VBN-STANDAARD AFZETSIMULATIE TEN BEHOEVE VAN ONDERZOEK
AFZET VAN TUINPLANTEN VIA TUINCENTRA
1.

Inleiding
Hieronder is de standaard afzetsimulatie voor tuinplanten die worden afgezet via tuincentra
beschreven. Deze wordt toegepast in het houdbaarheidsonderzoek voor tuinplanten en is
tot stand gekomen in overleg tussen de VBN veilingen waarbij gekozen is geen
onderscheid te maken tussen de verschillende tuinplanten groepen (perkplanten,
kuipplanten of boomkwekerij producten). Per schakel zijn de condities ten behoeve van de
afzetsimulatie weergegeven.
Bij het testen van de houdbaarheid van tuinplanten bij afzet via tuincentra kan worden
gekozen voor een test met of zonder consumentenfase. Het nabootsen van de
consumentenfase is niet altijd mogelijk. Bij een test zonder consumentenfase waarbij de
detailfase wordt verlengt, wordt niet de houdbaarheid van het product bij de consument
getest maar het behoud of verlies van kwaliteit tijdens de afzetketen en/of hoe lang het
product goed verkoopbaar blijft.

2.

Transportfase (teler t/m exporteur/importeur)
tijdsduur :
temperatuur:
relatieve luchtvochtigheid:
ethyleengehalte:
lichtconditie:
verpakking:
trillen:

3.

2 dagen
(gerekend vanaf rapen);
15C ± 1°C
75% ± 10% (65-85%);
Maximaal 0,05 ppm;
Donker;
Afhankelijk van het product, zie ook hoofdstuk 5;
(evt. 1000 km praktijk transport, totdat standaard
“schokmachine” is ontwikkeld).

Detailhandelfase

tijdsduur:
plaats:
temperatuur:
relatieve
luchtvochtigheid:
ethyleengehalte:
lichtconditie:

verpakking:
watergift:
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uitbloeiruimte
9 dagen (of langer indien geen
consumentenfase mogelijk is)
uitbloeiruimte
20°C ±- 1°C
60% ± 10% (50%-70%)
Max. 0,05 ppm
12 uur licht/donker, ± 13,5
µmol.m-2s-1, Philips 840,
overeenkomend met 1000 lux op
tafelniveau
onverpakt
naar behoefte

1

kas of buiten
9 dagen (of langer indien geen
consumentenfase mogelijk is)
kas of buiten
omgevingsomstandigheden
(datalogger)
omgevingsomstandigheden
(datalogger)
omgevingsomstandigheden
omgevingsomstandigheden
(datalogger)

onverpakt
naar behoefte

4.

Consumentenfase
(Indien mogelijk)
actie:

Omstandigheden:

5.

In open lucht opgeplant in vollegrond of in grotere
container met standaard potgrond geplaatst,
afhankelijk van het product.
Conform omgevingsomstandigheden.

Standaardverpakking
De wijze van verpakking is afhankelijk van het product waarbij de in de landelijke
aanvoervoorschriften gestelde verpakkingsvoorschriften dan wel de in de praktijk
gehanteerde verpakkingswijzen bepalend zijn.
Hierbij gelden de volgende afspraken:




bij kleine tuinplanten (perkplanten) wordt als fusteenheid het setje gekozen (eenmalig of
meermalig);
het aantal planten per setje is uitgegaan van een kwalitatief verantwoorde
productiewijze, conform aanvoerspecificatie VBN
planten met een planthoogte van meer dan 60 cm of planten in een potmaat 17 cm Es
en groter worden los verpakt (dat is niet in een fusteenheid).
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