
Planten van de monsters

Wanneer een teler in de regis-
tratie aangeeft Klasse 1 te willen 
behalen, of de bloembollen naar 
een land te willen exporteren die 
dit vereist, worden er monsters 
van de partij door de keurmees-
ter opgehaald bij de teler. 

Alle tulpenmonsters komen in ok-
tober eerst naar BKD in Lisse. 
Daar worden de bollen uniform 
voorbehandeld, terug gedroogd 
en drie weken gekoeld bewaard. 
Zo weten we dat alle bollen een 
gelijke opplant krijgen. De tempe-
ratuursbehandeling zorgt ervoor 
dat de monsters vervroegd bloei-
en in de kas en de resultaten 
van de opplant daarmee op tijd 
binnen zijn voor de bloei op het 
veld. 

Na de voorbehandeling worden 
de bollen per monster in bakken 
geplant en half december naar 
de kas van de regio van de te-
ler verscheept. Er zijn vier mon-
sterkassen, in: Lisse, Dirkshorn, 
Creil en Zwaagdijk. De monsters 
worden per kas uitgezet op bloei-
periode. De vroege tulpen en de 
late tulpen bij elkaar. Daarbinnen 
wordt gesorteerd op alfabet.

.

BKD IN BEELD : OPPLANTKEURING TULP  

Een opplantkeuring is een kwaliteitskeuring en bepaalt met 
name voor het gewas tulp voor een belangrijk deel de klassering 
van de bloembollen. Om klasse 1 te kunnen behalen met tulp is 
in veel gevallen een opplantkeuring nodig. De opplantkeuring is 
de basis voor verdere keuring, zoals in het veld. De opplantkeu-
ring kan ook een eis zijn vanuit een land waarnaar geëxporteerd 
wordt. Onder andere Japan stelt deze eis.

De kasbeheerder van BKD onderhoudt  en beoordeelt de planten en loopt hiervoor we-
kelijks langs de monsters. Als het blad van de tulp zich spreidt, start de eerste keuring. 
TVX en TRV worden eerst beoordeeld, samen met TBV en TNV. In de bloei wordt met 
name naar soortechtheid, galmijt en dierlijke aantastingen als aaltjesziek gekeken. Bij een 
vondst worden de planten gemarkeerd met een kleurstok. Elke vondst heeft een 
eigen kleur. Ook worden vondsten in het systeem gezet, zo wordt het percentage af-
wijkingen berekend. Telers krijgen wekelijks een update van de afwijkingen. Als deze 
boven de norm van klasse 1 komen, dan krijgt de teler een melding dat klasse 1 niet meer 
behaald kan worden. 

Na de laatste ronde keuren (het afschouwen) eind maart, begin april. krijgt de teler een 
overzicht van alle bevindingen en de uitslag. De uitslag is een voorlopige klasse. Goedge-
keurde cultivars uit de kas worden vrij gesteld van één van de veldkeuringen. Na de veld-
keuring wordt de klasse echter pas definitief. 

Keuren van de monsters


