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Beoordelingskaart 
Snijhyacint 
 
 
Bij binnenkomst 
 
Registreren:  
Rijpheidsstadium volgens de VBN-fotokaart (1-5)  
Groeigebreken zoals rot- en brandkoppen, stronagels en onvolledige trossen. Aanwezigheid 
van de bolbodem. 

 
Bloem 
 
Uitbloei  
Omschrijving:  de bloemen (nagels) verkleuren en/of verdrogen. 
Afschrijven:   indien meer dan 50% van het aantal nagels van een   

   bloemtros uitgebloeid en/of verdroogd is. 

 
Botrytis  
Omschrijving:   witte stippen die kunnen uitgroeien tot glazige/bruine   

   vlekken.  

Afschrijven:    indien meer dan 50% van het aantal nagels voor meer dan 25%  

  is aangetast.  
 
Stronagels 
Omschrijving:   de nagel is verdroogd 

 de mate waarin dit verschijnsel voorkomt. Registreren:  
 
Brandkoppen 
Omschrijving:   er is sprake van een brandkop als minimaal 1/3 deel van het aantal 
   nagels van de tros is verdroogd. 

Afschrijven:   bij constatering. 

 
Bloeipercentage  
Registreren:   het bloeipercentage is de verhouding tussen het aantal goed  

   open gekomen bloemen en het totaal aantal bloeibare knoppen 
   (nagels).  

 
 
 
Steel  
 
Knik  
Omschrijving:   de steel knikt. Is Erwinia de oorzaak, dan moet dit apart  

   vermeld worden. 

Afschrijven:   bij constatering.  
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Doorbuigen  
Registreren:  de steel buigt door:  

stadium 1: geen doorbuiging;  
stadium 2: de steel buigt door en de bloem maakt een hoek die kleiner is 
dan 90° (zie figuur);  
stadium 3: de steel buigt door en de bloem maakt een hoek die groter is 
dan 90° (zie figuur).  

 

   
Stadium 2     Stadium 3 

 
Doorgroei  
Registreren:  op het moment van op de vaas zetten (maar wel na afknippen) en op het 

moment van afschrijven wordt de lengte van de steel gemeten (vanaf onderkant bloem). 
Het verschil tussen deze twee meetmomenten is de doorgroei. In geval van steelknik wordt 
dit als een missende waarde genoteerd.  

 
 
Blad  
 
Geel en/of bruin blad  
Omschrijving:   het blad wordt geel en/of bruin of heeft punten van meer dan 25% 

   van het oppervlak.  

Afschrijven:   indien meer dan 50% van het totale aantal bladeren geel of  

   bruin is of punten heeft van meer dan 25% van het oppervlak.  
 
Slap blad  
Omschrijving:   het blad hangt slap over de vaas.  
Afschrijven:   bij constatering.  

 
Algemeen 
 
Waterkwaliteit 
De mate van vervuiling van het vaaswater wordt geregistreerd, waarbij  
1 licht troebel, 2 troebel en 3 zeer troebel is. 
 


