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Gerbera  
beoordelingskaart 
 
Bloem  
 
Botrytis  
Omschrijving:   de bloem hangt geheel of gedeeltelijk slap door een rotte 

  plek in het hart (hartrot) en/of op de lintbloemen zijn  
  duidelijke bruine vlekken, streepjes of stippen zichtbaar.  

Afschrijven:   indien de bloem geheel of gedeeltelijk slap hangt door een 
  rotte plek in het hart en/of indien meer dan 10% van het  
  lintbloemenoppervlak is aangetast door Botrytis.  

 
Meeldauw  
Omschrijving:  de lintbloemen zijn aangetast door meeldauw.  
Afschrijven:   indien 10% (zie foto) of meer van het lintbloemenoppervlak 

  (bovenkant) is aangetast. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schimmelhart  
Omschrijving:   in het hart van de bloemen is schimmelpluis zichtbaar.  
Afschrijven:   indien meer dan 50% van het hart is aangetast. 
  
Slappe bloem  
Omschrijving:   de lintbloemen hangen slap.  
Afschrijven:   indien meer dan 50% van de lintbloemen slap hangt.  
 
Sluiten  
Omschrijving:   de bloemen sluiten.  
Registreren:   mate van sluiten.  
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Uitbloei  
Omschrijving:   de bloem (het hart) valt uiteen.  
Afschrijven:  indien dit verschijnsel optreedt.  
 
Verkleuring  
Omschrijving:   de gehele bloem is verkleurd of de punten verkleuren blauw 
   ofwel bruin.  
Afschrijven:   indien bij meer dan 50% van de lintbloemen duidelijk  
   verkleurde punten voorkomen.  
Registreren:   verkleuring van de bloem registreren.  
 
Vervorming  
Omschrijving:   de lintbloemen verschrompelen of rollen in.  
Afschrijven:   indien er ruimte ontstaat tussen de lintbloemen (verlies van 
   symmetrie; zie foto’s).  
 

  
niet afschrijven     vanaf dit punt afschrijven  
 
 
Misvorming  
Registreren:   de bloem is misvormd 
 
Steel  
 
Doorbuigen  
Omschrijving:   de bloem hangt lager dan het hoogste punt van de steel.  
Afschrijven:   bij constatering.  
 
Indrogen  
Omschrijving:   het indrogen en knikken van de bloemsteel vlak onder de  
   knop.  
Afschrijven:  indien de bloem heen en weer wiebelt op de steel.  
 
Knikken  
Omschrijving:   de steel knikt.  
Afschrijven:   bij constatering.  
 
Chloorschade  
Registreren:   op de steel verschijnen bruine vlekken of de steel verkleurt 
   bruin (onderkant) of de onderkant  

   van de steel ontkleurt.  
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Slijmstelen  
Registreren:   het gedeelte van de steel dat in het water staat is verslijmd. 
 


