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     ΣΠΑΡΑΓΓΙ / ASPARAGUS   

a  
(1) 

b   
  

Προσωρινή ονομασία 
Provisional name or 
Breeder’s reference  

 
 
 

 Α.M. 
File number 

 

Τελική  Ονομασία 
Final Denomination 

 
 
 

 Κωδ. Διατηρητή 
Maintainer code 

 

 
Σημειώστε με Χ το ανάλογο τετράγωνο / Mark with X the corresponding square 
A) Είναι                                                              F1 υβρίδιο                      όχι F1 υβρίδιο                      ποικιλία 
                                                                          F1 hybrid                         no F1 hybrid                        variety 

 
Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή 
Origin and methods of development used  

 

  
  
  

 
Ιδιαίτερες συστάσεις 
Special remarks 

 

  
  
  

 
Αναφέρατε παρόμοιες ποικιλίες με την προς εγγραφή ποικιλία. Σημειώστε τις διαφορές της από αυτές. 
Mention varieties similar to registered variety. Notify the differences from these varieties. 

Γνωστές ποικιλίες  - Χαρακτηριστικά 
Similar varieties - Characteristics  

Χαρακτηριστικά της νέας ποικιλίας – Διαφορές 
Characteristics  of new variety - Differences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1)
 Σημείωση  a : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν 

σαν «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» ή να ελέγχονται ως τυποποιημένοι 
σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ). 

 
b : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να ελέγχονται μόνο 
ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ). 
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ΣΠΑΡΑΓΓΙ 
( ASPARAGUS OFFICINALIS L.) 

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ 
   VARIETY DESCRIPTION                           Α.Μ : ……………………. 

CPVO 
TP/130/1 

   

 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΝΟΤΕ 

1 ΠΛΟΕΙΔΙΑ: 2=διπλοειδής 3=τριπλοειδής ,4=τετραπλοειδής   
 PLOIDY: 2=diploid, 3=triploid, 4=tetraploid   

2 ΦΥΤΟ: αριθμός των βλαστών (στο τέλος της περιόδου 
ανάπτυξης, από μη συγκομισθέντα φυτά) : 3=μικρός, 5=μέτριος, 
7=μεγάλος 

  

 PLANT: number of stems (at end of growing season; from 
nonharvested plants) : 3=few, 5=medium, 7=many 

  

3 ΦΥΤΟ: Πυκνότητα των κλαδόφυλλων (στο πρώτο μη 
διακλαδιζόμενο βλαστό): 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη 

  

 PLANT: Density of phylloclades (on first nonbranched side 
shoot): 3=sparse, 5=medium, 7=dense 

  

4 ΦΥΤΟ : Πράσινο χρώμα του φυλλώματος: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 
7=σκούρο 

  

 PLANT : Green color of foliage: 3=light, 5=medium, 7=dark   

5 ΣΤΕΛΕΧΟΣ: Μέγιστο μήκος (πλήρως εκπτυγμένο ) : 3=μικρό, 
5=μέτριο, 7=μεγάλο 

  

 STEM: Maximum length (fully extended): 3=short, 5=medium, 
7=long 

  

6 ΣΤΕΛΕΧΟΣ: Μήκος ως την α΄ διακλάδωση : 3=μικρό, 5=μέτριο, 
7=μεγάλο 

  

 STEM: Length up to first ramification: 3=short, 5=medium, 
7=long 

  

7 ΣΤΕΛΕΧΟΣ: Διάμετρος στο επίπεδο του εδάφους: 3=μικρή, 
5=μέτρια, 7=μεγάλη 

  

 STEM: Diameter at ground level : 3=small, 5=medium, 7=large   

8 ΒΛΑΣΤΟΣ: Ανθοκυάνη της κορυφής: 1=απούσα, 9=παρούσα   
 SPEAR: Anthocyanin coloration of apex (at emergence): 

1=absent, 9=present 
  

9 Έναρξη της έκπτυξης των βλαστών (30% των φυτών με 
τουλάχιστον έναν εκπτυγμένο βλαστό : 3=πρώιμη, 5=μέση, 
7=όψιμη 
Time of beginning of emergency of spears (30% of plants with at 
least 1 spear emerged): 3=early, 5=medium, 7=late 

