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Uitvoeringsrichtlijn Iris hollandica 
 
 

 
Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, 
artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de 
Landbouwkwaliteitsregeling 2007, heeft in haar vergadering van 16 maart 2016 vastgesteld 
de navolgende Uitvoeringsrichtlijn: 
 
Uitvoeringsrichtlijn Iris hollandica 
 
De in deze uitvoeringsrichtlijn aangebrachte aanpassingen gelden met ingang van 
teeltseizoen 2015/2016. 
 

A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 
 
Artikel 1 
Onder Iris hollandica wordt hier verstaan de bollen en andere voor vermeerdering of 
bloemproductie bestemde plantendelen van de tot de groep Iris hollandica behorende 
rassen. 
 
Artikel 2 
1. Partijen Iris hollandica dienen te worden geteeld uit partijen Iris hollandica die zijn 

goedgekeurd naar aanleiding van een veldkeuring in de klasse I of in de klasse ST 
dan wel waarvoor op een andere wijze door de BKD daartoe toestemming is 
verleend. 

2. Onverminderd het in het eerste lid bepaalde, mogen partijen Iris hollandica slechts 
worden geteeld indien deze een monsterkeuring hebben ondergaan. 

 
Artikel 3 
1. Partijen Iris hollandica worden vrijgesteld van opplantmonsterkeuring als de partijen 

in de monster- en veldkeuring voldoen aan de normen van klasse I. 
2. De vrijstelling van opplantmonsterkeuring geldt voor partijen die voldoen aan de 

normen van klasse I. 
3. De periode van vrijstelling van opplantmonsterkeuring is maximaal twee jaar. 
 Artikel 3a 

 1. Aan niet-bemonsterde partijen Iris hollandica kan de aantekening I-waardig bij 
klasse ST worden toegekend, als de partijen in de veldkeuring voldoen aan de 
veldkeuringsnormen van klasse I. 

 2. Voorwaarden voor de aantekening I-waardig zijn: 
  a. Oppervlak maximaal 10 are; 
  b. Landelijk oppervlak cultivar bedroeg vorig jaar maximaal 1 ha. 
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Artikel 4 
1. Partijen Iris hollandica kunnen slechts worden verhandeld of bedrijfsmatig worden 

vervoerd indien deze: 
 a. naar aanleiding van de laatste keuring zijn goedgekeurd; 
 b. worden aangeboden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5; 
 c. ten bewijze van het onder b. bepaalde worden vergezeld van een deugdelijk 

ingevulde aanvoer/leveringsnota. 
2. Onverminderd het eerste lid mogen partijen Iris hollandica slechts als plantgoed 

verhandeld of bedrijfsmatig worden vervoerd indien zij in droge toestand voldoen aan 
de vereisten van klasse I of ST. 

3. Onverminderd het eerste lid mogen partijen Iris hollandica slechts worden verhandeld 
in de klasse "Eindgebruik Europa", indien dit door de leverancier expliciet is vermeld 
op de leveringsnota. 

 
Artikel 5 
Partijen Iris hollandica kunnen slechts worden aangeboden in: 
 Klasse I, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse I. 
 Klasse ST, indien zij voldoen aan de vereisten voor klasse I of ST. 
 Klasse "Eindgebruik Europa" indien zij voldoen aan de vereisten voor de klasse 

"Eindgebruik Europa". 
 
Artikel 6 
Bij de keuringen, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, hanteert de BKD de voorschriften die 
onder punt B. zijn opgenomen. 
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B. KEURINGSVOORSCHRIFTEN 
 
Monsterkeuring: de keuring van het voor de teelt te gebruiken plantgoed. Opgaven voor 
monsterkeuring: uiterlijk 1 september voorafgaan aan het teeltseizoen. 
Mosntergrootte: de BKD stelt de monstergrootte zodanig vast dat minimaal 100 stuks 
bloeiende planten beoordeeld kunnen worden. 
 
1. Vereisten voor goedkeuring n.a.v. de monsterkeuring. 

 
Vereisten Klasse I Klasse Standaard 
Klassering uitgangsmateriaal Klasse I of Standaard Klasse I, Standaard 

of geen 
 
1. VIRUSZIEKTEN 
a. Irisgrijsvirus (ISMV) max. 0,5% > 1%1 
b. Irisbontvirus (NaLV) max. 0,5% > 1%1 

 
Totaal der onder a t/m b bedoelde 
afwijkingen: 

max. 0,75% > 1,5%1 

 
2. DIVERSEN2 
c. Raszuiverheid: 
  dwalingen max. 0,5% max. 3% 
  mutanten max. 1,5% max. 10% 
  mutant White Wedgwood max. 5% max. 20% 
 
