nak~uinbouw
Rasbeschrjving

1. verwijsnummer opdrac:htgever
2. Aanvraagnummer buitenlandse instantie
3. vaarlopige aanduiding

TLP 1778

4. Aanvrager

Holland BolRoy Markt B.V., HEIL00

Barcelona Pink.

J.A. Borst Bloembollen B.V., OsOAM

Tulipa L.

5. Gewas <Lat.)

6.
7.
8,
9.
10.

Gewas (Ned.)
Rasbenaming
Hummer en datum van protocol o~ richt1ijn
tvummer en/of datum van nationale richtlijn
opdrachtgever

Culp
Bartel Pink
CPVO-TPj115/3 FINAL d.d. 15-11-2006

Raad voor plantenrassen,

Ear. ►~~.
11. Tnspectieinstelling
12. Per•iode{n) van onderzoek
13. [~atum en p1aats vastlegging rapporterng

14. Graep

Naktunbouw,
Roelafarendsveen
20fl8J2Q09
25--11--20Q9, tzaelofarendsveen

(indien kenmerken genoemd order 15 worden gebruikt voor graeperiny,
zijn ze met een „G„ aangedud}.
Kenmerken

Klasse

.l

Plant: classificatie

~toderne hybride

2

.2

al1een botanische saarten:
botanische soorten
Blaem: haofdkleurgroep
B~O~CII: IIOUdTl1g van tepalen

niet van
toepassing
middenroze

-

No.

.3
.4
.5
1t~.
17.
31.

blaem: deels groene tep~len
sloem: type
~loem: franje
Plant: begin van de blaei
{order natuur1ijke
amstandigheden)

Code

12

convex of vlak
(5tandaard)
ontbrekend
enkel

1

dntbrekend
midden tat laat

1
6

1
1

opmerkingen

nak~uinbouw
TLP 177$

verwijsnummer opdrachtgever:
15. Kenmerken opgenomcn in het protacal of de richtlijn

tcenmerken

Klasse

Code

1.

Plant: haogte

fang

7

2,

stenge1: aantal blaemen

een

1

3.

Stengel: anthocyaank1euring

aanwezig

9

4.

Stengel: positie van de
anthocyaankleuring

gehele Stengel

2

5.

Glad: worm

midden elliptisch

3

6.

e~iad: bontheid

ontbrekend

1

7.

glad: verdeling van de
banthed

n~iet van
toepassing

-

8.

egad: kleur van de bantheid

niet van
toepassing

9.

Blad: golving van de rand

aanwezig

9

10.G

Blaem: type

enkel

1

11.

Blom: lengte

fang

7

12.

A7leen enkelbloemige
r~ssen: Bloem: vorm

eivormig

2

13.

Bloe.m: haofdkleur

ca. RNS 68 B

14.

s~laem: aanta1 kleuren aan
de buitenzijde

een

1

1'S.

Alleen rassen met meer dan
e.en kleur• aan de
buitenr~ijde: Bloem:
verdeling van de secundare
kleur aan de buitenzijde

niet van
toepassing

--

16.

Aileen rassen met meet dan
een kleur aan buitenzijde:
Blaem: secundaire kleur aan
de buitenzijde

niet van
toepassing

-

17.G

gioem: franje

ontbrekend

1

1.8.

Qloem: mate van
opvallendheid van de
franjering

nie[ van
toepassing

-

rto.

Opmerkingen

tot smal elliptisch

blauwroze

nak,~tuinbouw

3
verwijsnummer opdrachtgever:

TLP 177$

a..5. Kenmerken a~genomen in het protocol of de rchtiijn

~vo.

ttenmerken

Klasse

Code

19.

eioem: ~nsitie van de
franje op de tepa3en

niet van
toepassing

--

20.

Bloem: worm van de top van
de buitenste tepaal

uitgerand

4

2Z.

Bloem: hoofdkleur van het
centrals deel van de
buitenzijde van de
bnnenste ~epaal

ca. RHS 6$ B

-

blauwra~e

22.

~loem: hoofd'kleur van de
randzone van de buitenzjde
van de binnenste tepaa7

ca. RHS 68 e

-

blauwroze

23.

81aem: hoofdk`leur van het
centrals duel van de
binnenzijde van de
binnenste tepaal

ca. RHS 68 B

-

blauwroz~

24.

Bloem: hoofdkleur van de
randzone van de binnenzijde
van de binnenste tepaa1

ca. Rys 68 B

-

blauwroze

25.

Bloem: haofdk7eur van de
macule aan de binnenzijde

ca. Rtes 12 ~

26.

81oem: andere kleur van de
rand van de macu1e

aanwezig

9

27.

Meeldraad: aantal k7euren
van de helmdraad

twee

2

28.

~teeldraad: kleur van de
basal e he ft van de
helmdraad

wit

1

29.

Meeldraad: kleur van de
distale helft van de
he1mdraad

}ichtgeel

2

3U.

Meeldraad: kteur van het
stuifineel

geel

2

31..G

plant: beg°in van de b1aei
(ander natuurlijke
amstandigheden)

midden [ot taat

6

opmerkingen

geel

met. een blauwe zweem

16. Overeenkomstige rassen en verschillen met dexe rassen

Naam van
overeenkamstige
rassen

tcenmerken waarin de
overeenkomstige
rassen verschi1len

Expressie van
overeenkomstig
ras

Expressie van
het kandidaat
ras

nak,,/~tuinbouw
verwijsnummer opdrachtgever:

17.

Extra informatie
a) Extra gegevens: b~ Opmerkingen

TLP 1778

Verwijsnummer rapporterende autoriteit: TLP 1778
Reference number reporting authority: TLP 1778

