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Inleiding

Voor u ligt het kalibratieboek Aardappel. Dit boek kan als leidraad dienen bij het invullen van 
aanmeldformulieren, het maken van rasbeschrijvingen en het begrijpen van beschrijvingen. 
Dit boek kan de benodigde vakmanschap die nodig is om een goede beschrijving te maken 
niet vervangen, maar moet gezien worden als handleiding.

Gebruikte bronnen
De basis voor dit boek ligt in het CPVO protocol CPVO-TP 181/1 dat op haar beurt gebaseerd 
is op UPOV Richtlijn TG/181/3 Het verdient aanbeveling om deze bronnen tevens te 
raadplegen bij het gebruik van dit kalibratieboek. 
De toepassing van dit kalibratieboek is gebaseerd op de algemene UPOV principes over de 
definitie van en het gebruik van kenmerken bij rasbeschrijvingen (UPOV TG/1/3)

Toepassingsmethodiek
De UPOV systematiek is gebaseerd op kenmerkwaarden die gerelateerd worden aan de 
waarde van het betreffende kenmerk van voorbeeldrassen. In het kalibratieboek vindt u twee 
type kenmerken; visueel waargenomen kenmerken en gemeten kenmerken. 
De waarneming van de visueel waargenomen kenmerken kan vergeleken worden met de 
visuele “waarde” van het kenmerk van de standaardrassen. In het kalibratieboek zijn zoveel 
mogelijk foto’s  opgenomen om zo de betreffende klasse van het kenmerk te kunnen 
vaststellen
Visuele kenmerken kunnen onder invloed van klimaat en teelt omstandigheden fluctueren, 
denk bv aan kenmerken zoals intensiteit van anthocyaanverkleuring. Ook hier is dient de 
expressie van het kenmerk gerelateerd te worden aan de expressie van standaardrassen.

Bij de gemeten kenmerken ligt dit gecompliceerder. Deze kenmerken kunnen onder invloed 
van de teeltomstandigheden en klimaat in waarde fluctueren. Het gebruik van de waarde van 
de standaardrassen is daarom bij deze kenmerken onontbeerlijk. Hetzelfde geldt voor die 
visueel waargenomen kenmerken die kunnen fluctueren onder invloed van klimaat en 
teeltomstandigheden (zoals bijvoorbeeld de intensiteit van anthocyaankleuring). In het 
kalibratieboek zijn deze, in het CPVO protocol vermelde standaardrassen alleen opgenomen 
voor de kenmerken die onderdeel zijn van de TQ, ofwel de Technische Vragenlijst. In alle 
andere gevallen zijn deze voorbeeldrassen niet opgenomen omdat velen hun eigen set 
voorbeeldrassen prefereren boven de rassen die in het CPVO protocol zijn opgenomen. 

De kwantitatieve kenmerken van kandidaatrassen worden in veel gevallen gemeten en 
vergeleken met de gemeten waarden (bijvoorbeeld plantlengte) van een set voorbeeldrassen. 
De gemeten waarden per kandidaatras en per voorbeeldras kunnen van jaar tot jaar 
fluctueren onder invloed van klimaat en teeltomstandigheden, maar ieder voorbeeldras heeft 
een vastgestelde en onveranderbare klasse-indeling. Indien in jaar 1 de plantlengte van het 
voorbeeldras V voor klasse 5 (midden) 60 cm bedraagt en het kandidaatras A ook een lengte 
heeft van 60 cm dan scoort ras A dus een 5. Indien in jaar 2 de plantlengte van hetzelfde 
voorbeeldras V 65 cm bedraagt (bijvoorbeeld door extreem weer) en de plantlengte van 
kandidaatras B ook 65 cm bedraagt, dan scoort ras B dus ook een 5. Op deze wijze wordt de 
klasse-indeling van kandidaatrassen in verschillende omstandigheden dus onafhankelijk 
gemaakt van jaar- klimaat- en en milieu-omstandigheden.

Website
Het betreffende CPVO protocol en de genoemde UPOV documenten zijn opgenomen op de 
Naktuinbouw website (Kalibratieboeken). Op deze site vindt u ook mededelingen van 
eventuele wijzigingen in de kalibratieboeken.

Helpdesk
We horen graag uw opmerkingen, suggesties en vragen naar aanleiding van de site. U kunt 
hiervoor kalibratieboek@naktuinbouw.nl gebruiken.
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Inhoudsopgave

Kenm.nr Kenmerkomschrijving
CPVO UPOV

Inleiding

1 1 Lichtkiem grootte

2 2 Lichtkiem vorm

 3 3 Lichtkiem intensiteit anthocyaankleuring hoofdas

 4 4 Lichtkiem aandeel blauw in anthocyaankleur

 5 5 Lichtkiem beharing hoofdas

 6 6 Lichtkiem grootte eindknop in verhouding hoofdas

7 7 Lichtkiem habitus eindknop

 8 8 Lichtkiem anthocyaankleuring eindknop

9 9 Lichtkiem beharing eindknop

10 10 Lichtkiem aantal wortelpuntjes

11 11 Lichtkiem lengte zijassen

12 12 Plant loof type

13 13 Plant groeihabitus

14 14 Stengel anthocyaankleuring

15 15 Blad oppervlakte blad (grootste omtrek)

16 16 Blad openheid (silhouet)

17 17 blad aanwezigheid tussenblaadjes

18 18 Blad groenverkleuring

19 19 Blad anthocyaanverkleuring hoofdnerf bovenzijde

20 Blaadje grootte 2e blaadjespaar

20 21 Blaadje 2e blaadjespaar; breedte ten opzichte van lengte

21 22 Blaadje vergroeiing top blaadje en 1e blaadjespaar

23 Blaadje golving rand

24 Blaadje diepte nerven

25 Blaadje glans bovenkant

26 Blaadje beharing bladschijf top rozet
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Kenm.nr Kenmerkomschrijving
CPVO UPOV

22 27 Bloemknop anthocyaankleuring bloemknop

23 28 Plant hoogte

24 29 Plant bloemfrequentie

25 30 Bloeiwijze grootte

26 31 Bloeiwijze anthocyaankleuring bloemsteel

27 32 Bloemkroon grootte

28 33 Bloemkroon intensiteit anthocyaankleuring binnenkant

29 34 Bloemkroon aandeel blauw in anthocyaankleuring binnenkant

30 35 Bloemkroon uitspreiding anthocyaankleuring binnenkant

31 36 Plant rijptijd

32 37 Knol vorm

33 38 Knol diepte ogen

34 39 Knol schilkleur

35 40 Knol kleur oogbasis

36 41 Knol vleeskleur

37 42 Knol anthocyaankleuring schil als reactie op licht
(alleen licht beige en geelschillige rassen)

TQ kenmerken
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Lichtkiem: grootte

CPVO kenmerknummer: 1
UPOV kenmerknummer: 1

  klasse 3: klein                                  klasse 5: midden                                  klasse 7: groot

Toelichting:

T.b.v. kenmerk 1 t/m 11. 
Opbouw lichtkiem:

Vertaling engelse termen: tip=eindknop; base=hoofdas (basis); hairs=haren; root tips= 
wortelpuntjes; lateral shoot=zij-as.
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Lichtkiem: grootte

CPVO kenmerknummer: 1
UPOV kenmerknummer: 1

Tijdstip waarneming: 12 weken na inzetten lichtkiemproef
Methode: Begin februari worden per ras 8 aardappelknollen met de ogen naar boven 
opgeprikt op spijkerlatjes. Deze latjes worden in de lichtkiemruimte gezet bij de volgende 
condities:

- temperatuur 17-23 °C
- lichtbron: kleine gloeilampjes, 6V/0.05A op 20 tot 25 cm boven de knollen, 4 lampjes 

per strekkende meter schap van 30 cm breed, resulterend in een lichtsterkte van ± 10 
lux. In de ruimte is geen toetreding van daglicht.