  

10 ΒΛΑΣΤΟΣ: Ένταση της χλωροφύλλης της κορυφής μετά την 
έκπτυξη ( περίπου 5-10 cm πάνω από την επιφάνεια του 
εδάφους) : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη 

  

 SPEAR: Intensity of chlorophyll coloration of apex after 
emergence (about 5-10 cm above soil surface): 3=weak, 
5=medium, 7=strong 

  

11 ΒΛΑΣΤΟΣ: Σχήμα της κορυφής: 3=στενό τριγωνικό, 
5=τριγωνικό, 7= ευρύ τριγωνικό 
SPEAR: Shape of apex: 3=narrow triangular, 5=triangular, 
7=broad triangular 

  

12 ΒΛΑΣΤΟΣ: Διάμετρος της βάσης της κορυφής σε σύγκριση με 
τον εναπομείναντα βλαστό: 1=μικρότερη, 2=ίση, 3=μεγαλύτερη 

  

 SPEAR: Diameter of base of apex compared to remaining stem: 
1=smaller, 2=equal, 3=larger 

  

13  ΒΛΑΣΤΟΣ: Θέση των βρακτίων: 1=εφαπτόμενα με το βλαστό, 
2=ελαφρώς απομακρυσμένα, 3=πολύ απομακρυσμένα  

  

 SPEAR: Attitude of bracts: 1=adpressed, 2=slightly held out, 
3=markedly out 

  

 
 
 
 
                          ΕΝΤΥΠΟ Νο.2      



   ΣΠΑΡΑΓΓΙ 
   (ASPARAGUS OFFICINALIS L.)                                                     
                                                                                                                                                              A.M:…………… 
 

CPVO 
TP/130/1 

   

 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΝΟΤΕ 

14 ΒΛΑΣΤΟΣ: Μήκος των πρώτων βρακτίων στη βάση της 
κορυφής (στο στάδιο της συγκομιδής, με την ένδειξη του τύπου 
της καλλιέργειας): 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο 
SPEAR: Length of first bracts at base of apex (at harvest time; 
with indication of culture type) : 3=short,5=medium, 7=long 

  

 
 

15 

ΒΛΑΣΤΟΣ: Πλάτος των πρώτων βρακτίων στη βάση της 
κορυφής (όπως στο 16): 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο 
SPEAR: Width of first bracts at base of apex (as for 16) : 
3=small,5=medium, 7=wide 

  

 
 

16 

Έναρξη της άνθησης (30% των φυτών με τουλάχιστον ένα 
ανοιχτό άνθος): 3=πρώιμη, 5=μέτρια, 7=όψιμη 
Time of beginning of flowering (30% of plants with at least one 
open flower): 3=early, 5=medium, 7=late 

  

17 Τύπος άνθησης : 1=μόνο φυτά με αρσενικά άνθη, 2=φυτά με 
αρσενικά και θηλυκά άνθη, 3=φυτά με ανδροερμαφρόδιτα άνθη 
και φυτά με αρσενικά άνθη με στύλους υποτυπώδους μορφής 
Type of flowering: 1=only plants with male flowers, 2=plants with 
male and female flowers, 3=plants with androhermaphrodite 
flowers and plants with male flowers with style rudiments 

  

18 Αναλογία των φυτών με ανδροερμαφρόδιτα άνθη /φυτά με 
αρσενικά άνθη με στύλους υποτυπώδους μορφής (μόνο για φυτά 
με ανδροερμαφρόδιτα άνθη και φυτά με αρσενικά άνθη με στύλους 

υποτυπώδους μορφής ): 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη 
Plants with androhermaphrodite flowers and plants with male 
flowers with style rudiments only: 

Proportion of plants with androhermaphrodite flowers / plants 
with male flowers with style rudiments :3=low, 5=medium, 
7=high 

  

  
  

                            
   
   
 
 
 
Ο δημιουργός της ποικιλίας / The Breeder of the variety : 
 
 
 
 
 
 
Υπογραφή / Signature :         Ημερομηνία / Date :  


