Snijbloemen: aanvulling
Deze kaart is een aanvulling op de specifieke beoordelingskaarten.
Ingangscontrole
Beschadiging
Registreren:
ontstaan.

als gevolg van oogst, transport of (inmiddels verdwenen) insecten zijn beschadigingen

Tijdens de test
Algemeen
Dierlijke parasieten
Omschrijving: aanwezigheid op bloem, stengel of blad van levende parasieten.
Actie:
de tak wordt weggegooid en wordt beschouwd als missende waarde.
Ziekte
Registreren:

Beschadiging
Registreren:
ontstaan.

aantasting van bloem, steel en/of blad door bacterie, schimmel of virus. (Mate van) de
aantasting registreren.

als gevolg van oogst, transport of (inmiddels verdwenen) insecten zijn beschadigingen

Waterkwaliteit
Registreren:
de mate van vervuiling van het vaaswater wordt geregistreerd: (1) licht troebel, (2)
troebel, (3) zeer troebel.
Afspraken
 De beoordelingsfrequentie is minimaal elke maandag, woensdag en vrijdag. Bij producten met een
verwachte houdbaarheid van 6 dagen of minder wordt minimaal vanaf maandag tot en met vrijdag
beoordeeld.
 Bij de criteria waarop wordt afgeschreven, wordt er op de afschrijvingsdag beoordeeld. Per project zal
worden besloten of het ook zinvol is om in de tijd te beoordelen.
 Er wordt beoordeeld op gevolg en niet op oorzaak. De oorzaak wordt echter wel als tweede reden
vermeld. Bijvoorbeeld: wanneer het blad aan een Eustoma-tak als gevolg van Botrytis slap gaat hangen,
wordt er afgeschreven op slap blad en wordt Botrytis als tweede reden vermeld. Dit is echter ook voor
een deel afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek: wat moet er onderzocht worden?
 De reden van afschrijving wordt geregistreerd.
 Indien een product op meerdere criteria niet meer optimaal is en voor alle criteria (afschrijfcriteria) de
afschrijvingsgrens nog niet is bereikt, wordt er afgeschreven indien 3 of meer verschillende aspecten in
lichte mate voorkomen.
 Een tak blijft na afschrijven wel op de vaas staan. Tenzij er sprake is van dierlijke parasieten. Dan
wordt de tak verwijderd en als missende waarde beschouwd.
 Een vaas wordt opgeruimd wanneer alle takken uit de vaas zijn afgeschreven.
 De proefopzet wordt weergegeven in aparte ‘projectprotocollen’.
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