Per knol wordt 1 kiem (bij voorkeur zo hoog mogelijk bovenop de knol) aangehouden, de 
overige kiemen worden regelmatig handmatig verwijderd.
Waarnemingen worden uitgevoerd in een ruimte met indirect daglicht. 

Klassenindeling:

klasse 1: zeer klein
klasse 2: zeer klein tot klein
klasse 3: klein
klasse 4: klein tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot groot
klasse 7: groot
klasse 8: groot tot zeer groot
klasse 9: zeer groot
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Lichtkiem: vorm

CPVO kenmerknummer: 2
UPOV kenmerknummer: 2

klasse 1 klasse 2 klasse 3

klasse 4 klasse 5
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Lichtkiem: vorm

CPVO kenmerknummer: 2
UPOV kenmerknummer: 2

Tijdstip waarneming: 12 weken na inzetten lichtkiemproef
Methode: Begin februari worden per ras 8 aardappelknollen met de ogen naar boven 
opgeprikt op spijkerlatjes. Deze latjes worden in de lichtkiemruimte gezet bij de volgende 
condities:

- temperatuur 17-23 °C
- lichtbron: kleine gloeilampjes, 6V/0.05A op 20 tot 25 cm boven de knollen, 4 lampjes 

per strekkende meter schap van 30 cm breed, resulterend in een lichtsterkte van ± 10 
lux. In de ruimte is geen toetreding van daglicht.

Per knol wordt 1 kiem (bij voorkeur zo hoog mogelijk bovenop de knol) aangehouden, de 
overige kiemen worden regelmatig handmatig verwijderd.
Waarnemingen worden uitgevoerd in een ruimte met indirect daglicht.

Klassenindeling:

klasse 1: rond
klasse 2: eivormig
klasse 3: kegelvormig
klasse 4: breed cilindrisch
klasse 5: smal cilindrisch

Toelichting:

Zie tekening opbouw lichtkiem bij kenmerk 1.

Lichtkiemvormen:

       rond                  eivormig            kegelvormig      breed cilindrisch      smal cilindrisch
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Lichtkiem:  intensiteit anthocyaankleuring van de basis

CPVO kenmerknummer: 3
UPOV kenmerknummer: 3

Rode serie:

klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4

klasse 5 klasse 6 klasse 7 klasse 8

Blauwe serie:

klasse 5 klasse 6 klasse 7 klasse 8 klasse 9
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Lichtkiem: intensiteit anthocyaankleuring van de basis

CPVO kenmerknummer: 3
UPOV kenmerknummer: 3

Tijdstip waarneming: 12 weken na inzetten lichtkiemproef
Methode: Begin februari worden per ras 8 aardappelknollen met de ogen naar boven 
opgeprikt op spijkerlatjes. Deze latjes worden in de lichtkiemruimte gezet bij de volgende 
condities:

- temperatuur 17-23 °C
- lichtbron: kleine gloeilampjes, 6V/0.05A op 20 tot 25 cm boven de knollen, 4 lampjes 

per strekkende meter schap van 30 cm breed, resulterend in een lichtsterkte van ± 10 
lux. In de ruimte is geen toetreding van daglicht.

Per knol wordt 1 kiem (bij voorkeur zo hoog mogelijk bovenop de knol) aangehouden, de 
overige kiemen worden regelmatig handmatig verwijderd.
Waarnemingen worden uitgevoerd in een ruimte met indirect daglicht. 
Toelichting: Indien de intensiteit van de anthocyaankleuring van de hoofdas ontbrekend of 
zeer zwak is
(klasse 1), is de lichtkiem groen.
Bij groene lichtkiemen kan kenmerk 4 (aandeel blauw in anthocyaankleur hoofdas) niet
worden waargenomen.  

Klassenindeling:

klasse 1: ontbrekend of zeer zwak
klasse 2: zeer zwak tot zwak
klasse 3: zwak
klasse 4: zwak tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot sterk
klasse 7: sterk
klasse 8: sterk tot zeer sterk
klasse 9: zeer sterk
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Lichtkiem: aandeel blauw in anthocyaan kleuring van de basis

CPVO kenmerknummer: 4
UPOV kenmerknummer: 4

klasse 1 klasse 2 klasse 3
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Lichtkiem: aandeel blauw in anthocyaan kleuring van de basis

CPVO kenmerknummer: 4
UPOV kenmerknummer: 4

Tijdstip waarneming: 12 weken na inzetten lichtkiemproef. 
Methode: Begin februari worden per ras 8 aardappelknollen met de ogen naar boven 
opgeprikt op spijkerlatjes. Deze latjes worden in de lichtkiemruimte gezet bij de volgende 
condities:

- temperatuur 17-23 °C
- lichtbron: kleine gloeilampjes, 6V/0.05A op 20 tot 25 cm boven de knollen, 4 lampjes 

per strekkende meter schap van 30 cm breed, resulterend in een lichtsterkte van ± 10 
lux. In de ruimte is geen toetreding van daglicht.

Per knol wordt 1 kiem (bij voorkeur zo hoog mogelijk bovenop de knol) aangehouden, de 
overige kiemen worden regelmatig handmatig verwijderd.
Waarnemingen worden uitgevoerd in een ruimte met indirect daglicht. 
Toelichting: Indien de intensiteit van de anthocyaankleuring van de hoofdas ontbrekend of 
zeer zwak is
(klasse 1 voor kenmerk 3), is de lichtkiem groen.
Bij groene lichtkiemen kan kenmerk 4 (aandeel blauw in anthocyaankleur hoofdas) niet  
worden waargenomen.  

=> Kenmerk 4 wordt derhalve alleen waargenomen bij lichtkiemen die voor kenmerk 3 in
klasse 2 of hoger  vallen.
De kleur van de lichtkiemen is opgebouwd uit twee componenten, rood anthocyaan en blauw 
anthocyaan. Bij aanwezigheid van anthocyaan is de rode component altijd aanwezig, de 
blauwe component kan variëren van ontbrekend tot hoog. 
Indien het aandeel blauw ontbreekt of laag is (klasse 1), is de lichtkiem rood of roodpaars.
Indien het aandeel blauw hoog is (klasse 3), is de lichtkiem blauwpaars.
Klasse 2 wordt slechts toegekend aan die lichtkiemen waarbij een indeling in rood- of 
blauwpaars twijfelachtig is.

Klassenindeling:

klasse 1: ontbrekend of laag
klasse 2: midden
klasse 3: hoog
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Lichtkiem: beharing van de basis

CPVO kenmerknummer: 5
UPOV kenmerknummer: 5

klasse 1 klasse 3 klasse 5

klasse 7 klasse 9
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Lichtkiem: beharing van de basis

CPVO kenmerknummer: 5
UPOV kenmerknummer: 5

Tijdstip waarneming: 12 weken na inzetten lichtkiemproef
Methode: Begin februari worden per ras 8 aardappelknollen met de ogen naar boven 
opgeprikt op spijkerlatjes. Deze latjes worden in de lichtkiemruimte gezet bij de volgende 
condities:

- temperatuur 17-23 °C
- lichtbron: kleine gloeilampjes, 6V/0.05A op 20 tot 25 cm boven de knollen, 4 lampjes 

per strekkende meter schap van 30 cm breed, resulterend in een lichtsterkte van ± 10 
lux. In de ruimte is geen toetreding van daglicht.

Per knol wordt 1 kiem (bij voorkeur zo hoog mogelijk bovenop de knol) aangehouden, de 
overige kiemen worden regelmatig handmatig verwijderd.
Waarnemingen worden uitgevoerd in een ruimte met indirect daglicht. 

Dit kenmerk waarnemen met een vergrootglas.
Toelichting: Zie tekening opbouw lichtkiem bij kenmerk 1.

