
Tips voor
de beste 
bloemist  



Beste bloemist,

Het maken van prachtige boeketten en designs is een vak, een vak dat jij als 
bloemist door en door kent. Je wilt je klanten graag de mooiste creaties mee-
geven waar zij zo lang mogelijk van kunnen genieten. Door het volgen van deze 
stappen, do’s en don’ts, oftewel de ‘Code of Practice’, hopen we je te helpen 
met alle uitdagingen van het kopen van bloemen tot aan de verkoop en nazorg. 

Het Chrysal team

Introductie
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Koop geen onrijpe bloemen
Zorg ervoor dat je geen onrijpe en onvolgroeide bloemen koopt. Onrijpe bloemen 
gaan moeilijk of niet open en ook de kleuren ontwikkelen minder goed. Ook zijn 
ze gevoeliger voor uitdroging. Bij de roos zorgt dit eerder voor een knikkende nek 
(“bent-neck”).

Zorg ervoor dat je bloemen mooi blijven in de winkel en bij de consument
Door het kopen van topkwaliteit bloemen geef je je designs het langst  
mogelijke vaasleven en kunnen je klanten er zo lang mogelijk van genieten. 
Bloemen die zijn voorbehandeld door de kweker blijven langer mooi. Vraag 
naar de voorbehandeling.

Zorg dat je bloemen de juiste behandeling hebben ontvangen in de keten
Controleer of je bloemengroothandel snijbloemen levert die juist behandeld 
zijn bij de kweker en de groothandel zelf. De verschillen zie je misschien niet 
meteen, maar bepalen wel of de bloem een lang vaasleven heeft of niet. 

Bloemen kopen
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Zorg dat je je werkruimte regelmatig schoonmaakt
Zorg ervoor, dat alle werkruimtes, tafels, wanden, messen, snoeischaren en de 
koelcel met regelmaat worden schoon gemaakt om besmetting en verspreiding 
van ziektes te voorkomen. 

Verwijder de bladeren en dode plantenresten
Verwijder de bladeren en dode plantenresten van de tafels, vloeren en uit de 
koelcel, omdat deze een bron van een Botrytis-infectie kunnen zijn. 

Gebruik Chrysal Cleaner
We raden aan om je emmers en vazen schoon te maken met Chrysal Cleaner.  
Dit is een zacht schoonmaakproduct en niet schadelijk voor bloemen. Het 
veroorzaakt geen bleekvlekken op kleding en vloerbedekking, is niet schadelijk 
voor metaal en irriteert je huid niet. Chrysal Cleaner bevat geen chloor. 

Vergeet niet om je Chrysal doseerpomp door te spoelen
Vergeet ook niet regelmatig je Chrysal doseerpomp door te spoelen. Dit kan 
wekelijks met de Chrysal Cleaner, waarbij je de dosering van de Cleaner kan 
aanhouden. Chrysal Cleaner ontkalkt en ontvet de Chrysal doseerpomp en 
zorgt ervoor dat deze goed blijft werken. 
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Bewaar je bloemen koel
Als je je bloemen voor een korte periode (maximaal 7 dagen) bewaart in een 
koelcel, koelkast of gekoelde ruimte waarvan de deur constant open en dicht 
gaat, raden we aan deze af te stellen op een temperatuur tussen de 5°C en 
10°C en een hoge luchtvochtigheid van 80-90%. 

Voorkom het regelmatig openen van de deur
Probeer het openen van de deur tot een minimum te beperken om zo  
temperatuurwisselingen te voorkomen. Grote temperatuurwisselingen  
kunnen Botrytis veroorzaken. 

Desinfecteer
Desinfecteer de muren en de vloer van je koelcel regelmatig.

Houd je bloemen weg van producten die ethyleen produceren
Plaats je bloemen niet in een koelcel met producten die ethyleen produceren, 
zoals fruit. Ethyleen zorgt ervoor dat bloemen sneller verouderen. 

Bloemenopslag
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Bloemenopslag
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Let op bloemen die gevoelig zijn voor lage tempraturen
Bewaar bloemen die gevoelig zijn voor een lage temperatuur, zoals verschil- 
lende variëteiten Orchideae, Euphorbia fulgens of Anthurium bij voorkeur bij  
een temperatuur van 12°C - 15°C.

