Lilium
Bloem
Uitbloei
Omschrijving:
Afschrijven:

de bloembladen verkleuren en/of verdrogen en/of worden doorzichtig en/of vallen af.
indien meer dan 50% van de goede bloemen, inclusief kleurtonende knoppen dit verschijnsel vertoont

Knopverdroging
Omschrijving: de knoppen worden geel, verdrogen en/of vallen af.
Registreren::
moment waarop knopverdroging start en aantal verdroogde knoppen.
Afschrijven:
indien er geen bloemen goed zijn open gekomen en de helft van de bloemen en/of knoppen is
verdroogd.
Bloeipercentage
Registreren:
een bloem is goed open gekomen indien alle bloembladen los van elkaar zijn. Het bloeipercentage is
de verhouding tussen het aantal goed open gekomen knoppen en het totaal aantal knoppen (waaronder
ook de knijperige en misvormde bloemen).
Advies: indien het bloeipercentage niet met zekerheid kan worden vastgesteld op het moment van
afschrijven blijft de vaas staan tot het bloeipercentage alsnog kan worden vastgesteld.
Knijperige bloei
Registreren:
de bloem komt slechts gedeeltelijk open.
Misvorming
Registreren:

de bloem is misvormd.

Randjes/vlekken
Registreren:
de (randen van de) bloembladen worden glazig of bruin.
Rui
Omschrijving:
Registreren:

de bloembladen vallen af.
moment waarop bloemrui start en mate van bloemrui registreren.

Verkleuring
Registreren:

de bloembladen worden blauw of flets van kleur.

Steel
Knikken
Omschrijving:
Afschrijven:

de steel knikt.
bij constatering.

Botrytis
Registreren:

de steel kleurt donkerder.

Doorbuigen
Registreren:

de steel buigt door.
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Blad
Bladpunten
Omschrijving:
Afschrijven:

het blad heeft gele cq bruine en/of verdroogde punten.
zodra meer dan 50% van de bladeren bladpunten heeft van meer dan 2 cm.

Geel en/of bruin blad
Omschrijving: het blad krijgt gele of bruine vlekken en/of wordt helemaal geel of bruin.
Afschrijven:
indien meer dan 50% van het totale bladoppervlak en/of 50% van het totaal aantal bladeren
minimaal in het stadium op de foto is.

Slap blad
Omschrijven:
Afschrijven:

het blad wordt slap en gaat afhangen langs de steel.
indien meer dan 50% van het bladoppervlak en/of 50% van het totaal aantal bladeren door dit
verschijnsel is aangetast.

Verdroogd blad
Omschrijving: het blad verdroogt maar blijft toch groen (ook aangeduid als papierblad)
Registreren:
moment waarop verdroogd blad zichtbaar is en de mate van verdroogd blad.
Afschrijven:
indien meer dan 50% van het bladoppervlak en/of 50% van het totaal aantal bladeren door dit
verschijnsel is aangetast.
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