Klassenindeling:

klasse 1: zeer zwak
klasse 2: zeer zwak tot zwak
klasse 3: zwak
Klasse 4: zwak tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot sterk
klasse 7: sterk
klasse 8: sterk tot zeer sterk
klasse 9: zeer sterk
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Lichtkiem: grootte eindknop in verhouding tot de basis

CPVO kenmerknummer: 6
UPOV kenmerknummer: 6

klasse 3: klein klasse 5: midden klasse 7: groot

klasse 8: groot tot zeer groot
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Lichtkiem: grootte eindknop in verhouding tot basis

CPVO kenmerknummer: 6
UPOV kenmerknummer: 6

Tijdstip waarneming: 12 weken na inzetten lichtkiemproef
Methode: Begin februari worden per ras 8 aardappelknollen met de ogen naar boven 
opgeprikt op spijkerlatjes. Deze latjes worden in de lichtkiemruimte gezet bij de volgende 
condities:

- temperatuur 17-23 °C
- lichtbron: kleine gloeilampjes, 6V/0.05A op 20 tot 25 cm boven de knollen, 4 lampjes 

per strekkende meter schap van 30 cm breed, resulterend in een lichtsterkte van ± 10 
lux. In de ruimte is geen toetreding van daglicht.

Per knol wordt 1 kiem (bij voorkeur zo hoog mogelijk bovenop de knol) aangehouden, de 
overige kiemen worden regelmatig handmatig verwijderd.
Waarnemingen worden uitgevoerd in een ruimte met indirect daglicht. 
Toelichting: Zie tekening opbouw lichtkiem bij kenmerk 1.

Klassenindeling:

klasse 1: zeer klein
klasse 2: zeer klein tot klein
klasse 3: klein
klasse 4: klein tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot groot
klasse 7: groot
klasse 8: groot tot zeer groot
klasse 9: zeer groot
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Lichtkiem: habitus eindknop 

CPVO kenmerknummer: 7
UPOV kenmerknummer: 7

klasse 1: gesloten klasse 3: midden klasse 5: open



© Naktuinbouw 2012  Versie 1 Pagina 21 van 98

Lichtkiem: habitus eindknop

CPVO kenmerknummer: 7
UPOV kenmerknummer: 7

Tijdstip waarneming: 12 weken na inzetten lichtkiemproef
Methode: Begin februari worden per ras 8 aardappelknollen met de ogen naar boven 
opgeprikt op spijkerlatjes. Deze latjes worden in de lichtkiemruimte gezet bij de volgende 
condities:

- temperatuur 17-23 °C
- lichtbron: kleine gloeilampjes, 6V/0.05A op 20 tot 25 cm boven de knollen, 4 lampjes 

per strekkende meter schap van 30 cm breed, resulterend in een lichtsterkte van ± 10 
lux. In de ruimte is geen toetreding van daglicht.

Per knol wordt 1 kiem (bij voorkeur zo hoog mogelijk bovenop de knol) aangehouden, de 
overige kiemen worden regelmatig handmatig verwijderd.
Waarnemingen worden uitgevoerd in een ruimte met indirect daglicht. 
Toelichting: Zie tekening opbouw lichtkiem bij kenmerk 1.

Klassenindeling:

klasse1: gesloten
klasse 2: gesloten tot midden
klasse 3: midden
klasse 4: midden tot open
klasse 5: open
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Lichtkiem: anthocyaankleuring eindknop 

CPVO kenmerknummer: 8
UPOV kenmerknummer: 8

klasse 1: zeer zwak klasse 3: zwak klasse 5: midden

klasse 7: sterk klasse 8: sterk
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Lichtkiem: anthocyaankleuring eindknop

CPVO kenmerknummer: 8
UPOV kenmerknummer: 8

Tijdstip waarneming: 12 weken na inzetten lichtkiemproef
Methode: Begin februari worden per ras 8 aardappelknollen met de ogen naar boven 
opgeprikt op spijkerlatjes. Deze latjes worden in de lichtkiemruimte gezet bij de volgende 
condities:

- temperatuur 17-23 °C
- lichtbron: kleine gloeilampjes, 6V/0.05A op 20 tot 25 cm boven de knollen, 4 lampjes 

per strekkende meter schap van 30 cm breed, resulterend in een lichtsterkte van ± 10 
lux. In de ruimte is geen toetreding van daglicht.

Per knol wordt 1 kiem (bij voorkeur zo hoog mogelijk bovenop de knol) aangehouden, de 
overige kiemen worden regelmatig handmatig verwijderd.
Waarnemingen worden uitgevoerd in een ruimte met indirect daglicht. 

Klassenindeling:

klasse 1: zeer zwak
klasse 2: zeer zwak tot zwak
klasse 3: zwak
klasse 4: zwak tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot sterk
klasse 7: sterk
klasse 8: sterk tot zeer sterk
klasse 9: zeer sterk
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Lichtkiem: beharing eindknop

CPVO kenmerknummer: 9
UPOV kenmerknummer: 9

klasse 1: zeer zwak klasse 3: zwak klasse 5: midden

klasse 7: sterk klasse 9: zeer sterk
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Lichtkiem: beharing eindknop

CPVO kenmerknummer: 9
UPOV kenmerknummer: 9

Tijdstip waarneming: 12 weken na inzetten lichtkiemproef
Methode: Begin februari worden per ras 8 aardappelknollen met de ogen naar boven 
opgeprikt op spijkerlatjes. Deze latjes worden in de lichtkiemruimte gezet bij de volgende 
condities:

- temperatuur 17-23 °C
- lichtbron: kleine gloeilampjes, 6V/0.05A op 20 tot 25 cm boven de knollen, 4 lampjes 

per strekkende meter schap van 30 cm breed, resulterend in een lichtsterkte van ± 10 
lux. In de ruimte is geen toetreding van daglicht.

Per knol wordt 1 kiem (bij voorkeur zo hoog mogelijk bovenop de knol) aangehouden, de 
overige kiemen worden regelmatig handmatig verwijderd.
Waarnemingen worden uitgevoerd in een ruimte met indirect daglicht. 
Toelichting: Dit kenmerk waarnemen met een vergrootglas.

Klassenindeling:

klasse 1: ontbrekend of zeer zwak
klasse 2: zeer zwak tot zwak
klasse 3: zwak
klasse 4: zwak tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot sterk
klasse 7: sterk
klasse 8: sterk tot zeer sterk
klasse 9: zeer sterk
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Lichtkiem: aantal wortelpuntjes

CPVO kenmerknummer: 10
UPOV kenmerknummer: 10

klasse 2: zeer zwak tot zwak klasse 3: zwak klasse 4: 
zwak tot midden

klasse 5: midden klasse 6: midden tot sterk klasse 7: sterk
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Lichtkiem: aantal wortelpuntjes

CPVO kenmerknummer: 10
UPOV kenmerknummer: 10

Tijdstip waarneming: 12 weken na inzetten lichtkiemproef
Methode: Begin februari worden per ras 8 aardappelknollen met de ogen naar boven 
opgeprikt op spijkerlatjes. Deze latjes worden in de lichtkiemruimte gezet bij de volgende 
condities:

- temperatuur 17-23 °C
- lichtbron: kleine gloeilampjes, 6V/0.05A op 20 tot 25 cm boven de knollen, 4 lampjes 

per strekkende meter schap van 30 cm breed, resulterend in een lichtsterkte van ± 10 
lux. In de ruimte is geen toetreding van daglicht.

Per knol wordt 1 kiem (bij voorkeur zo hoog mogelijk bovenop de knol) aangehouden, de 
overige kiemen worden regelmatig handmatig verwijderd.
Waarnemingen worden uitgevoerd in een ruimte met indirect daglicht. 
Toelichting: Zie tekening opbouw lichtkiem bij kenmerk 1.

Wortelpunten zijn de grote witte soms enigszins glanzende uitsteeksels, in figuur D 
aangegeven met de dikke witte pijl. 
De kleine witachtige puntjes, aangegeven in figuur D met de dunne witte pijl, zijn lenticellen, 
en moeten bij de beoordeling voor kenmerk 10 buiten beschouwing worden gelaten. 