2. Veldkeuring: keuring van het te velde staande gewas. 
 
Vereisten Klasse I Klasse 

Standaard 
Klasse 
Eindgebruik 
Europa 

Klasssering n.a.v. monsterkeuring Klasse I Klasse I, 
Standaard of 
geen 

Klasse 
Eindgebruik 
Europa 

 
1. VIRUSZIEKTEN 
a. Irisgrijsvirus (ISMV) max. 0,25% max. 1% - 
b. Irisbontvirus (NaLV) max. 0,25% max. 1% - 
 b.1 Arabismozaïekvirus (ArMV) 0% 0% - 
 b.2 Latent aardbeikringvlekken-

virus (SLRSV) 
0% 0% - 

 
Toegestaan % Irisgrijsvirus in belendende 
partij 

max. 2% - - 

 

                                                           
1 De klassering wordt bepaald tijdens de veldkeuring (na opzuiveren): klasse ST of beperkende maatregel. 
2 Minimaal 100 bloeiende planten vereist. Bij minder bloei komt op het certificaat de aantekening 'niet beoordeeld op 

raszuiverheid'. Voor wat betreft de raszuiverheid is de monsterkeuring bepalend voor de te behalen klasse. 
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2. DIVERSEN2 

c. Rasonzuiverheid max. 0,5% max. 3% - 
d. Niet te beoordelen max. 10% - - 
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2. Normen bij aflevering 

 
2.1 Plantgoed 
 
Vereisten Klasse I Klasse Standaard 
Klassering n.a.v. veldkeuring Klasse I  Klasse I, Standaard of 

Eindgebruik Europa 
 
1. SCHIMMELZIEKTEN 
a. Beschimmelde bollen (zwaar) 

(Penicillium spp.) 
max. 0,1% max. 0,1% 

b. Bolrot (Fusarium oxysporum) max. 0,2% max. 1% 
c. Kroonrot (Athelia rolfsii en 

Sclerotium delphinii) 
max. 0,5% max. 0,5% 

d. Kwade grond 
(Rhizoctonia tuliparum) 

max. 0,5% max. 2% 

e. Penicilliumrot (zwaar) 
(Penicillium verrucosum) 

max. 1% max. 2% 

f. Zwartbenigheid 
(Sclerotium wakkeri) 

max. 0,5% max. 1% 

g. Zwartsnot (Sclerotinia bulborum) max. 0,1% max. 1% 
 
2. DIERLIJKE AANTASTINGEN 
h. Destructoraal 

(Ditylenchus destructor) 
0% 
eventueel na w.w.b. 

0% 
eventueel na w.w.b 

i. Wolluis/Bladluis 
(Phenacoccus avenae/ 
Aphidoidea) 

0% 0% 

 
3. DIVERSEN 
j. Dwalingen max. 0,1% max. 1% 
k. Mechanische en dierlijke 

beschadiging (zwaar) 
max. 1% max. 1% 

l. Gommen max. 1% max. 1% 
 
Totaal der onder a t/m l bedoelde 
afwijkingen: 

max. 1,5% max. 3% 

 
m. Beworteling (meer dan 2 mm) max. 1% max. 1% 
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2.2. Leverbaar 

 
Vereisten Klasse I Klasse Standaard 
Klassering n.a.v. de veldkeuring Klasse I Klasse I, Standaard of 

Eindgebruik Europa 
 
1. SCHIMMELZIEKTEN 
a. Beschimmelde bollen 

(Penicillium spp.) 
 zwaar 
 licht 

 
 
0% 
max. 1% 

 
 
0% 
max. 5% 

b. Bolrot 
(Fusarium oxysporum) 

max. 0,5% max. 1% 
eventueel na 
quarantaine 

c. Kroonrot 
(Athelia rolfsii en Sclerotium 
delphinii) 

0% 0% 

d. Penicilliumrot (zwaar) 
(Penicillium verrucosum) 

max. 0,5% max. 2% 

e. Zwartbenigheid (Sclerotium 
wakkeri) 

max. 1% max. 1% 

f. Zwartsnot (Sclerotinia bulborum) 0% 0% 
 
2. DIERLIJKE AANTASTINGEN 
g. Destructoraal 

(Ditylenchus destructor) 
0% 0%, 

eventueel na 
quarantaine w.w.b. 
voor max. 5% met 
lichte symptomen 

h. Wolluis/Bladluis 
(Phenacoccusavenae) 
(Aphidoidea) 

0%, 
niet zwaar bevuild 

0%, 
niet zwaar bevuild 

i. Bollenmijt 
(bollen met veel mijten) 
Rhyzoglyphus en Thyrophagus 
soorten) 

max. 2% max. 2% 

 
3. DIVERSEN 
j. Dwalingen max. 0,1% max. 1% 
k. Gommen max. 0,1% max. 0,4% 
l. Mechanische en dierlijke 

beschadiging (zwaar) 
max. 1% max. 1% 

 
Totaal der onder a t/m l bedoelde 
afwijkingen met uitzondering van 
Penicillium licht 

max. 2% max. 3% 

 
m. Beworteling (meer dan 2 mm) 0% 0% 

 


