Natuurlijk!
Bloemen in de vaas – TIPS!
Bij mij in de winkel vragen mensen er ook vaak naar; wat moet en kan ik doen om de
bloemen die ik krijg of koop zo lang mogelijk goed te houden? Daarom deze week hiervoor
een aantal TIPS:














Snijd de bloemstelen schuin af met een schoon mesje
Gebruik altijd een schone vaas
Maak de vaas schoon met bleekmiddel
Gebruik schoon, koud water voor snijbloemen
Gebruik schoon, handwarm water voor stelen met houtige takken
Ververs het water elke 3 á 4 dagen (of eerder als het water troebel of vies wordt), en
snijd dan ook weer een klein stukje van de stelen af
Zet de bloemen niet op een te warme plaats, dus niet op de vensterbank waaronder
de verwarming aan staat!
Zet de bloemen niet op de tocht
Zet de bloemen niet in de felle zon
Zet de bloemen niet naast de fruitschaal, bepaalde soorten fruit produceren een
bepaald gas waar bloemen niet tegen kunnen en daardoor sneller dood zullen gaan
Bepaalde bloemen combineren niet fijn met elkaar, bijvoorbeeld narcissen kun je
beter niet combineren met andere bloemen doordat ze een giftig slijm afgeven in het
water
Gebruik desgewenst bloemenvoeding, maar als je alle bovenstaande tips goed volgt
is dat niet persé nodig

En als laatste: onthoud dat je hier te maken hebt met een natuurlijk product. De ene keer
doet een bepaalde bloemsoort het gewoon beter dan een andere keer. En per soort
verschilt de levensduur ook. Een tulp die het een week goed doet krijgt van mij een diepe
buiging. Maar van een distel verwacht ik dat hij het minstens 2 weken volhoudt. Net als
bij dier en mens komen ook bij bloemen ziektes voor. Een (niet zichtbare) schimmel in 1
van de bloemen in je vaas kan ervoor zorgen dat de hele bos bloemen de ene keer een
stuk korter leeft dan een andere keer. En een bos bloemen doet het langer in een kamer
met een koelere temperatuur dan in een kamer waar de thermostaat de hele dag op 25
graden staat.
Er zijn heel veel factoren dus, die de levensduur van je bos bloemen beïnvloeden. Ik zou
zeggen, probeer eens wat uit met bovenstaande tips!
Groet, Marjan