Zorgt voor een goede luchtcirculatie
Als je de bloemen opslaat in hun verpakking in de koelcel, koelkast of gekoelde 
ruimte, zorg dan dat er voldoende ruimte is tussen de dozen en de muren. Dit 
zorgt dat de bloemen sneller afkoelen en houdt de temperatuur laag in de 
afkoelde dozen. 

Gebruik een plastic binnenemmer/vaas
Gebruik een plastic binnenemmer of vaas in metalen containers. Glas en  
plastic zijn de meest geschikte materialen om bloemen in te plaatsen. 



Verzorging van 
snijbloemen
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Verwijder de verpakking en snijd de stelen
Als je bloemen arriveren, verwijder dan de verpakking en snijd 5-10 cm van de 
stelen met een schoon en scherp mes of snoeischaar. 

Verwijder de bladeren die eindigen in het water
We raden aan de bladeren die in het water eindigen te verwijderen. Deze 
vervuilen het vaaswater en verminderen het vaasleven van bloemen. Plaats je 
bloemen in een oplossing van water en Chrysal Professional 2. 

Acclimatiseren
Geef je bloemen de tijd om te acclimatiseren in een koele ruimte voordat je 
ze in de winkel plaatst. 

Beschadig de stelen niet
Verwijder alleen de doorns als dit noodzakelijk is. De ‘wonden’ die dan ont-
staan, vervuilen de emmer en het vaaswater. Als je een ontdoorningmachine 
gebruikt, controleer dan regelmatig de staat van de borstels. Versleten en te 
harde borstels kunnen veel steelschade veroorzaken. 

Voorkom dat je bloemen te snel open gaan
Chrysal Professional 2 bevat 70% minder snijbloemenvoeding dan de  
snijbloemenvoeding voor consumenten. Dit zorgt voor voldoende voeding 
voor je bloemen tijdens de distributie en de retailperiode maar zorgt ervoor dat  
bloemen niet opengaan in je winkel. 



Verzorging van 
snijbloemen
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Verminder bloemuitval, arbeid en watergebruik
Chrysal Professional 2 vermindert bloemuitval, arbeid en waterverbruik. Uit 
onderzoek is gebleken dat het gebruik van Chrysal Professional 2 en het 
opvolgen van de do’s en don’ts ervoor zorgt dat elke geinvesteerde euro zich 
15 keer terugverdient.  

Gebruik vers water
Gebruik altijd vers en koud water van de kraan. Meng oud water uit een  
emmer of vaas nooit met vers water. 

De juiste dosering
De juiste dosering van snijbloemenvoeding is belangrijk voor je bloemen. 
Teveel snijbloemenvoedig kan leiden tot verkleuringen en verbrande bladeren. 
Te weinig snijbloemenvoeding kan zorgen voor een verminderde ontwikkeling 
van de bloem, kleur en geur. 

De Chrysal doseerpomp helpt bij de dosering
De meest eenvoudige manier om de juiste dosering te krijgen, is middels de 
Chrysal doseerpomp. Dit is een pomp die op waterdruk wordt aangedreven en 
zorgt voor de perfecte oplossing van Chrysal Professional en water, ongeachte 
het aantal liter dat je nodig hebt. 
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Rangschik je bloemen
Rangschik je bloemen op kleur, dit maakt het voor je klanten makkelijker om 
te kiezen.

Houd je bloemen gehydrateerd
Het is niet nodig om de emmers helemaal te vullen met water, maar zorg dat 
er genoeg is om je bloemen gehydrateerd te houden. 

Let op tocht, hitte en direct zonlicht
Plaats je bloemen niet in de tocht, hitte en direct zonlicht. 

Gebruik Chrysal Professional 2 en Chrysal Professional 3
Gebruik Chrysal Professional 2 in de emmers en vazen in je winkel. Gebruik 
Chrysal Professional 3 in je designs en arrangementen met steekschuim. 

Gebruik vers water
Meng nooit oud vaaswater met vers water en gooi nooit het water van de ene 
vaas in de andere.

