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Beoordelingskaart: Potplanten algemeen 
 
De volgende algemene beoordelingscriteria zijn mogelijk. Op de specifieke kaarten staat aangegeven welke van 
de onderstaande punten relevant zijn voor het betreffende product. 
 
Ingangscontrole 
 
Hoogte 
Registreren: de hoogte van de plant van de onderkant van de pot tot aan het hoogste punt van de plant 

noteren in cm. 
Potmaat 
Registreren: de diameter van de pot noteren in cm. 
 
Sortering 
Registreren: de sortering volgens de inkoopspecificaties van de VBN noteren (dit verschilt per product). 
 
Beschadigingen 
Omschrijving: als gevolg van oogst, transport of (inmiddels verdwenen) insecten zijn beschadigingen 

ontstaan. 
Registreren: aanwezige beschadigingen worden bij binnenkomst altijd vermeld. 
Afschrijven: indien meer dan 25% van het bladoppervlak beschadigd is. 
 
Productinformatie 
Registreren: wel of geen productinformatie aanwezig 
 
Tijdens de test 
 
Algemeen 
 
Dierlijke parasieten 
Omschrijving: aanwezigheid op blad, stam en/of bloem van levende parasieten. 
Registreren: bij constatering. 
Actie: de plant weggooien en de plant beschouwen als missende waarde, indien er sprake is van 

besmettingsgevaar voor andere planten. In geval van nood eventueel spuiten. 
 
Ziekte 
Omschrijving: aantasting van blad, stam en/of bloem door bacterie, schimmel of virus. 
Registreren: mate van aantasting registreren. 
Actie:  de plant weggooien en de plant beschouwen als missende waarde bij matige aantasting.  

 
Sierwaarde 
Omschrijving: bij groene planten de gehele plant en bij bloeiende planten alleen het blad bekijken aan de hand 

van onderstaande sierwaardeschaal, met betrekking tot één of een combinatie van onderstaande 
criteria. De bloei wordt bij bloeiende planten apart geregistreerd.  

 
Sierwaarde Sierwaarde in tekst Omschrijving Mate van aantasting 

5 Zeer goed Product zonder gebreken 0% 
4 Goed Product met kleine 

kwaliteitsaanmerking 
0-5% 

3 Voldoende Product is nog verkoopbaar 5-15% 
2 Matig Product is onverkoopbaar 15-25% 
1 slecht Product dat de consument weggooit >25% 

   
Registreren: de sierwaarde en/of de mate van aantasting. 
Afschrijven: de houdbaarheid wordt als beëindigd beschouwd indien de plant sierwaarde 1 bereikt. 
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Doorgroei 
Registreren: de plant groeit verder tijdens de test: krijgt nieuwe bladeren en/of scheuten. 
 
Wortels 
Registreren: de conditie van de wortels en/of de mate van doorgroei van de wortels. 
 
Blad 
 
Bladvergeling 
Omschrijving: geelverkleuring van de bladeren. 
Registreren: de mate van geelverkleuring registreren. 
Afschrijven: wanneer meer dan 25% van het bladoppervlak geel is. 
 
Bladvlekken/punten/randen 
Omschrijving: (verdroogde) bladvlekken, bladpunten en/of bladranden. 
Registreren: de mate van vlekken/punten/randen registreren. 
Afschrijven: wanneer meer dan 25% van het bladoppervlak bestaat uit bladvlekken,  

Bladpunten en/of bladranden. 
 
Bladverdroging 
Omschrijving: verdroging van de bladeren. 
Registreren: de mate van verdroging registreren. 
Afschrijven: wanneer meer dan 25% van het bladoppervlak verdroogd is. 
 
Bladval 
Omschrijving: het blad valt van de plant. 
Registreren: het aantal bladeren dat van de plant valt tellen/schatten. 
Afschrijven: wanneer meer dan 25% van het aantal bladeren gevallen is. 
 
Slap blad 
Omschrijving: het blad wordt slap. 
Registreren: de mate van slap blad registreren. 
Afschrijven: wanneer meer dan 25% van het aantal bladeren slap is. 
 
Kouschade 
Omschrijving: donkere randen/vlekken aan de bladeren als gevolg van te lage temperatuur. 
Registreren: de mate van kouschade registreren. 
Afschrijven: wanneer meer dan 25% van het bladoppervlak deze verschijnselen vertoont. 
 
Een combinatie van bovenstaande verschijnselen kan ook optreden. Wanneer meer dan 25% van het 
bladoppervlak is aangetast door een combinatie hiervan wordt hierop afgeschreven. 
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Afspraken 
 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