Klassenindeling:

klasse 1: zeer weinig
klasse 2: zeer weinig tot weinig
klasse 3: weinig
klasse 4: weinig tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot veel
klasse 7: veel
klasse 8: veel tot zeer veel
klasse 9: zeer veel
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Lichtkiem: lengte zijassen

CPVO kenmerknummer: 11
UPOV kenmerknummer: 11

klasse 3

klasse 5

klasse 7
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Lichtkiem: lengte zijassen

CPVO kenmerknummer: 11
UPOV kenmerknummer: 11

Tijdstip waarneming: 12 weken na inzetten lichtkiemproef
Methode: Begin februari worden per ras 8 aardappelknollen met de ogen naar boven 
opgeprikt op spijkerlatjes. Deze latjes worden in de lichtkiemruimte gezet bij de volgende 
condities:

- temperatuur 17-23 °C
- lichtbron: kleine gloeilampjes, 6V/0.05A op 20 tot 25 cm boven de knollen, 4 lampjes 

per strekkende meter schap van 30 cm breed, resulterend in een lichtsterkte van ± 10 
lux. In de ruimte is geen toetreding van daglicht.

Per knol wordt 1 kiem (bij voorkeur zo hoog mogelijk bovenop de knol) aangehouden, de 
overige kiemen worden regelmatig handmatig verwijderd.
Waarnemingen worden uitgevoerd in een ruimte met indirect daglicht. 
Toelichting: Het tijdstip van waarnemen is bij dit kenmerk bijzonder belangrijk. Op het 
moment dat de zij-assen zich gaan ontwikkelen kunnen deze zich vrij snel strekken. 
Waarnemen op een te vroeg tijdstip (minder dan 11 weken) kan leiden tot een te lage 
klassering, en op een te laat tijdstip (vanaf 13 weken) tot een te hoge klassering. 
Er zijn ook rassen waarvan de zij-assen zich vrijwel niet ontwikkelen, deze zullen gedurende 
een lange periode een lage klassering behouden.

Klassenindeling:
klasse 1: zeer kort
klasse 2: zeer kort tot kort
klasse 3: kort
klasse 4: kort tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot lang
klasse 7: lang
klasse 8: lang tot zeer lang
klasse 9: zeer lang
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Plant: loof type

CPVO kenmerknummer: 12
UPOV kenmerknummer: 12
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Plant: loof type 

CPVO kenmerknummer: 12
UPOV kenmerknummer: 12

Tijdstip waarneming: tijdens knopstadium van het gewas
Methode: 1 waarneming per veldje (algehele indruk)

Klassenindeling:

klasse 1: stengeltype
klasse 2: tussentype
klasse 3: bladtype
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Plant: groeihabitus

CPVO kenmerknummer: 13
UPOV kenmerknummer: 13
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Plant: groeihabitus

CPVO kenmerknummer: 13
UPOV kenmerknummer: 13

Tijdstip: tijdens knopstadium van het gewas
Methode: 1 waarneming per veldje (algehele indruk)

Klassenindeling:

klasse 1: zeer sterk opgericht
klasse 2: zeer sterk opgericht tot opgericht
klasse 3: opgericht
klasse 4: opgericht tot half opgericht
klasse 5: half opgericht
klasse 6: half opgericht tot spreidend
klasse 7: spreidend
klasse 8: spreidend tot sterk spreidend
klasse 9: sterk spreidend
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Stengel: anthocyaankleuring

CPVO kenmerknummer: 14
UPOV kenmerknummer: 14

klasse 1:
ontbrekend of zeer 
zwak

klasse 3: zwak

klasse 5: midden

klasse 7: sterk

klasse 9: zeer sterk
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Stengel: anthocyaankleuring

CPVO kenmerknummer: 14
UPOV kenmerknummer: 14

Tijdstip: tijdens knopstadium van het gewas
Methode: 1 waarneming per veldje (algehele indruk). Tussen gewas doorlopen en vooral het 
onderste driekwart van de stengels beoordelen.

Klassenindeling:

klasse 1: ontbrekend of zeer zwak
klasse 2: zeer zwak tot zwak
klasse 3: zwak
klasse 4: zwak tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot sterk
klasse 7: sterk
klasse 8: sterk tot zeer sterk
klasse 9: zeer sterk
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Blad: grootte omtrek

CPVO kenmerknummer: 15
UPOV kenmerknummer: 15

klasse 4: klein tot midden klasse 5: midden klasse 6: midden tot sterk

klasse 7: sterk  klasse 8: sterk tot zeer sterk

Op de volgende pagina’s staan de foto’s op ware grootte t.b.v. waarnemingen in het veld. 
Hierna een overzicht ter vergelijking van de klassen.
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Blad: grootte omtrek

CPVO kenmerknummer: 15
UPOV kenmerknummer: 15

Tijdstip: tijdens knopstadium/begin bloei van het gewas
Methode: per veldje worden 15 representatieve bladeren geplukt uit het middelste 1/3 deel 
van de plant. De locatie van de bladeren is belangrijk i.v.m. verschillen in ontwikkeling en 
uiterlijk van de bladeren aan oude en jonge delen van de plant. Aan de hand van dit monster 
wordt per veldje 1 waarneming genoteerd.

Klassenindeling:

klasse 1: zeer klein
klasse 2: zeer klein tot klein
klasse 3: klein
klasse 4: klein tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot groot
klasse 7: groot
klasse 8: groot tot zeer groot
klasse 9: zeer groot

Toelichting:
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Kenmerk 15
klasse 5
(ware 

grootte)
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Kenmerk 15
klasse  6
(ware 

grootte)
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kenmerk 15
klasse 7
(ware 

grootte)
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kenmerk 15
klasse 8
(ware 

grootte)
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Blad: openheid

CPVO kenmerknummer: 16
UPOV kenmerknummer: 16

klasse 1: gesloten klasse 3: midden klasse 5: open
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Blad: openheid

CPVO kenmerknummer: 16
UPOV kenmerknummer: 16

Tijdstip: tijdens knopstadium/begin bloei van het gewas
Methode: per veldje worden 15 representatieve bladeren geplukt uit het middelste 1/3 deel 
van de plant. De locatie van de bladeren is belangrijk i.v.m. verschillen in ontwikkeling en 
uiterlijk van de bladeren aan oude en jonge delen van de plant. Aan de hand van dit monster 
wordt per veldje 1 waarneming genoteerd.

Klassenindeling:

klasse 1: gesloten
klasse 2: gesloten tot midden
klasse 3: midden
klasse 4: midden tot open
klasse 5: open

Toelichting:
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Blad: aanwezigheid van tussenblaadjes

CPVO kenmerknummer: 17
UPOV kenmerknummer: 17

klasse 3: zwak klasse 5: midden

klasse 7: sterk
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Blad: aanwezigheid van tussenblaadjes

CPVO kenmerknummer: 17
UPOV kenmerknummer: 17

Tijdstip: tijdens knopstadium/begin bloei van het gewas
Methode: per veldje worden 15 representatieve bladeren geplukt uit het middelste 1/3 deel 
van de plant. De locatie van de bladeren is belangrijk i.v.m. verschillen in ontwikkeling en
uiterlijk van de bladeren aan oude en jonge delen van de plant. Aan de hand van dit monster 
wordt per veldje 1 waarneming genoteerd.

Klassenindeling:

klasse 1: zeer zwak
klasse 2: zeer zwak tot zwak
klasse 3: zwak
klasse 4: zwak tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot sterk
klasse 7: sterk
klasse 8: sterk tot zeer sterk
klasse 9: zeer sterk

Toelichting:
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Blad: groenkleuring

CPVO kenmerknummer: 18
UPOV kenmerknummer: 18

  klasse 3: licht                                         klasse 5: midden                               klasse 7: donker
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Blad: groenkleuring

CPVO kenmerknummer: 18
UPOV kenmerknummer: 18

Tijdstip: tijdens knopstadium/begin bloei van het gewas
Methode: 1 waarneming per veldje (algehele indruk). 
Waarnemen bij matig bewolkt weer, in ieder geval niet tijdens felle zonneschijn.

