VÄXTKVALITET
a. Plantor
Poängavdrag kommer att tillämpas inom gruppen för plantor som uppvisar en eller flera
av följande avvikelser;
1. Oproportionerlig växt i förhållande till krukan.
2. Plantan har oproportionerlig höjd eller vidd
3. Missformad
4. Bar stjälk
5. Avsaknad av bladverk ner till krukans kant
6. Sjukdom
7. Ohyra
8. Ofräsch
9. Ostädad, smutsig
10. Avsaknaden av doft (om det är tillämpligt)
11. Missfärgade blad
12. Uppenbar avsaknad av frodighet och/eller svaghet
13. Uppenbart tillfört stöd till plantan såsom blompinne.
OBS!
1. I denna och övriga sektioner (andra än likformighet och intryck vad gäller grupper)
skall det maximala poängavdraget för någon av de nämnda avvikelserna vara en
tredjedel av det totala antalet poäng som delas ut på sektionen. Det utesluter inte att
ytterligare en eller två liknande poängavdrag kan utdelas för ytterligare avvikelser. T.ex.
kan en planta utan blomställning råka ut för tre maximala poängavdrag för tre olika
avvikelser och då missa alla poängen vid bedömningen av blomställning.
2. Domaren måste vara säker på att ohyra som upptäcks på en planta fanns på plantan
innan den ställdes ut (t.ex. skada eller förökning) innan poängavdrag tillämpas.
Bladverk
Poängavdrag tillämpas för:
1. Skadade blad
2. Deformerade blad
3. Märkta eller missfärgade blad
4. Glest bladverk
5. Överdriven frodighet
6. Döda blad
7. Oproportionerliga blad i förhållande till plantans storlek och sort med två och tre
färgade blad (guld och/eller brons färgade sorter i klasser särskilt avgränsade till
sådana typer)
8. Svaga färger
9. Svagt definierade färger
OBS!
Domaren kan göra poängavdrag för fel i bladverket under denna eller under växtkvalitet
men inte under båda för samma avvikelse.

Blomställningar
Poängavdrag tillämpas för:
1. Oproportionerliga blommor i förhållande till plantan vad gäller storlek och antal
2. Vek stängel
3. Avsaknad av karaktär, ljus och/eller färgsättning
4. Döda blomblad
5. Skadade blomblad
6. Missformad stängel eller blomhuvud
7. Osymmetriskt växande blomställningar
8. Ofräsch
9. Avsaknad av kommande knoppar
OBS!
Som under bladverk.
Exponering och stöd
Poängavdrag tillämpas för
1. Smutsiga krukor
2. Onödigt tillfört stöd
3. Avsaknad av, dålig eller onödigt komplicerad eller felaktig märkning
4. Alger och/eller liknande på jorden i krukan
5. Dåligt allmänt intryck
Form och färg
Poängavdrag tillämpas för
1. Dålig form
2. Otillräcklig storlek
3. Karaktärslös färg
4. Matt färg
5. Ofräsch
6. Skadade blomblad
7. Döda blomblad
8. Blomblad på fel ställen
OBS!
Domaren gör vanligen poängavdrag under det här avsnittet för avvikelser som kan ge
avdrag under bedömningen av växtkvalitet. Om så sker får inte ytterligare
poängavdrag göras för samma avvikelser.

