Beoordelingskaart: Anthurium/Spathiphyllum
Beoordelingscriteria voor Anthurium/Spathiphyllum

Ingangscontrole

Algemeen

Bloei











Blad






Bes

Beoordelingscriteria
Hoogte
Potmaat
Sortering
Beschadigingen
Dierlijke parasieten
Ziekte
Sierwaarde blad
Doorgroei
Wortels
Bloemen
Percentage kleur
Uitbloei
Knop/bloemverdroging en/of knop/bloemval
Bloeipercentage
Bladvergeling
Bladvlekken/punten
Bladverdroging
Bladval
Slap blad
Kouschade
Besval
Besverdroging
Besverkleuring

Specifiek
Sortering
Registreren:
Uitbloei
Omschrijving:
Registreren:
Afschrijven:

dikte volgens ‘VBN inkoopspecificaties planten’.

schutbladen verkleuren (geen natuurlijke verkleuring) en/of verliezen glans. Kolven verkleuren
bruin.
het aantal uitgebloeide bloemen.
als er geen goede schutbladen en/of bloeibare knoppen meer aanwezig zijn.
Een bloem is afgeschreven als het schutblad voor meer dan 25% verkleurd is,
óf zodra de kolf voor meer dan 50% bruin is én ook het schutblad is gedeeltelijk verkleurd,
óf de kolf is voor meer dan 50% bruin én verdroogd,
óf de kolf is afgevallen.
Op bruine kolven alleen wordt niet afgeschreven. Op natuurlijke verkleuring van het schutblad
wordt niet afgeschreven.

Afwijkend schutblad
Omschrijving: schutbladen die minder dan 25% van de grootte van de hoofd schutbladen hebben en/of het
schutblad is misvormd.
Registreren:
het aantal afwijkende schutbladen.
Bruine kolf
Omschrijving:
Registreren:

indien de kolf voor 50% of meer bruin is.
het aantal bruine kolven van goede schutbladen.
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Misvormde kolf
Omschrijving: indien de kolf een afwijkende vorm heeft.
Registreren:
het aantal misvormde kolven van goede schutbladen.
Schutbladverkleuring
Registreren:
de mate van verkleuring.
Bladmisvorming
Omschrijving: aanwezigheid van misvormde bladeren.
Registreren:
indien dit verschijnsel zich voordoet.

Voorbeeld van sierwaarde Spathiphyllum

Sierwaarde 5

Sierwaarde 4

Sierwaarde 2

Sierwaarde 3

Sierwaarde 1

De sierwaardeschaal geldt alleen voor het blad, vandaar dat de bloemen op de foto’s zijn verwijderd.
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Voorbeeld sierwaarde Anthurium

Sierwaarde 5

Sierwaarde 4

Sierwaarde 2

Sierwaarde 3

Sierwaarde 1

De sierwaardeschaal geldt alleen voor het blad, vandaar dat de bloemen op de foto’s zijn verwijderd.
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