RAAD VOOR PLANTENRASSEN
1.

TECHNISCH BESCHRIJVINGSBLAD

3.

Gewas: Ridderspoor (Delphinium L.)
Elatum
Belladonna
Overige
Voorlopige aanduiding:

04.

Informatie over ontstaan en vermeerdering van het ras

04.1

Ontstaan:

1 zaailing (geef ouderras aan):
2 mutant ( geef ras aan):
3 vondst (geef aan waar, wanneer en hoe het ras is ontwikkeld)
4 anders (graag specificeren):

[ ]

04.2

Methode van vermeerdering:

1 stekken/2 weefselkweek/3 zaad/4 anders (graag specificeren):

[ ]

05.

Raskenmerken (zie Nationaal Protocol NP/RRS/4 op de website van de Raad voor plantenrassen voor uitleg
[geef
en voorbeeldrassen
betreffende code]

1.

Plant: hoogte
(bij uitbloei van de eerste bloem)

1 zeer kort/3 kort/5 midden/7 hoog/9 zeer hoog

Blad: bondheid

1 afwezig/9 aanwezig

8.

Stengel bladeren: diepte van lobben

1 zeer ondiep/3 ondiep/5 midden/7 diep/9 zeer diep

9.

Stengel bladeren: karteling rand

1 zeer zwak/3 zwak/5 midden/7 sterk/9 zeer sterk

10.

Stengel bladeren: kleur bovenkant

RHS kleurenkaart: (referentienummer aangeven)

11.

Bloeiwijze: lengte van de bloeiaar

Lengte aangeven in centimeter:

20.

Bloem: breedte van de onderste bloem

Breedte aangeven in centimeter:

21.

Bloem type:

1 enkel/2 semi-dubbel/3 dubbel

25.

Buitenste bloemdek: hoofdkleur

RHS kleurenkaart: (referentienummer aangeven)

27.

Binnenste bloemdek: hoofdkleur

RHS kleurenkaart: (referentienummer aangeven)

29.

Oog:

1 afwezig/9 aanwezig

32.

Oogkleur: (indien aanwezig)

1 zwart/2 donkerbruin/3 crème/ 4 wit

06.

Overeenkomst(en) met ander(e) ras(sen):
Naam van het
overeenkomende ras
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[ ]
[ ]
[ ]

Kenmerken waarin het overeenkomende ras Expressie van het
verschilt
overeenkomende ras

Versie 2

[geef
betreffende code]

Expressie van de
aanmelding
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07.

Aanvullende informatie ten behoeve van de onderscheidbaarheid van het ras

[geef
betreffende code]

07.01 Resistentie tegen ziekten en plagen:

1 ja (graag aangeven):
2 nee

[ ]

07.02 Gebruik:

1 potplant/2 snijbloem open grond/ 3 snijbloem kas/4 overige (graag
specifiëren):

[ ]

07.03 Overige informatie:

1 ja (graag aangeven):
2 nee

[ ]

07.04 Foto: een representatieve kleurenfoto van het ras moet worden toegevoegd aan de TQ.

08.

Verplichte GMO-informatie
a.

[geef
betreffende code]

Het ras betreft een genetisch gemodificeerd organisme (GMO) in de zin van artikel 2(2) van de Europese Verordening
EC/2001/18 van 12/03/2001 waarvoor autorisatie voor:
1 ja/2 nee

b.

[ ]

Indien ja, is deze autorisatie verkregen?
1 ja/2 nee
[ ]

Indien ja, graag een kopie van deze autorisatie toevoegen.

09.

Informatie over het te onderzoeken plantmateriaal

[geef
betreffende code]

09.01 De expressie van een kenmerk of meerdere kenmerken van een ras kan worden beïnvloed door verschillende factoren
zoals ziekten en plagen, behandeling met chemische middelen (b.v. groeiregulatoren of bestrijdingsmiddelen), gevolgen van
in-vitro vermeerdering, gebruik van verschillende onderstammen, stek van verschillende groeistadia bij een boom, enz.
09.02 Het plantmateriaal mag geen behandeling hebben ondergaan wat invloed heeft op de expressie van een kenmerk van een
ras, tenzij wanneer de bevoegde autoriteit daar toestemming voor geeft.
Wanneer het plantmateriaal zo’n behandeling heeft gehad dan dienen de gegevens over de behandeling te worden
meegestuurd. In dit geval wordt verzocht om, voor zover mogelijk, hieronder aan te geven waarmee het plantmateriaal is
behandeld:
1 micro organismen (b.v. virus, bacteriën, phytoplasma)
2 behandeling met chemische middelen (b.v. groeiregulatoren, bestrijdingsmiddel)
3 in-vitro vermeerdering
4 andere methoden

Wanneer “ja” is ingevuld graag de gegevens hieronder invullen

Hierbij verklaar ik dat de gegeven informatie compleet en juist is.
Datum:
Naam:
Handtekening:
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[ ]

