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Rasbeschrijving
1. Verwijsnummer rapporterende autoriteit

TLP02049

2. Verwijsnummer opdrachtgevende autoriteit
3. Voorlopige aanduiding

Yoko Pink

4. Aanvrager

Ligthart Bloembollen Vof DEN HELDER

5. Wetenschappelijke gewasnaam

Tulipa L.

6. Nederlandse gewasnaam

Tulp

7. Rasbenaming

Sinfonie

8. Documentnummer en/of datum van protocol of richtlijn

CPVO-TP/115/3 FINAL d.d. 15-11-06

9. Documentnummer en/of datum van nationale richtlijn
10. Onderzoeksautoriteit

Naktuinbouw NL

11. Onderzoeksstation en plaats

Naktuinbouw (BKD Lisse) LISSE NL

12. Periode van onderzoek

2012

13. Datum en plaats uitgifte rapport

11-06-12 Roelofarendsveen

14. Groep

CPVO

Kenmerken

Expressie

Klasse

0,1

Plant: classificatie

Moderne hybride

2

0,2

Alleen botanische soorten Botanische soorten

niet van toepassing

-

0,3

Bloem: hoofdkleurgroep

wit

1

0,4

Bloem: houding van tepalen

convex of vlak (Standaard)

1

0,5

Bloem: deels groene tepalen

ontbrekend

1

10

Bloem: type

enkel

1

17

Bloem: franje

ontbrekend

1

31

Plant: begin van de bloei (onder natuurlijke

midden tot laat

6

omstandigheden)

Opmerkingen
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15. Kenmerken uit het protocol of richtlijn
CPVO

Kenmerken

Expressie

Klasse

0,1

Plant: classificatie

Moderne hybride

2

0,2

Alleen botanische soorten Botanische soorten

niet van toepassing

-

0,3

Bloem: hoofdkleurgroep

wit

1

0,4

Bloem: houding van tepalen

convex of vlak (Standaard)

1

0,5

Bloem: deels groene tepalen

ontbrekend

1

1

Plant: hoogte

kort tot midden

4

2

Stengel: aantal bloemen

één

1

3

Stengel: anthocyaankleuring

aanwezig

9

4

Stengel: positie van de anthocyaankleuring

gehele stengel

2

5

Blad: vorm

midden elliptisch

3

6

Blad: bontheid

ontbrekend

1

7

Blad: verdeling van de bontheid

niet van toepassing

-

8

Blad: kleur van de schakering

niet van toepassing

-

9

Blad: golving rand

aanwezig

9

10

Bloem: type

enkel

1

11

Bloem: lengte

lang

7

12

Alleen enkelbloemige rassen Bloem: vorm

eivormig

2

13

Bloem: hoofdkleur

zie opmerkingen

X

14

Bloem: aantal kleuren aan de buitenzijde

twee

2

15

Alleen rassen met meer dan één kleur aan de buitenzijde

randzone

2

zie opmerkingen

X

Opmerkingen

ca. RHS 155 B, wit

Bloem: verdeling van de secundaire kleur aan de
buitenzijde
16

Alleen rassen met meer dan één kleur aan buitenzijde

ca. RHS 68 B, blauwroze

Bloem: secundaire kleur aan de buitenzijde
17

Bloem: franje

ontbrekend

1

18

Bloem: mate van opvallendheid van de franjering

niet van toepassing

-

19

Bloem: positie van de franje op de tepalen

niet van toepassing

-

20

Bloem: vorm van de top van de buitenste tepaal

afgerond

3

21

Bloem: hoofdkleur van het centrale deel van de

zie opmerkingen

X

ca. RHS 155 B, wit

zie opmerkingen

X

ca. RHS 68 B, blauwroze

zie opmerkingen

X

ca. RHS 155 B, wit

zie opmerkingen

X

ca. RHS 68 B, blauwroze
ca. RHS 4 D, lichtgeel

buitenzijde van de binnenste tepaal
22

Bloem: hoofdkleur van de randzone van de buitenzijde
van de binnenste tepaal

23

Bloem: hoofdkleur van het centrale deel van de
binnenzijde van de binnenste tepaal

24

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

25

Bloem: hoofdkleur van de macule aan de binnenzijde

zie opmerkingen

X

26

Bloem: andere kleur van de rand van de macule

ontbrekend

1

27

Meeldraad: aantal kleuren van de helmdraad

één

1

28

Meeldraad: kleur van de basale helft van de helmdraad

wit

1

29

Meeldraad: kleur van de distale helft van de helmdraad

wit

1

30

Meeldraad: kleur van het stuifmeel

geel

2

31

Plant: begin van de bloei (onder natuurlijke

midden tot laat

6

omstandigheden)
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16. Overeenkomstige rassen en verschillen met deze rassen
Naam van overeenkomstige ras

Kenmerken waarin het overeenkomstige
ras verschilt

17. Extra informatie
a) Extra gegevens:
b) Opmerkingen:
Verschilt van Delta Chic door het duidelijk sterker behaarde en smallere blad.

Expressie van overeenkomstig ras

Expressie van het kandidaat ras

Verwijsnummer rapporterende autoriteit: TLP02049
Reference number reporting authority TLP02049