De planten worden maximaal 5 weken tijdens de consumentenfase (na de afzetfase) getest en beoordeeld. 
Tijdens de consumentenfase wordt voornamelijk het effect van de teelt en de afzetfase op de houdbaarheid 
getest, binnen 5 weken kan dit effect in kaart gebracht worden. Na deze 5 weken gaat de invloed van de 
consument op het product sterker tellen. 
Indien de planten na de transportsimulatie ook een winkelsimulatie krijgen, wordt er ook beoordeeld na de 
transportsimulatie (start winkelfase). 
De beoordelingsfrequentie tijdens de consumentenfase is minimaal eenmaal per week. Bij producten met 
een verwachte houdbaarheid van 2 weken of minder, wordt minimaal elke maandag, woensdag en vrijdag 
beoordeeld (zie ook de aparte productkaarten).  
Er wordt beoordeeld op gevolg en niet op oorzaak. De oorzaak wordt indien bekend echter als tweede reden 
vermeld.  
De reden van afschrijving wordt genoteerd. 
Een plant die is afgeschreven mag direct worden verwijderd tenzij er nog een fotodatum of bijeenkomst in 
het verschiet ligt. 
Watergifte vindt plaats naar behoefte. Water wordt gegeven zonder toevoeging van plantenvoeding. 
Manier van watergift: boven op de potgrond water geven, op de schotel water geven (en overtollig water 
verwijderen) of dompelen. Dit is afhankelijk van het product en het soort onderzoek. 
De proefopzet wordt weergegeven in aparte projectprotocollen. 
Afgeschreven blad kan worden verwijderd. Houd hier wel rekening mee bij het bepalen van de sierwaarde. 
Bij aanvang van de consumentenfase wordt er ook beoordeeld. 
Noteer details over gebruikte VBN-inkoopspecificatie (foto’s of omschrijving) in rapportage. 
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Aanvulling:  
Bloeiende- en besplanten 
 
 
De volgende algemene beoordelingscriteria zijn mogelijk. Op de specifieke kaarten staat aangegeven welke van 
de onderstaande punten relevant zijn voor het betreffende product. 
 
Tijdens de test 
 
Bloem 
 
Bloemen 
Omschrijving: bloemen die goed zijn open gekomen zonder misvormingen. 
Registreren: het aantal bloemen tellen/schatten. 
 
Percentage kleur 
Omschrijving: het percentage kleur ten opzichte van het groen van de plant, bij zeer bloemrijke  

producten. 
Registreren: het kleurpercentage volgens onderstaand model: 

0 0% kleur 
1 1–10% kleur 
2 11-35% kleur 
3 36-65% kleur 
4 66-90% kleur 
5 91-100% kleur 

 
Uitbloei 
Omschrijving: bloemen worden slap, doorzichtig, verkleuren bruin of vallen af. 
Registreren: het aantal uitgebloeide bloemen tellen/schatten. 
Afschrijven: (tenzij anders vermeld op de specifieke beoordelingskaart) als meer dan 80% van het totaal 

aantal bloemen en bloeibare knoppen uitgebloeid is. 
 
Knopverdroging en/of knopval 
Omschrijving: de knoppen worden bruin en/of verdrogen en/of vallen van de plant. 
Registreren: het percentage bruine en/of verdroogde en/of afgevallen knoppen van het totaal aantal knoppen 

of van het totaal aantal bloemen en knoppen. 
Afschrijven: (tenzij anders vermeld op de specifieke beoordelingskaart) als meer dan 80% van het totaal 

aantal bloeibare knoppen bruin, verdroogd en/of afgevallen is.  
 
Bloemverdroging en/of bloemval 
Omschrijving: de bloemen worden bruin en/of verdrogen en/of vallen van de plant. 
Registreren: het percentage bruine en/of verdroogde en/of afgevallen bloemen ten opzichte van het totale 

aantal bloemen en knoppen. 
Afschrijven: (tenzij anders vermeld op de specifieke beoordelingskaart) als meer dan 80% van het totaal 

aantal bloemen en bloeibare knoppen bruin, verdroogd en/of afgevallen is.  
 
Een combinatie van bovenstaande verschijnselen kan ook optreden. Wanneer meer dan 80% van de bloemen  
niet (meer) bloeit wordt hierop afgeschreven. 
 
Bloeipercentage 
Registreren: aan het einde van de test de verhouding tussen het aantal open gekomen bloemen en het totaal 

aantal knoppen noteren. 
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Bes 
 
Besval 
Omschrijving: de bessen vallen van de plant. 
Registreren: het aantal bessen dat van de plant valt tellen/schatten 
Afschrijven: wanneer meer dan 50% van de bessen is afgevallen. 
 
Besverdroging 
Omschrijving: verdroging van de bessen. 
Registreren: de mate van verdroging registreren. 
Afschrijven: indien meer dan 50% van de bessen is verdroogd. 
 
Een combinatie van bovenstaande verschijnselen kan ook optreden. Wanneer meer dan 50% van de bessen is 
afgevallen of verdroogd wordt hierop afgeschreven. 
 
Besverkleuring 
Omschrijving: verkleuren van de bessen. 
Registreren: de mate van verkleuring. 
 
Aanvullende afspraken voor bloeiende en/ of besdragende planten 
 
• 

• 

• 

Afschrijven van bloemen en/of knoppen betekent afschrijven als bloeiende plant. De plant kan nog wel 
sierwaarde hebben als groene plant. 
Afschrijven op bessen betekend afschrijven als besdragende plant. De plant kan nog wel sierwaarde hebben 
als groene en/ of bloeiende plant. 
De uitgebloeide bloemen van een plant kunnen worden verwijderd. Deze zijn niet van belang voor de 
bepaling van de sierwaarde van het blad.  
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