Klassenindeling:

klasse 1: zeer licht
klasse 2: zeer licht tot licht
klasse 3: licht
klasse 4: licht tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot donker
klasse 7: donker
klasse 8: donker tot zeer donker
klasse 9: zeer donker
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Blad: anthocyaankleuring hoofdnerf bovenzijde

CPVO kenmerknummer: 19
UPOV kenmerknummer: 19

klasse 1: zeer zwak klasse 3: zwak klasse 5: midden

klasse 7: sterk klasse 9 zeer sterk
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Blad: anthocyaankleuring hoofdnerf bovenzijde

CPVO kenmerknummer: 19
UPOV kenmerknummer: 19

Tijdstip: tijdens knopstadium/begin bloei van het gewas
Methode: per veldje worden 15 representatieve bladeren geplukt uit het middelste 1/3 deel 
van de plant. De locatie van de bladeren is belangrijk i.v.m. verschillen in ontwikkeling en 
uiterlijk van de bladeren aan oude en jonge delen van de plant. Aan de hand van dit monster 
wordt per veldje 1 waarneming genoteerd.

Klassenindeling:

klasse 1: ontbrekend of zeer zwak
klasse 2: zeer zwak tot zwak
klasse 3: zwak
klasse 4: zwak tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot sterk
klasse 7: sterk
klasse 8: sterk tot zeer sterk
klasse 9: zeer sterk
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Blaadje: grootte 2e blaadjespaar 

CPVO kenmerknummer: -
UPOV kenmerknummer: 20

klasse 5: midden klasse 6: midden tot groot

klasse 7: groot klasse 8: groot tot zeer groot
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Blaadje: grootte 2e blaadjespaar 

CPVO kenmerknummer: -
UPOV kenmerknummer: 20

Tijdstip: tijdens knopstadium/begin bloei van het gewas
Methode: per veldje worden 15 representatieve bladeren geplukt uit het middelste 1/3 deel 
van de plant. De locatie van de bladeren is belangrijk i.v.m. verschillen in ontwikkeling en 
uiterlijk van de bladeren aan oude en jonge delen van de plant. Aan de hand van dit monster 
wordt per veldje 1 waarneming genoteerd.
Toelichting: Het tweede blaadjespaar is op de foto’s aangegeven met een zwarte pijl.
Kleine en zeer kleine blaadjes komen in het sortiment relatief (zeer) weinig voor.

Klassenindeling:

klasse 1:  zeer klein
klasse 2: zeer klein tot klein
klasse 3: klein
klasse 4: klein tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot groot
klasse 7: groot
klasse 8: groot tot zeer groot
klasse 9: zeer groot
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Blaadje: 2e blaadjespaar; breedte ten opzichte van lengte

CPVO kenmerknummer: 20
UPOV kenmerknummer: 21

klasse 3: smal klasse 5: midden klasse 7: breed
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Blaadje: 2e blaadjespaar; breedte ten opzichte van lengte 

CPVO kenmerknummer: 20
UPOV kenmerknummer: 21

Tijdstip: tijdens knopstadium/begin bloei van het gewas
Methode: per veldje worden 15 representatieve bladeren geplukt uit het middelste 1/3 deel 
van de plant. De locatie van de bladeren is belangrijk i.v.m. verschillen in ontwikkeling en 
uiterlijk van de bladeren aan oude en jonge delen van de plant. Aan de hand van dit monster 
wordt per veldje 1 waarneming genoteerd.

Klassenindeling:

klasse 1: zeer smal
klasse 2: zeer smal tot smal
klasse 3: smal
klasse 4: smal tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot breed
klasse 7: breed
klasse 8: breed tot zeer breed
klasse 9: zeer breed

Toelichting:
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Blaadje: vergroeiing top blaadje met 1e blaadjespaar

CPVO kenmerknummer: 21
UPOV kenmerknummer: 22

geen vergroeiing éénzijdige vergroeiing tweezijdige vergroeiing

detail topblaadjes



© Naktuinbouw 2012  Versie 1 Pagina 55 van 98

Blaadje: vergroeiing top blaadje met 1e blaadjespaar

CPVO kenmerknummer: 21
UPOV kenmerknummer: 22

Tijdstip: tijdens knopstadium/begin bloei van het gewas
Methode: per veldje worden 15 representatieve bladeren geplukt uit het middelste 1/3 deel 
van de plant. De locatie van de bladeren is belangrijk i.v.m. verschillen in ontwikkeling en 
uiterlijk van de bladeren aan oude en jonge delen van de plant. Aan de hand van dit monster 
wordt per veldje 1 waarneming genoteerd.
Toelichting: De tekening en foto’s laten de mogelijke varianten van vergroeiing zien. 
Waargenomen  wordt echter het relatieve aantal bladeren met een dergelijke vergroeiing. Er
zijn rassen waarin verschillende vormen van vergroeiing samen met niet vergroeide bladeren 
voorkomen. Het komt zelden voor dat alle bladeren van een ras deze vergroeiing laten zien.

Klassenindeling:

klasse 1: ontbrekend of zeer laag
klasse 2: zeer laag tot laag
klasse 3: laag
klasse 4: laag tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot hoog
klasse 7: hoog
klasse 8: hoog tot zeer hoog
klasse 9: zeer hoog
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Blaadje: golving rand

CPVO kenmerknummer: -
UPOV kenmerknummer: 23

klasse 2: zwak tot zeer zwak klasse 4: zwak tot midden

klasse 7: sterk
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Blaadje: golving rand 

CPVO kenmerknummer: -
UPOV kenmerknummer: 23

Tijdstip: tijdens knopstadium/begin bloei van het gewas
Methode: 1 waarneming per veldje (algehele indruk)

Klassenindeling:

klasse 1: ontbrekend of zeer zwak
klasse 2: zeer zwak tot zwak
klasse 3: zwak
klasse 4: zwak tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot sterk
klasse 7: sterk
klasse 8: sterk tot zeer sterk
klasse 9: zeer sterk
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Blaadje: diepte nerven

CPVO kenmerknummer: -
UPOV kenmerknummer: 24

klasse 3: vlak klasse 5: midden

klasse 7: diep
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Blaadje: diepte nerven 

CPVO kenmerknummer: -
UPOV kenmerknummer: 24

Tijdstip: tijdens knopstadium/begin bloei van het gewas
Methode: 1 waarneming per veldje (algehele indruk)

Klassenindeling:

klasse 1: zeer vlak
klasse 2: zeer vlak tot vlak
klasse 3: vlak
klasse 4: vlak tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot diep
klasse 7: diep
klasse 8: diep tot zeer diep
klasse 9: zeer diep
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Blaadje: glans bovenkant

CPVO kenmerknummer: -
UPOV kenmerknummer: 25



© Naktuinbouw 2012  Versie 1 Pagina 61 van 98

Blaadje: glans bovenkant 

CPVO kenmerknummer: -
UPOV kenmerknummer: 25

Tijdstip: tijdens knopstadium/begin bloei van het gewas
Methode: 1 waarneming per veldje (algehele indruk)
Waarnemen bij matig bewolkt weer, in ieder geval niet tijdens felle zonneschijn.

