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Toetsing in het lab

Als het lelie-seizoen start, plannen de keurmeesters het plukken van lelie-
bladeren voor alle partijen lelies in Nederland. Eerst worden tweejarige en 
daarna éénjarige partijen gepland, afhankelijk van de bloei. Ook wordt 
rekening gehouden met de planning van het lab. Vanuit de hele partij worden 
250 bladeren geplukt. Deze bladeren worden verzameld in een gelabelde zak 
en naar het lab gestuurd. Als er op een perceel meerdere partijen staan, 
betekent dit dus meerdere zakken met 250 bladeren.

In het laboratorium komen 
jaarlijks ruim 10.000 zakken 
bladeren van de keurmeesters 
binnen, die in 12 weken tijd 
anoniem verwerkt worden. 

De bladeren worden vermalen 
en het sap wordt opgevangen 
in 80 buisjes. Het sap wordt 
door een robot uit de buisjes 
over platen verdeeld. Het 
aantal platen is afhankelijk van 
het aantal virussen waarop de 
partij getoetst wordt. 

In de platen zit een coating. 
Elk virus heeft een eigen 
coating, die zorgt dat het virus 
aangetoond kan worden. In 
elke plaat zit één vakje 
positieve controle, om te 
checken of het proces goed 
gaat. 

Na een nacht in de koelcel, 
worden de platen gespoeld om 
overtollig plantensap te 
verwijderen en wordt 
conjugaat in de platen 
gespoten. Na 2 uur verwar-
men tot 37 graden, worden de 
platen nogmaals gespoeld, 
gevuld met substraat en 
wederom 2 uur verwarmd. 

Hierna zijn de platen klaar 
voor beoordeling. Verkleuring 
geeft aan of het virus 
aanwezig is. Aan het aantal 
verkleurde vakjes op een plaat 
is het percentage virus in de 
partij te zien. De controle van 
de platen wordt tweemaal door 
verschillende controleurs 
uitgevoerd, om de toetsing en 
uitslag te waarborgen. 

Uitslagen uit het lab 
worden in de piek van de 
campagne dagelijks 
verwerkt door het service 
center. Gespecialiseerde 
collega’s controleren of 
er geen afwijkende 
uitslagen voorkomen. 
Hierna worden de 
uitslagen in een verslag 
naar de teler gestuurd. 
Dit gebeurt in de meeste 
gevallen dezelfde dag. 

In het verslag is ook te 
lezen wat het gevolg van 
de uitslag is, bijvoorbeeld 
voor de klasse of de 
afzetmogelijkheden van 
de bloembollen naar 
derde landen.

Verwerking uitslag


