
De ideale verzorging en werkwijze voor het presenteren van losse snijbloemen in een vaas: 

1. Verwijder na ontvangst onmiddellijk de verpakking. 

2. Knip alvorens de bloemen in water te zetten minimum 2cm van de stelen onderaan af, dit met een scherpe 

en propere snoeischaar (geen gewone papierschaar!) en dit binnen het uur na aankoop/ontvangst. Enkel 

dan hebt u garantie dat bloemen niet meteen slap kunnen gaan hangen. Met een mes afsnijden is sterk af te 

raden, omdat dit een speciale techniek vergt die meestal fout uitgevoerd wordt die zelfs vele bloemisten niet 

correct beheersen. 

3. Verwijder alle bladeren die mee in het water in de vaas zouden gaan 

4. Plaats de losse bloemen 1 voor 1 in een propere en reeds ontsmette vaas met proper, niet 

te koud kraanwater. Begin met de bloemen die een middelmatige steellengte hebben (C), 

dan de langste stelen (A), en werk aan de buitenkant van je vaasvulling af met bloemen 

die de kortste stelen hebben (B). Als alle stelen netjes op de bodem staan van de vaas is 

een waterniveau van +/- 6cm voldoende.  

5. Voeg snijbloemenvoedsel toe aan het vaaswater zoals beschreven op zijn verpakking. 

6. Was om de 2 dagen de vaas uit met zeep, spoel goed uit en herhaal stap 2, 3, 4 en 5. Voor bloemen met lange 

stelen raden wij aan dit min. om de 2 dagen te doen. Is de vaas te smal om goed uit te kunnen kuisen, 

ontsmet deze vaas dan regelmatig met warm chloorwater en spoel goed uit. 

7. Vermijdt zonlicht en warmtebronnen, dit verkort de levensduur enorm snel. 

8. ’s Nachts de vaas met bloemen in een koele ruimte plaatsen verlengt de levensduur vaak een flinke periode! 

9. Verwijder onmiddellijk bloemen die schimmel of grote bruine vlekken vertonen uit de vaas, inclusief hun 

stelen.  

Bloemen die gaan slaphangen hebben stap 2 tem. 6 onvoldoende gehad en heeft vaak niets met zijn kwaliteit 

te maken. Bloemen met gebroken of gekrakeleerde bladrandjes hebben in de periode tussen ‘kweker en 

eindgebruiker’ iets geraakt op deze plaats van de bloem, maar verkort de levensduur amper of helemaal niet. 

Bruine vlekken op bloemen kunnen ontstaan in deze periode tussen ‘kweker en eindgebruiker’ ten gevolge 

van waterspatten op de bloem. Deze verkorten wel de levensduur. 

 

Hebt u binnen de 3 dagen na aankoop SLECHTE BLOEMEN zoals in volgende afbeelding weergegeven? Dan zal uw 

bloemist(e) uw boeket omruilen zonder daar moeilijk over te doen (natuurlijk niet indien het gaat over kortingsbloemen of 

promotiebloemen).  Verwittig hen, zodat ze de restanten van deze bloemsoort(en) uit hun winkel kan halen! 

A     B      C 