FIFO
Gebruik FIFO (First In, First Out) om lange opslagtijden te voorkomen. 

Verwijder verwelkte of beschadigde bloemen en maak dagelijks schoon
Verwijder verwelkte of beschadigde bloemen om je winkel aantrekkelijk te 
houden. Ook helpt dit tegen het ontwikkelen van Botrytis. Waar mogelijk, 
maak je winkel dagelijks schoon om vervuiling van emmers en vazen te voor-
komen. 

Verkoop display



Point of Sale
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Gebruik van steekschuim
Geef steekschuim de tijd om Chrysal Professional 3 helemaal op te nemen. 
Forceer het steekschuim niet om het water op te nemen. Dit zorgt voor lucht 
in het steekschuim en vermindert de toevoer van water en snijbloemenvoeding 
voor het arrangement. 

Geef snijbloemenvoeding aan je klanten
Geef altijd een sachet of een liquid stick met Chrysal Clear mee aan het boeket 
aan je klanten. Vergeet ook niet om je klanten verzorgingstips te geven.

Geef je klanten de juiste hoeveelheid snijbloemenvoeding
Geef je klanten voldoende snijbloemenvoeding mee met hun boeket. Een 
sachet snijbloemenvoeding voor een halve liter is alleen genoeg voor kleine 
boeketten. De meeste boeketten gaan in een grote vaas met 1 of meer liters 
water. Geef ook nog een beetje extra mee zodat ze de vaas na aan aantal 
dagen kunnen aanvullen. 

Mix it up
Chrysal Clear snijbloemenvoeding poeder en vloeibaar kunnen zonder  
problemen gemengd worden. 



Tulipa, Iris, Anemone en Freesia
Chrysal Clear Bulbosa zorgt voor een volledige ontwikkeling van uitbloei, kleur en 
geur van Tulipa, Iris, Anemone en Freesia. 

Lilium, Alstroemeria en Matthiola
We raden Chrysal Clear Lilium & Alstroemeria aan om de bladeren van Lilium, 
Alstroemeria en Matthiola groen te houden. Dit product wordt zelfs door 
kwekers toegevoegd om hun snijbloemen optimaal te laten verzorgen bij de 
bloemist. Dit advies geldt ook voor Syringa, Bouvardia en Mimosa.

Roos
Chrysal Clear Rosa bevat genoeg voedingsstoffen voor de volledige ontwikkeling 
van de roos. Tevens houdt het het blad groen en voorkomt “bent-neck”. 

Gespecialiseerde 
snijbloemenvoeding
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Consumenten-
tevredenheid
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Snijbloemenvoeding is geen give away
Veel bloemisten zien snijbloemenvoeding als een ‘give-away’, maar wij raden 
aan de kosten voor snijbloemenvoeding mee te nemen in de retailprijs. 

DE PAAR EXTRA CENTEN VERHOGING WORDEN MEER DAN  
GECOMPENSEERD DOOR DE KLANTTEVREDENHEID EN DE MOGELIJKHEID 
OM EEN ‘VAASLEVENGARANTIE’ TE GEVEN. 

 
Verzorgingstips voor je consumenten
Geef de volgende verzorgingstips mee aan je klanten:
•  Verwijder altijd de onderste bladeren die anders in het water terecht komen, 

maar verwijder niet de doorns.
•  Snij minstens 2cm van de steel af met een schoon en scherp mes of snoei-

schaar. 
• Voeg snijbloemenvoeding toe: volg altijd de instructies op de verpakking. 

Ga voor meer tips en ons complete assortiment naar www.chrysal.nl.



Chrysal International BV, P.O. Box 5300 
1410 AH Naarden, The Netherlands
T: +31 (0)35 695 58 88
E: info@chrysal.com, www.chrysal.com 

Chrysal International BV complies with the 
requirements of the ETI Base Code.
Audited by MPS-ECAS; MPS no 801313/1.

© 2017 Chrysal International B.V. Naarden - 
The Netherlands. All rights reserved.

@chrysalint

facebook.com/chrysalflowerfood

youtube.com/user/chrysalflowercare
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