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Chrysanthemum 15/07/24/WG 
 

 Beoordelingskaart 

Chrysanthemum Indicum Groep 
 

Bloem 

 

Verwelking 

Omschrijving: de lintbloemen hangen af t.o.v. het bloemhart en/of het bloemsteeltje wordt slap. 

Afschrijven: indien meer dan 50% van het totaal aantal open bloemen dit verschijnsel vertoont. 

 

Uitbloei 

Omschrijving: de lintbloemen worden glazig en/of bruin en verdrogen uiteindelijk en/of 

  het hart wordt bruin of  zwart. 

Afschrijven: troschrysant: indien meer dan 50% van het totaal aantal open bloemen één van deze  

verschijnselen vertoont; 

pluischrysant: indien één van deze verschijnselen geconstateerd wordt en de aantasting 

 minimaal het stadium op de onderstaande foto heeft bereikt. 

 
 

Botrytis 

Omschrijving: op de lintbloemen verschijnen bruin/zwarte vlekken, soms zijn de bloemstelen ook 

aangetast. Een enkele keer verschijnt er schimmelpluis. 

Afschrijven: troschrysant: Indien meer dan 50% van het aantal bloemen dit verschijnsel vertoont; 

 pluischrysant: Indien meer dan 25% van het bloemoppervlak is aangetast. 

 

Verkleuring 

Registreren: de lintbloemen worden, afhankelijk van de kleur, fletser of donkerder. 

 

Verdroogde bloemknoppen 

Registreren: (bij troschrysant) het aantal verdroogde bloemknoppen bij afschrijven. 

 

 

Steel 
 

Knikken 

Omschrijving: de steel knikt. 

Afschrijven: bij constatering. 
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Chrysanthemum 15/07/24/WG 
 

 
Botrytis 

Registreren: de steel wordt bruin/zwart, soms verschijnt schimmelpluis. 

Afschrijven: als de delen boven de aantasting verwelken. 

 

Doorbuigen 

Registreren: de steel buigt door. 

 

Blad 
 

Botrytis 

Omschrijving: het blad wordt bruin, rot weg, soms verschijnt schimmelpluis. 

Afschrijven: indien meer dan 50% van het totale bladoppervlak en/of 50% van het totaal aantal 

bladeren is aangetast door dit verschijnsel. 

                     

Geel blad/bladverdroging 

Omschrijving: Het blad wordt geel en/of verdroogd 

Afschrijven: indien meer dan 50% van het totale bladoppervlak en/of 50% van het totaal aantal 

bladeren is aangetast door dit verschijnsel. 

Bladvlekken 

Omschrijving: het blad krijgt gele c.q. bruine vlekken. 

Afschrijven: indien meer dan 50% van het totale bladoppervlak en/of 50% van het totaal aantal 

bladeren is aangetast door dit verschijnsel. 

Slap blad 

Omschrijven: het blad wordt slap en gaat afhangen langs de steel. 

Afschrijven: indien het stadium op de foto is bereikt.                                                                                                                                              

   

 

 