Klassenindeling:

klasse 1: zeer dof
klasse 2: zeer dof tot dof
klasse 3: dof
klasse 4: dof tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot glanzend
klasse 7: glanzend
klasse 8: glanzend tot zeer glanzend
klasse 9: zeer glanzend
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Blaadje: beharing bladschijf top rozet

CPVO kenmerknummer: -
UPOV kenmerknummer: 26
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Blaadje: beharing bladschijf top rozet 

CPVO kenmerknummer: -
UPOV kenmerknummer: 26

Tijdstip: tijdens knopstadium/begin bloei van het gewas
Methode: 1 waarneming per veldje (algehele indruk)

Klassenindeling:

klasse 1: ontbrekend
klasse 9: aanwezig
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Bloemknop: anthocyaankleuring bloemknop

CPVO kenmerknummer: 22
UPOV kenmerknummer: 27

klasse 1: ontbrekend of zeer zwak klasse 3: zwak

klasse 5: midden klasse 7: sterk

klasse 9: zeer sterk
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Bloemknop: anthocyaankleuring bloemknop

CPVO kenmerknummer: 22
UPOV kenmerknummer: 27

Tijdstip: tijdens knopstadium/begin bloei van het gewas
Methode: 1 waarneming per veldje (algehele indruk)
Toelichting: Er moet worden waargenomen aan knoppen die nog net dicht, of net open zijn. 
Per foto is een voorbeeld omcirkeld.

Klassenindeling:

klasse 1: ontbrekend of zeer zwak
klasse 2: zeer zwak tot zwak
klasse 3: zwak
klasse 4: zwak tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot sterk
klasse 7: sterk
klasse 8: sterk tot zeer sterk
klasse 9: zeer sterk
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Plant: hoogte

CPVO kenmerknummer: 23
UPOV kenmerknummer: 28



© Naktuinbouw 2012  Versie 1 Pagina 67 van 98

Plant: hoogte

CPVO kenmerknummer: 23
UPOV kenmerknummer: 28

Tijdstip: tijdens knopstadium/begin bloei van het gewas
Methode: 1 waarneming per veldje (algehele indruk)

Klassenindeling:

klasse 1: zeer laag
klasse 2: zeer laag tot laag
klasse 3: laag
klasse 4: laag tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot hoog
klasse 7: hoog
klasse 8: hoog tot zeer hoog
klasse 9: zeer hoog
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Plant: bloemfrequentie

CPVO kenmerknummer: 24
UPOV kenmerknummer: 29

  klasse 1

klasse 3  

  klasse 5

klasse 7  
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Plant: bloemfrequentie

CPVO kenmerknummer: 24
UPOV kenmerknummer: 29

Tijdstip: tijdens de bloeiperiode van het gewas
Methode: gedurende de bloeiperiode dit kenmerk enkele malen waarnemen (algehele indruk 
per veldje), totdat bloei gaat afnemen. Per veldje bepaalt de hoogste score de uiteindelijke 
klassenindeling.
Toelichting: Bij dit kenmerk wordt per veldje een indruk van het aantal zichtbare bloeiwijzen 
op het hoogtepunt van de bloei middels een visuele score waargenomen. Omdat op voorhand 
niet precies duidelijk is wanneer het veldje op het hoogtepunt van de bloei is, wordt de score 
meerder malen in de tijd uitgevoerd.  Per veldje geldt de hoogste score als eindoordeel.

Klassenindeling:

klasse 1: ontbrekend of zeer laag
klasse 2: zeer laag tot laag
klasse 3: laag
klasse 4: laag tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot hoog
klasse 7: hoog
klasse 8: hoog tot zeer hoog
klasse 9: zeer hoog
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Bloeiwijze: grootte

CPVO kenmerknummer: 25
UPOV kenmerknummer: 30

klasse 3: klein  klasse 5: midden klasse 7: groot
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Bloeiwijze: grootte

CPVO kenmerknummer: 25
UPOV kenmerknummer: 30

Tijdstip: tijdens bloei van het gewas
Methode: 1 waarneming per veldje noteren, algehele indruk van enkele bloeiwijzen
Toelichting: Bloeiwijze:
vertaling engelse termen: inflorescence = bloeiwijze

flower corolla = bloemkroon
peduncle = bloemsteel

Klassenindeling:

klasse 1: zeer klein
klasse 2: zeer klein tot klein
klasse 3: klein
klasse 4: klein tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot groot
klasse 7: groot
klasse 8: groot tot zeer groot
klasse 9: zeer groot
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Bloeiwijze: anthocyaankleuring bloemsteel

CPVO kenmerknummer: 26
UPOV kenmerknummer: 31

klasse 1: ontbrekend of klasse 3: zwak klasse 5: midden
               zeer zwak

klasse 7: sterk klasse 9: zeer sterk
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Bloeiwijze: anthocyaankleuring bloemsteel

CPVO kenmerknummer: 26
UPOV kenmerknummer: 31

Tijdstip waarneming: als knoppen nog net gesloten, of net geopend zijn 
Methode: 1 waarneming per veldje noteren, algehele indruk van enkele bloeiwijzen
Toelichting: Zie tekening bloeiwijze bij kenmerk 30.

Klassenindeling:

klasse 1: ontbrekend of zeer zwak
klasse 2: zeer zwak tot zwak
klasse 3: zwak
klasse 4: zwak tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot sterk
klasse 7: sterk
klasse 8: sterk tot zeer sterk
klasse 9: zeer sterk
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Bloemkroon: grootte

CPVO kenmerknummer: 27
UPOV kenmerknummer: 32

klasse 3 klasse 5 klasse 7
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Bloemkroon: grootte

CPVO kenmerknummer: 27
UPOV kenmerknummer: 32

Tijdstip: tijdens bloei van het gewas, in de ochtend.  Waar te nemen bloemen moeten vers 
(net open) zijn.
Methode: 1 waarneming per veldje noteren, algehele indruk van enkele bloemen. 

Klassenindeling:

klasse 1: zeer klein
klasse 2: zeer klein tot klein
klasse 3: klein
klasse 4: klein tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot groot
klasse 7: groot
klasse 8: groot tot zeer groot
klasse 9: zeer groot
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Bloemkroon: intensiteit anthocyaankleuring binnenkant

CPVO kenmerknummer: 28
UPOV kenmerknummer: 33

klasse 1: ontbrekend klasse 3: zwak klasse 5: midden
               of zeer zwak

klasse 7: sterk klasse 9: zeer sterk
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Bloemkroon: intensiteit anthocyaankleuring binnenkant

CPVO kenmerknummer: 28
UPOV kenmerknummer: 33

Tijdstip: tijdens bloei van het gewas, in de ochtend. Waar te nemen bloemen moeten vers
(net geopend) zijn.
Methode: 1 waarneming per veldje noteren, algehele indruk van enkele bloemen
Toelichting: De kleur van de bloemkroon wordt analoog aan die van de lichtkiemen 
waargenomen:
Indien de intensiteit van de antocyaankleuring van de binnenkant van de bloemkroon 
ontbrekend of zeer zwak is (klasse 1), is de bloemkroon wit.
Bij witte bloemen kan kenmerk 34 (aandeel blauw in anthocyaankleur bloemkroon) niet
worden waargenomen.  

Er dient ’s ochtends worden waargenomen omdat in de loop van de dag de bloemen zich 
(gedeeltelijk) kunnen gaan sluiten. De versheid van de bloemen is van groot belang omdat bij 
veroudering verandering (vervaging) van kleur kan optreden. 

Klassenindeling:

klasse 1: ontbrekend of zeer zwak
klasse 2: zeer zwak tot zwak
klasse 3: zwak
klasse 4: zwak tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot sterk
klasse 7: sterk
klasse 8: sterk tot zeer sterk
klasse 9: zeer sterk
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Bloemkroon: aandeel blauw in anthocyaankleuring binnenkant

CPVO kenmerknummer: 29
UPOV kenmerknummer: 34

klasse 1: ontbrekend of laag klasse 1: ontbrekend of laag

klasse 3: hoog klasse 3: hoog
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Bloemkroon: aandeel blauw in anthocyaankleuring binnenkant

CPVO kenmerknummer: 29
UPOV kenmerknummer: 34

Tijdstip: tijdens bloei van het gewas, in de ochtend. Waar te nemen bloemen moeten vers 
(net geopend) zijn.
Methode: 1 waarneming per veldje noteren, algehele indruk van enkele bloemen
Toelichting: De kleur van de binnenkant van de bloemkroon wordt analoog aan die van de 
lichtkiemen waargenomen:
Indien de intensiteit van de anthocyaankleuring van de binnenkant van de bloemkroon 
ontbrekend of zeer zwak is (klasse 1), is de bloemkroon wit.
Bij witte bloemen kan kenmerk 34 (aandeel blauw in anthocyaankleur bloemkroon) niet
worden waargenomen.  

