
Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden (NKvF)

Deel A

NKvF Keuringsnummer:

Toelichting.
Alle gegevens van de Cultivar worden door de NKvF naar eigen inzicht en behoefte gebruikt voor publicaties over de cultivar in Fuchsiana en op de website van de NKvF
en gebruikt voor inschrijving bij de AFS. De delen A en B (eventueel BW) van dit formulier dienen volledig ingevuld ingestuurd te worden. Het beschrijvingsformulier
moet voor zover als mogelijk ingevuld worden. Wijzigingen op de formulieren tijdens en na de keuring zijn niet toegestaan. De velden die gemarkeerd zijn met een rood
sterretje (*) zijn verplicht om in te vullen.

a. dat hij/zij, indien van toepassing, toestemming heeft voor het gebruik van de persoonsnaam voor zijn cultivar;
b. dat hij/zij dit formulier naar waarheid heeft ingevuld en
c. dat hij/zij akkoord gaat met de keuringsvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd in het keuringsreglement van de NKvF.

*  Ja

Gegevens aanmelder

Naam veredelaar * Adres en huisnummer veredelaar *

Postcode * Woonplaats * E-mail * Telefoonnummer *

Naam cultivar (*)

Verloping of
sport van

OF

Zaadgever
EN

Stuifmeelgever

"Gevonden" zaailing
van onbekende
afkomst

Ja Nee N.V.T. (als Zaadgever en Stuifmeelgever zijn beschreven, " zaailing van onbekende afkomst = Nee)

Jaar van zaaien (mutant ontdekt)* Registratie bij de AFS indien de plant niet genomineerd wordt.*

Ja Nee

De inzender zal zijn inzending verspreiden mocht deze niet genomineerd worden*

 Ja  Nee

NKvF keuring :

Deel B

Gegevens voor de keuringscommissie

Een nieuwe cultivar * Een verbetering van de bestaande cultivar * Een sport van de bestaande fuchsia *

 Fuchsia:

Vragen ten aanzien van de inzending

De ongetopte plant is van * De getopte plant is van * De overjarige plant
is van het jaar *

Periode Maand Periode Maand

Beknopte gegevens van de inzending

Knolvormer * Trosbloeier * Beste standplaats groei * Beste standplaats bloei * Zelf vertakkend *

Ja
Nee

Ja
Nee

Zon
Halfschaduw
Schaduw

Zon
Halfschaduw
Schaduw

Ja
Nee

Bloeitijd Plant * Geschikt om gekweekt te worden als *

Vroeg
Normaal
Laat

Opgaande plant
Halfhanger
Hanger

Bijzonderheden over verzorging

In eigen woorden waarom deze nieuwigheid
zo bijzonder is

Andere eigenschappen van de plant



Bes

Bes Aanwezig *

Indien Invoer “Bes aanwezig” met JA wordt beantwoord, dienen de onderstaande gegevens te worden vermeld.

Kleur Bes Afmeting Bes (LxB) Vorm Bes

 x 

Algemene informatie

Kweekvorm * Standplaats * Beste kleur * Winterhard *

 Door het indienen van dit formulier bij de NKvF bevestigt u dat u op de hoogte bent van het privacybeleid van de NKvF en dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw
gegevens en fuchsiafoto's voor verenigingsdoeleinden (niet commercieel) door de NKvF.

BCK gegevens

Naam registrant Adres registrant Email registrant

Datum waarneming NKvF Keuringsnummer Keuringspunten NKvF nummer AFS nummer

Plaats waarneming Standplaats RHS Kaart Introductiekaart

Plant

Groeivorm Groeiwijze Groeiwijzevorm

Bloem

Gevuldheid bloem Stand Bloem Kleur Bloem Lengtes Bloem in mm

Omschrijving kleur Bloem mm

Buis lengte (a)

Kelk breedte (b)

Kroon breedte (k)

Bloemsteel

Stand bloemsteel Karakter bloemsteel Uiterlijk bloemsteel Lengte bloemsteel

gemiddeld in mm

Lengte

Buis (tubes)

Vorm buis Buis gekromd Buis doorsnede Blos en strepen

Blos

Strepen

Kleur strepen Lengte buis

Blos Strepen Kleur Eindkleur Lengte (c) Grootste breedte (d)

X

Lengte buis in verhouding Lang Gemiddeld Kort

Dikte buis in verhouding Dik Gemiddeld Dun

Kelk (calix)

Kelk stand Kelk symmetrie

Kelkbladen

Kelkbladen top Kelkbladen doorsnede Kelkbladen Kelkbladen grootte Kelkbladen topmaat

Deukje Even groot

Binnenkant crepe Variabel

2 aan 2

Kleuren Kelkbladen Kelkbladen LxB in mm

buitenkant binnenkant top eindkleur buitenkant 2-zijdig

4-zijdig

Kelkbladen getordeerd



Selecteer kelkbladvorm

Omhoog opwaarts Omhoog buitewaarts Omhoog binnenwaarts Opgaand benedenwaarts

Horizontaal bovenwaarts Horizontaal benedenwaarts Horizontaal gestrekt

Neergaand binnenwaarts Beneden buitenwaarts Beneden gestrekt

Kroon (corolla)

Kroon vorm Kroon Onderaanzicht Kroon uitstaand

Kroonbladen vorm Kroonbladen rand Kroonbladen geplooid Kroonbladen gesteeld

Kroonbladen (vorm)kleur aantal max. lengte max. breedte min. lengte min. breedte

Kroonbladen kleur

basis middenveld randgebied randje aderig

vlekken zweem openingskleur eindkleur

Kroonblad afwijkende vorm Petaloiden Kroonbladen aantal totaal Hoofdkroonbladen

Ja aantal

Nee lengte (mm)

Breedte(mm)

Selecteer uitstaande kroonbladeren

Niet Kwart Half Driekwart Geheel

Meeldraden en Stamper

Kleur mm onder kroon Soorten van meeldraden

Helmdraad mm

Helmknop Helmdraad Meeldraden en Stamper Lengte

Stuifmeel Stijl mm

Stijl lengte

Stempel max. lng.

Haren min. lng.

Stempel vorm Stempel lengte

Knop vorm Knop punt Knop doorsnede Knop bloeiwijze Top opent Knop lengte in mm / aantal

mm/aantal

Lengte A

Lengte B

Breedte C

Okselstandig



Blad

Selecteer bladvorm

Ellipsvormig Eivormig Hartvormig Lancetvormig

Blad

Selecteer bladrandvorm

Glad Grof getand Fijn getand Golvend

Selecteer uiteindevorm

Rond Stomp Spits

Blad

Selecteer basisvorm

Rond Stomp Spits Hartvormig

Blad vorm Blad topvorm Blad voetvorm Blad rand Blad uiterlijk

Blad structuur Blad bovenkant Blad nervatuur Blad stand

Bladkleur Blad afmetingen

Bovenzijde mm

Onderzijde Lengte

Hoofdnerf Breedte

Zijnerven

Bladsteel

Takken

Speciale kenmerken en / of bijzonderheden


