Overige snijbloemen
Deze kaart geldt wanneer er geen specifieke beoordelingskaart beschikbaar is.
Ingangscontrole
Beschadiging
Registreren:

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

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:

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 ontstaan.

Waterkwaliteit
Registreren:
de mate van vervuiling van het vaaswater wordt geregistreerd: (1) licht troebel, (2) troebel, (3) zeer
troebel.
Bloem
Open bloemen (niet bij bloemrijke producten)
Omschrijving: bloemen die goed zijn opengekomen (zonder misvormingen).
Registreren:
het aantal open bloemen tellen/schatten.
Bloeipercentage (bij bloemrijke producten)
Omschrijving: het percentage goed open gekomen knoppen ten opzichte van het totaal aantal bloeibare knoppen
Registreren:
het percentage bloei schatten of bepalen.
Uitbloei
Omschrijving:
Registeren:
Afschrijven:

bloemen worden slap en/of doorzichtig en/of verkleuren bruin en/of vallen af en/of verdrogen.
het aantal uitgebloeide bloemen tellen of schatten.
als meer dan 50% van het totaal aantal bloemen en bloeibare knoppen uitgebloeid is.

Knop/bloemverdroging en/of knop/bloemval
Omschrijving: de knoppen en/of bloemen verdrogen en/of vallen van de steel.
Registreren:
het aantal verdroogde en afgevallen knoppen en/of bloemen tellen/schatten.
Afschrijven:
als meer dan 50% van het totaal aantal bloemen en bloeibare knoppen verdroogd of afgevallen is.
Botrytis
Omschrijving:
Afschrijven:

stippen die kunnen uitgroeien tot glazige/bruine vlekken
indien meer dan 50% van de tepalen voor meer dan 25% is aangetast.

Bes
Besval
Omschrijving:
Registeren:
Afschrijven:

de bessen vallen van de steel.
het aantal bessen dat van de plant valt tellen/schatten.
wanneer meer dan 50% van de bessen is afgevallen.
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Besverdroging
Omschrijving: verdroging van de bessen.
Registreren:
de mate van verdroging.
Afschrijven:
indien meer dan 50% van de bessen is verdroogd.
Besverkleuring
Omschrijving: verkleuren van de bessen
Registreren:
de mate van verkleuring.
Steel
Knikken/breken
Omschrijving: de steel knikt/breekt
Afschrijven:
bij constatering
Slijmstelen
Registeren:
Afschrijven:

het gedeelte van de steel dat in het water staat is verslijmd.
indien steel in elkaar zakt.

Botrytis
Registeren:

de steel wordt bruin/zwart, soms verschijnt schimmelpluis

Doorbuigen
Registeren:

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

Blad
Bont blad
Omschrijving:
Registeren:

er verschijnen gele of bruine vlekjes.
indien het blad gele of bruine vlekjes heeft.

Geel en/of bruin blad, bruine randen / vlekken
Omschrijving: het blad wordt geel, bruin en/of krijgt bruine randen of vlekken.
Afschrijven:
indien meer dan 50% van het totale bladoppervlak en/of 50% van het totale aantal bladeren
bovenstaande verschijnselen vertoont.
Slap blad
Omschrijving:
Afschrijven:

het blad wordt slap en gaat afhangen langs de steel.
indien meer dan 50% van het totale bladoppervlak en/of 50% van het totale aantal bladeren
bovenstaand verschijnsel vertoont.
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Bladverbranding en/of -verdroging
Omschrijving: het blad is verdroogd.
Afschrijven:
indien meer dan 50% van het totale bladoppervlak en/of 50% van het totale aantal bladeren
bovenstaand verschijnsel vertoont.

Voorbeeld van bladverbranding bij roos

Bladpunten
Omschrijving:
Afschrijven:
Papierblad
Omschrijving:
Afschrijven:

Botrytis
Omschrijving:
Afschrijven:

Meeldauw
Omschrijving:
Afschrijven:

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

het blad verdroogd maar blijft toch groen.
indien meer dan 50% van het totale bladoppervlak en/of 50% van het totale aantal bladeren
bovenstaand verschijnsel vertoont.

het blad wordt bruin, rot weg, soms verschijnt schimmelpluis.
indien meer dan 50% van het totale bladoppervlak en/of 50% van het totale aantal bladeren
bovenstaand verschijnsel vertoont.

het blad is aangetast door meeldauw.
indien meer dan 50% van het totale bladoppervlak en/of 50% van het totale aantal bladeren
bovenstaand verschijnsel vertoont.

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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