
Beoordelingskaart: Hydrangea 
 
 
Beoordelingscriteria voor Hydrangea 
 

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

 
 
Specifiek 
 
Sortering 
Registreren: rijpheidstadium en aantal bloemschermen volgens ‘VBN inkoopspecificaties planten’ 
 
Bloemen 
Omschrijving: bloemschermen die goed op kleur zijn. 
Registreren: het aantal schermen tellen. 
 
Uitbloei 
Omschrijving: de schermen worden slap, doorzichtig of verkleuren bruin. 
Registreren: het aantal uitgebloeide schermen tellen.  
Afschrijven: als meer dan 50% van het totaal aantal schermen is uitgebloeid en/of verdroogd is. Een scherm 

wordt beschouwd als zijnde uitgebloeid wanneer meer dan 50% van de daarop aanwezige 
bloemetjes zijn uitgebloeid en/of verdroogd.  

 
Knop/bloemverdroging 
Omschrijving: de schermen verdrogen. 
Registreren: het aantal verdroogde schermen tellen. 
Afschrijven: als meer dan 50% van het totaal aantal schermen is uitgebloeid en/of verdroogd. 
 
Verkleuring 
Omschrijving: de bloemschermen verkleuren. 
Registreren: de mate van verkleuring registreren. 
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Botrytis 
Omschrijving: op het blad verschijnen grijze ofwel donkergekleurde vlekken, soms verschijnt er  

schimmelpluis. 
Afschrijven: Indien meer dan 25% van het totale bladoppervlak is aangetast door dit verschijnsel. 
 
Watergift 
Omschrijving: geadviseerd wordt om de Hydrangea’s te dompelen. 
 
 
Voorbeeld van sierwaarde 
 

  
Sierwaarde 5    Sierwaarde 4    Sierwaarde 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sierwaarde 2    Sierwaarde 1 
 
 
 
 
De sierwaardeschaal geldt alleen voor het blad, vandaar dat de bloemen op de foto’s zijn verwijderd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN).  
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