Aanwijzingen voor aanvragers in verband met de kwaliteit van foto’s
Aanvragers worden verzocht om een foto in te zenden als bijlage van de technische vragenlijst bij
iedere aanvraag voor een sierplant- of fruit- ras. Ervaring leert dat vele factoren de bruikbaarheid van
deze foto’s, die gebruikt worden voor het organiseren van het technisch onderzoek, kunnen
beïnvloeden. Daarom adviseren wij u rekening te houden met de volgende zaken als u foto’s neemt:
Doel van de foto:
-

Om de specifieke kenmerken van het kandidaat ras te tonen.

-

Helpt bij het organiseren van het technisch onderzoek: proefopzet; de keuze van referentie
rassen.

-

Vormt deel van het dossier van het ras, toont de identiteit van het kandidaat ras.

Kwaliteit van de foto:
De foto dient in kleur te zijn met een minimum formaat van 10 x 15 cm.
De kleuren die op de foto getoond worden hangen van vele factoren af, zoals de fotocamera of het
scherm waarop de foto afgebeeld wordt in geval van een digitale foto. Voordat de foto wordt
opgestuurd, dient de aanvrager te verifiëren of de foto de werkelijke kleuren van het kandidaat ras
weergeeft. In geval dat dit niet het geval is, dient de aanvrager dit in de technische vragenlijst aan te
geven.
Omstandigheden waaronder de foto gemaakt dient te worden:
Een foto is nutteloos als hij misleidend is. Wij willen u eraan herinneren dat de planten op de foto de
karakteristieke eigenschappen van het ras dienen te tonen. Als de foto onder bijzondere
omstandigheden werd gemaakt (zoals bijvoorbeeld: in de winter of als een ras binnen is
gefotografeerd, terwijl het een buitenplant betreft) is het mogelijk dat deze eigenschappen niet tot
uitdrukking komen. Dit moet dan in de technische vragenlijst worden aangegeven.
Enkele basis tips voor het maken van foto’s:
-

De foto dient gemaakt te worden als de plant zich volledig heeft ontwikkeld. Indien relevant in
volle bloei en gemaakt gedurende de normale bloeiperiode van het kandidaat ras.

-

Iedere speciale behandeling van de plant, zoals het gebruik van groei regulatoren, moet
worden vermijd. Indien dit niet mogelijk is dient de speciale behandeling te worden vermeld
in de technische vragenlijst.

-

Direct zonlicht moet worden vermeden. De foto dient te worden genomen op een bewolkte
dag of de plant dient in de schaduw geplaatst te worden.

-

Toevoeging van een liniaal of andere maatstok op de foto kan nuttig zijn.

-

Het toevoegen van de betreffende kleurenkaart uit de kleurenwaaier van de Royal
Horticultural Society (RHS kleurenkaart) kan nuttig zijn om de kleur van een orgaan van de
plant vast te leggen.

-

Het kan nuttig zijn om het kandidaat en referentie ras naast elkaar te fotograferen. U dient
dan wel aan te geven wat het kandidaat ras en wat het referentie ras is.

Het deel van de plant op de foto:
Volgens de Aankondiging nr. 1/98 van het Bureau (Mededelingenblad van het CBP 2/1998) zijn
aanvragers van fruit- en sierplantenrassen verplicht om een foto in te sturen van de gehele plant en
zo nodig een detailfoto van de bloem, vrucht of enig ander relevant deel van de plant.

Gedetailleerde foto’s die een combinatie van de verschillende planten organen tonen kunnen ook
worden geaccepteerd in plaats van een foto van de hele plant.