=> Kenmerk 34 wordt derhalve alleen waargenomen bij bloemkronen die voor kenmerk 33 in
klasse 2 of hoger  vallen.
De kleur van de bloemkronen is opgebouwd uit twee componenten, rood anthocyaan en 
blauw anthocyaan. Bij aanwezigheid van anthocyaan is de rode component altijd aanwezig, 
de blauwe component kan variëren van ontbrekend tot hoog. 
Indien het aandeel blauw ontbreekt of laag is (klasse 1), is de bloemkroon rood of roodpaars.
Indien het aandeel blauw hoog is (klasse 3), is de bloemkroon blauwpaars.
Klasse 2 wordt slechts toegekend aan die bloemkronen waarbij een indeling in rood- of 
blauwpaars twijfelachtig is.

Er dient ’s ochtends worden waargenomen omdat in de loop van de dag de bloemen zich 
(gedeeltelijk) kunnen gaan sluiten. De versheid van de bloemen is van groot belang omdat bij 
veroudering verandering (vervaging) van kleur kan optreden. 

Klassenindeling:

klasse 1: ontbrekend of laag
klasse 2: midden
klasse 3: hoog
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Bloemkroon: uitspreiding anthocyaankleuring binnenkant

CPVO kenmerknummer: 30
UPOV kenmerknummer: 35

klasse 1: ontbrekend klasse 3: klein klasse 5: midden
               of zeer klein

klasse 7: groot klasse 9: zeer groot



© Naktuinbouw 2012  Versie 1 Pagina 81 van 98

Bloemkroon: uitspreiding anthocyaankleuring binnenkant

CPVO kenmerknummer: 30
UPOV kenmerknummer: 35

Tijdstip: tijdens bloei van het gewas, in de ochtend. Waar te nemen bloemen moeten vers 
(net geopend) zijn.
Methode: 1 waarneming per veldje noteren, algehele indruk van enkele bloemen
Toelichting: Er dient ’s ochtends worden waargenomen omdat in de loop van de dag de 
bloemen zich (gedeeltelijk) kunnen gaan sluiten. De versheid van de bloemen is van groot 
belang omdat bij veroudering verandering (vervaging) van kleur kan optreden. 

NB. LET OP! In de vorige richtlijn werd dit kenmerk waargenomen als ‘grootte van de witte 
tip’. Het scoren van dat kenmerk is precies omgekeerd aan de huidige formulering!

Klassenindeling:

klasse 1: ontbrekend of zeer klein
klasse 2: zeer klein tot klein
klasse 3: klein
klasse 4: klein tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot groot
klasse 7: groot
klasse 8: groot tot zeer groot
klasse 9: zeer groot
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Plant: rijptijd

CPVO kenmerknummer: 31
UPOV kenmerknummer: 36

score 1 score 2

score 3 score 4

score 5 score 6

score 7 score 8
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Plant: rijptijd

CPVO kenmerknummer: 31
UPOV kenmerknummer: 36

Tijdstip: wekelijks, te beginnen wanneer de eerste rassen beginnen af te sterven, eindigen 
bij doodpuiten gewas.
Methode: elke week wordt ieder veldje visueel beoordeeld op mate van afsterven. Hiervoor 
wordt een score-schaal van 1-9 gebruikt, waarbij 1= volledig afgestorven en 9 = volledig 
groen, geen tekenen van afsterven. (Foto’s van score 1 t/m 8 zijn hiernaast weergegeven.) 
Per veldje onstaat zo een waardenreeks in de tijd. Middels regressie wordt de datum 
berekend waarop score 3 is bereikt (=80% loofafsterving). Door vergelijking met de in de 
proef opgenomen standaardrassen, wordt per kandidaatras de klasse-indeling berekend.
Toelichting: De berekening van de klasse-indeling aan de hand van de waardenreeks is 
opgenomen in het protocol dataverwerking aardappel. Er is vrijwel ieder jaar enige genotype 
X jaar interactie, dus niet ieder jaar presteren alle rassen exact zoals onder weergegeven. 
Het is daarom belangrijk om een redelijk aantal rassen, goed verdeeld over de klassen, mee 
te nemen in de proef.

Lijst standaardrassen rijptijd (niet alle rassen hoeven ieder jaar te worden gebruikt!):

klasse ras
1 Eersteling, Gloria, Fresco, Rapido, Premiere, Charlotte
2 Arielle, Lady Christl, Red Scarlett
3 Impala, Monalisa, Innovator, Concurrent, Berber
4 Eigenheimer, Pomfine, Bintje, Spunta, Bildtstar, Rode Pipo
5 Arinda, Redstar
6 Remarka, Agria, Diamant, Roseval
7 Seresta, Elkana, Mondial, Russet Burbank, Alpha
8 Kaptah Vandal, Mercator, Kuras, Kantara
9 Karnico, Vitelotte Noir, Producent, Elles

Klassenindeling:

klasse 1: zeer vroeg
klasse 2: zeer vroeg tot vroeg
klasse 3: vroeg
klasse 4: vroeg tot midden
klasse 5 midden
klasse 6: midden tot laat
klasse 7: laat
klasse 8: laat tot zeer laat
klasse 9: zeer laat
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Knol: vorm

CPVO kenmerknummer: 32
UPOV kenmerknummer: 37

klasse:      1                       2                       3                      4                       5                          6

Tot 110                   110-129           130-149            150-169           170-199            >200
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Knol: vorm

CPVO kenmerknummer: 32
UPOV kenmerknummer: 37

Tijdstip: na de oogst
Methode: knollen van de derde rug uit de veldjes oogsten en per veldje apart houden. 
Overbrengen naar ruimte met daglicht. Knollen tot beoordeling afdekken tegen daglicht om 
verkleuring te voorkomen. Per veldje 1 waarneming, algehele indruk van de knollen. De 
visueel meest voorkomende klasse wordt als eindoordeel genoteerd.

Klassenindeling:

klasse 1: rond
klasse 2: rondovaal
klasse 3: ovaal
klasse 4: langovaal
klasse 5: lang
klasse 6: zeer lang
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Knol: diepte ogen

CPVO kenmerknummer: 33
UPOV kenmerknummer: 38

klasse 1: zeer vlak klasse 3: vlak

klasse 5: midden

klasse 7: diep klasse 9: zeer diep



© Naktuinbouw 2012  Versie 1 Pagina 87 van 98

Knol: diepte ogen

CPVO kenmerknummer: 33
UPOV kenmerknummer: 38

Tijdstip: na de oogst
Methode: knollen van de derde rug uit de veldjes oogsten en per veldje apart houden. 
Overbrengen naar ruimte met daglicht. Knollen tot beoordeling afdekken tegen daglicht om 
verkleuring te voorkomen. Per veldje 1 waarneming, algehele indruk van de knollen. Minimaal 
5 knollen goed bekijken. Voor diepte ogen vooral naar kopse kant van de knollen kijken. Hier 
concentreren zich vaak de ogen. De diepste ogen per knol worden beoordeeld. De visueel 
meest voorkomende klasse wordt als eindoordeel genoteerd.

