ademhalingsactiviteit, ver
hoogt het suikergehalte en vertraagt de verlepping. Maximale adem
haling bij toevoeging van suiker correspondeert met grote houdbaarheid.
Optimale concentratie 6-81. Dit geeft een verdubbeling van de houdbaar
heid»
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U2yi^§§r!}2i^n?iddelen

Houdbaarheidsmiddelen Chrysal en Asef gaven resp, een -verlenging
van de houdbaarheid van 1 en 5 dagen (2). Tulpenchrysal was begin
mei 1971 onbetrouwbaar en gaf schade (199). Tulpenchrysal en BFH 90
waren zeer goed zo wordt elders bericht, doch voor sommige cultivars
was Tulpenchrysal schadelijk (170). Suiker + bactericide gaf eveneens
wisselende resultaten, wederom afhankelijk van de cultivar. Bij alle
variëteiten veroorzaakte deze combinatie sterk verlengde stelen (65).
0,0031 AgNOj alleen had geen effect (58). Benzyladenine kort na het
snijden toegepast werkte gunstig (170).
Ademhalingsvergif ten hebben geen invloed op de houdbaarheid (35).
Boorzuur schijnt eveneens een goede werking te hebben, ook in combinatie
met bactericiden (21,68,66). De concentratie is 0,051-0,0751 (67),
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1°.

LITERATUURVERWIJZING OVERIGE SOORTEN BLOEMEN
Het terrein van de snijbloemen is \^at het aaital soorten betreft
zeer uitgebreid. Terwille van de overzichtelijkheid zullen ze verder
niet nader per soort behandeld worden.
In de hierna volgende alfabetische lijst zijn de snijbloemen gerangschikt
zowel naar hun Nederlandse als naar hun Latijnse benaming (alleen voor
zover deze elkaar verschillen),
Voorbeeld : Anjer is opgenomen onder de letter A als Anjer en onder de
letter D als Dianthus.
De achter de naam van de bloem vermelde nummers ve wij zen naar de
nummers die in de literatuurlijst zijn opgenomen.
Publikatie nummer 111 geeft een aantal publikaties die soms niet in
de bij dit rapport behorende literatuurlijst zijn opgenomen.

Acacia
Acroclinium
Akelei
Alpenviooltje
Amandelboompj e
Amaryllis
Amaryllis Hipeastrum
Anemone
Anemoon
Anjer
Anthirrhinum majus
Anthurium andraeanum
Aquilegia
Aronskelk
Aster
Babysbreath
Bellis perennis
Bouvardia
Bruidsbloem
Buddleya
Calceolaria
Calendula occinalis
Calla eathiopica
Callistephus
Calluna vulgaris
Camellia
Camellia japonica
Campanula
Cardiacea
Centaurea
Chinche rinchees
Chinees klokje
Chrysant
Chrysanthemum indicum
Chrysanthemum maximum
Chrysanthemum parthenium
Chrysanthemum roseum
Clarkia
Clarkia elegans

111,2,45,167,137
38
111

9
133
27
27
111,133,27
111,133,27
II,133,9
III,139,115,77,27,109,76,9,121
111,139,155,100,154
111
111,133,139,27
111,38,157
111

111,139
111,133
111
111

121
111,139,38,133
111,133,139,27
111,38,157
II
III

111
2
111
133
111
133,2,121
111,133,19,139,38
111,133,19,139,38
111

II
27

III

111
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Convallaria majalis
Coreopsis
Cosine a
Cosmos bipinnata
Cyclamen persicum
Dahlia
Delphinium
Dianthus barbatus
Dianthus cariophyllus
Digitalis
Dopheide
Duifkruid
Duizendschoon
Erica
Erythronium
Erithronium Dens-Canis
Eucharis
Eucharis grandiflora
Euphorbia pulcherima
Forsythia
Freesia
Freesia hybrida
Gaillardia pulchella
Gardenia Florida
Gerbera
Gerbera jamesonii hydrida
Gladiolus
Gladiool
Codetia
Goudsbloem
Cypsophylla
Heliconia
Hippeastrum vittatum
Hondstand
Hyacinth
Hyacinthus orientalis
Iberis sempervirens
Ingiber officinalis
Iris
Japanse sierkers
Kaapse Jasmijn
Kerstster
Klokjes bloem
Kokardenbloem
Korenbloem
Lamsoor
Lathyrus odoratus
Leeuwenbek
Lelie
Lelietje der dalen
Lilium
Lupine
Lupinus
Madeliefje
Margriet
Matthiola incana
Mimosa
Moederkruid

111,133,139
111
111
111

9
111,9,139,38
111,133
11,133
11,133,9
II
III
133,5,27
II,133
111
11

II
III
111
III,139
133,2,121
111,133,139,142,104,164,105
111,133,139,142,104,164,105
111,139
111,133,139
111,133,51,5,72,122,104,135,
168,164,105
111,133,51,5,72,122,104,135,
168,164,105
111,137,9,139,50
111,137,9,139,50
111

111,139,38,133

111
111

27
II
III

111

111,9
II
II,133,139,27,61/62
133,2
III,133,139
111,139
2
111,139
133
III

II,133,9,38,27,70,65
III,139,115,77,27,109,76,9,
121
111,133,139,19,28
111,133,139
111,133,139,19,28
111,139
111,139
111,139
111
111,9
111,2,45,167,137
11
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Myosotis
Narcis
Narcissus
Nymphéa
Orchidaceae
Orchideeen
Paeonia
Pantoffeltje
Papaver
Paradij svogelbloem
Phlox
Pioenroos
Poinsettia
Primula
Pronkerwt
Prothea
Prunus serrulata
Prunus triloba
Pyrethrum roseum
Ranonkel
Ranunculus
Reseda
Rhodondendron
Ridderspoor
Roos
Rosa hybryda
Rudbeckia
Salie
Salvia
Scabiosa
Scilla
Scheefbloem
Sering
Sleutelbloem
Sneeuwbal
Statice
Stephanotis floribunda
Strelitzia reginae
Stroobloem
Struikheide
Syringa vulgaris
Tiarelli unifoliata
Tulipa
Tulp
Verbena
Vergeet mij nietje
Viburnum
Vicia
Vingerhoedskruid
Viola
Violen
Vlambloem
Waterlelie
Wikken
Zomerviolier
Zinnia
Zonnestrobloem
Zomerazalea

11
111,133,139
111,133,139
121
111,133,139
111,133,139
111,133,139,27
121
111,133
11
111,38
111,133,139,27
111,139
11,133
11,133,9,38,27,70,65
161
133,2
133
11,27
111
111
11
133
111,133
111,133,139
111,133,139
133
38
38
133,9,27
111
111,9
11,133,2,165,49,163
11,133
2
111
111
11
11,111
11
11,133,2,165,49,163
11
111,133,139
111,133,139
38
11
2
139
11
111,133,139
111,133,139,27
111,38
121
139
111,9
111,9
38
111
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