
Plantgoedmonitoring   
 
Beoordeling plantgoed Tulp 
Jaar: 
Cultivar:     Ziftmaat:  Partijnummer:  
 (bij samenvoegen partijen  afzonderlijke % vermelden)  BKD nummer: 
Criteria  Waarde Opmerkingen 
Schuurbeoordeling bollen  (% in monster)  datum :  
Ziekten   

• % Zure bollen vóór uitzoeken plantgoed   
• % Zure bollen    
• Galmijt/mate van aantasting   
• Huidziek/mate van aantasting   
• Overige aantastingen   

Beschadigingen aan de bol    
• Mate van beschadiging: % 1 t/m 5  (zie foto’s)   

Overige opmerkingen (bijv over gaafheid van de huid, andere gewassen)   
•    

Verklistering   
Mate van verklistering   
Resultaten Elisa toets  
Klasse plantgoed   

• % Augustaziek   
• % TBV   
• % Ratelvirus   
• % Tulpenvirus X   

Aaltjes   
• Soort aal/mate van aantasting   

   
Soortechtheid    

• % Dieven   
• % Dwalingen   

Veldkeuring BKD of eigen beoordeling (eindsituatie) 
Klasse plantgoed   

• % Augustaziek   
• % TBV   
• % Ratelvirus   
• % Tulpenvirus X   
• % Dieven   
• % Dwalingen   

Plantgoedontsmetting: wijze en duur van ontsmetten en concentratie van middelen:  
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Plantgoedmonitoring   
 
Opmerkingen:  

• Neem het plantgoedmonster vlak voor planten. Kies bij het bemonsteren een maat die jaarlijks voorkomt 
in verband met de vergelijking tussen de jaren. 

• Beoordeel het monster vlak voor planten of later na bewaring. Tulpen voor de beoordeling eerst kaal 
maken en elke bol afzonderlijk beoordelen. 

• Bij samenvoegen van meerdere herkomsten (tuinen/partijen) de oorspronkelijke percentages apart 
vermelden. Dit geldt voor virus maar ook voor % aantastingen en beschadigingen (meerdere kolommen 
maken). 

 
Maak de bollen kaal en bepaal het percentage zieke bollen (bijv zuur, Penicillium Rhizoctonia). Bepaal van de 
overige bollen de mate van bolschade aan de hand van de volgende indeling ( zie ook de foto’s) en geeft dit in 
percentages weer. 
 
Indeling bolschade: 

1. gaaf: geen schade zichtbaar. 
2. licht: een of enkele individuele kleine ondiepe plekjes waarbij de huid verkleurd is. 
3. matig: veel individuele kleine ondiepe plekjes waarbij de huid verkleurd is 
4. zwaar: een of meer aaneengesloten verkleurde plekken op de huid. 
5. zeer zwaar: diepe beschadigingen waarbij de beschadiging bijna of geheel tot de volgende rok gaat; ook 

schade waarbij een stuk(je) van de rok(ken) ontbreekt. 
 

       
 1. gave bollen                                2. licht beschadigd                 3. matig beschadigd 
 

     
  4. zwaar beschadigd                5. zeer zwaar beschadigd 
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