Klassenindeling:

klasse 1: zeer vlak
klasse 2: zeer vlak tot vlak
klasse 3: vlak
klasse 4: vlak tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot diep
klasse 7: diep
klasse 8: diep tot zeer diep
klasse 9: zeer diep
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Knol: schilkleur

CPVO kenmerknummer: 34
UPOV kenmerknummer: 39

klasse 1: licht beige klasse 2: geel

klasse 3: rood klasse 4: rood gevlekt

klasse 5: blauw klasse 6: blauw gevlekt

klasse 7: roodachtig bruin
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Knol: schilkleur

CPVO kenmerknummer: 34
UPOV kenmerknummer: 39

Tijdstip: meteen na oprooien, verificatie na de oogst
Methode: Twee weken voor het doodspuiten van het gewas wordt de laatste plant uit de 
derde rug opgerooid, t.b.v. kenmerk 42. Op dit moment wordt meteen de schilkleur 
genoteerd. Na het dood spuiten wordt de rest  van de knollen van de derde rug uit de veldjes 
geoogst en per veldje apart houden. Overbrengen naar ruimte met daglicht. Knollen tot 
beoordeling afdekken tegen daglicht om verkleuring te voorkomen. Hier wordt de genoteerde 
schilkleur nogmaals gecontroleerd. Uiteindelijk 1 waarneming per veldje noteren.

Klassenindeling:

klasse 1: licht beige
klasse 2: geel
klasse 3: rood
klasse 4: rood gevlekt
klasse 5: blauw
klasse 6: blauw gevlekt
klasse 7: roodachtig bruin
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Knol: kleur oogbasis

CPVO kenmerknummer: 35
UPOV kenmerknummer: 40

klasse 1: wit klasse 2: geel

klasse 3: rood klasse 4: blauw

roodschillig met gele ogen
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Knol: kleur oogbasis

CPVO kenmerknummer: 35
UPOV kenmerknummer: 40

Tijdstip: na de oogst
Methode: knollen van de derde rug uit de veldjes oogsten en per veldje apart houden. 
Overbrengen naar ruimte met daglicht. Knollen tot beoordeling afdekken tegen daglicht om 
verkleuring te voorkomen. Per veldje 1 waarneming, algehele indruk van de knollen. Minimaal 
5 knollen goed bekijken.
Toelichting: De kleur van de ogen volgt vaak de kleur van de schil. Dit is echter niet altijd zo. 
Foto E is een voorbeeld van een dergelijke uitzondering (roodschillig met gele ogen).

Klassenindeling:

klasse 1: wit
klasse 2: geel
klasse 3: rood
klasse 4: blauw



© Naktuinbouw 2012  Versie 1 Pagina 92 van 98

Knol: vleeskleur

CPVO kenmerknummer: 36
UPOV kenmerknummer: 41

           klasse 1                 klasse 2                  klasse 3                  klasse 4              klasse 5

klasse 6: rood klasse 7: klasse 8: blauw klasse 9: blauw 
rood gevlekt gevlekt
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Knol: vleeskleur

CPVO kenmerknummer: 36
UPOV kenmerknummer: 41

Tijdstip: na de oogst
Methode: knollen van de derde rug uit de veldjes oogsten en per veldje apart houden. 
Overbrengen naar ruimte met daglicht. Knollen tot beoordeling afdekken tegen daglicht om 
verkleuring te voorkomen. Per veldje 1 waarneming, algehele indruk van de knollen. Minimaal 
5 knollen overlangs doorsnijden en vleeskleur direct goed bekijken. Na een aantal minuten 
kan aan de oppervlakte al verkleuring optreden, dus snel beoordelen is belangrijk. Niet in fel 
zonlicht beoordelen.

Klassenindeling:

klasse 1: wit
klasse 2: geelwit(crème)
klasse 3: lichtgeel
klasse 4: middengeel
klasse 5: donkergeel
klasse 6: rood
klasse 7: rood gevlekt
klasse 8: blauw
klasse 9: blauw gevlekt
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Knol: anthocyaankleuring schil als reactie op licht
   (alleen licht beige en geel-schillige rassen)

CPVO kenmerknummer: 37
UPOV kenmerknummer: 42
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Knol: anthocyaankleuring schil als reactie op licht
   (alleen licht beige en geel-schillige rassen)

CPVO kenmerknummer: 37
UPOV kenmerknummer: 42

Tijdstip: twee weken na oprooien 
Methode: Twee weken voor het doodspuiten van het gewas wordt de laatste plant uit de 
derde rug opgerooid en ter plekke op het land aan de zon blootgesteld. Twee weken na 
oprooien wordt dit kenmerk beoordeeld. Om dit kenmerk goed te kunnen beoordelen wordt 
gebruik gemaakt van een mesje, om het bovenste laagje van de schil weg te krabben. Dit 
kenmerk wordt alleen aan licht beige en geel-schilllige rassen waargenomen.

Klassenindeling:

klasse 1: ontbrekend of zeer zwak
klasse 2: zeer zwak tot zwak
klasse 3: zwak
klasse 4: zwak tot midden
klasse 5: midden
klasse 6: midden tot sterk
klasse 7: sterk
klasse 8: sterk tot zeer sterk
klasse 9: zeer sterk
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TQ-kenmerken

In paragraaf 5 van de TQ moeten een aantal (groeperings)kenmerken worden ingevuld. Deze 
dienen voor het indelen van de proef in vergelijkingsgroepen, en/of geven belangrijke 
informatie over de teelt van de rassen.
Voor aardappel gaat het om de volgende kenmerken:

5.1 Lichtkiem: aandeel blauw in de anthocyaan kleuring van de basis.
Zie hiervoor de expressies en uitleg bij kenmerk 4:

Ontbrekend of laag Desiree 1

Midden Pamina 2

Hoog Agria 3

5.2 Plant: bloemfrequentie. Zie hiervoor de expressies en uitleg bij kenmerk 29:

Ontbrekend of zeer laag Achat, King Edward 1

Laag Walli 3

Midden Rita 5

Hoog Agria, Aiko 7

Zeer hoog Sibu 9

5.3 Bloemkroon: intensiteit van de anthocyaan kleuring aan de binnenzijde. 
Zie hiervoor de expressies en uitleg bij kenmerk 33:

Ontbrekend of zeer zwak Grata 1

Zwak Secura 3

Midden Ponto 5

Sterk Artana, Pomeroy 7

Zeer sterk 9

5.4 Bloemkroon: aandeel blauw in de anthocyaan kleuring aan de 
binnenzijde. Zie hiervoor de expressies en uitleg bij kenmerk 34:

Ontbrekend of zeer zwak Granola 1

Midden Pamina 2

Hoog Rocket 3
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5.5 Plant: rijptijd. Zie hiervoor de expressies en uitleg bij kenmerk 36:

Zeer vroeg Christa 1

Vroeg Cilena 3

Midden Nicola 5

Laat Aula 7

Zeer laat Producent 9

5.6 Knol: vorm. Zie hiervoor de expressies en uitleg bij kenmerk 37:

Rond Grata 1

Kort-ovaal Aula 2

Ovaal Diamant 3

Lang-ovaal Linda 4

Lang Spunta 5

Zeer lang Pompadour 6

5.7 Knol: kleur van de schil. Zie hiervoor de expressies en uitleg bij kenmerk 39:

Lichtbeige Nadine 1

Geel Agria, Quarta 2

Rood Desiree 3

Rood gevlekt Cara 4

Blauw Vitelotte Noir 5

Blauw gevlekt Kestrel 6

Roodachtig bruin Umatilla Russet 7

5.8 Knol: kleur oogbasis. Zie hiervoor de expressies en uitleg bij kenmerk 40:

Wit Nadine 1

Geel Agria 2

Rood Quarta 3

Blauw Vitelotte Noir 4
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5.9 Knol: kleur van het vlees. Zie hiervoor de expressies en uitleg bij kenmerk 39:

Wit Russet Burbank 1

Creme Desiree, Estima 2

Lichtgeel Diamant 3

Middengeel Bildstar, Quarta 4

Donkergeel Princess 5

Rood Red Salad 6

Rood gevlekt Early Rose 7

Blauw Vitelotte Noir 8

Blauw gevlekt Herd Laddie 9


