2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20. janvārī
noteikumiem Nr.53
Valsts augu aizsardzības dienestam
Aizpilda Valsts augu
aizsardzības dienesta
amatpersona

Reģistrācijas datums*
Reģistrācijas numurs*

ŠĶIRNES APRAKSTA TEHNISKĀ ANKETA

1. Nosaukums latīniski

Rubus idaeus L.

2. Nosaukums latviski

Avenes

3. Iesniedzējs:
3.1. vārds, uzvārds
vai nosaukums
3.2. adrese
3.3. tālrunis
3.4. fakss
3.5. e-pasts
3.6. selekcionārs (ja tas nav iesniedzējs)
(vārds, uzvārds vai nosaukums)
4. Iesniegtais šķirnes nosaukums un (vai) pagaidu apzīmējums:
4.1. iesniegtais šķirnes
nosaukums (ja tas
izmantojams)
4.2. šķirnes pagaidu
apzīmējums
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5. Informācija par šķirnes izcelsmi, uzturēšanu un pavairošanu (vajadzīgo apzīmēt ar x):
5.1. šķirnes izcelsme:
5.1.1. iegūta krustojot
[ ]
a) mērķtiecīgs krustojums
(norādīt vecākaugu šķirnes)
b) brīvas apputes sējenis
(norādīt zināmo vecākaugu šķirni)

[ ]

c) nezināmas izcelsmes sējenis

[ ]

5.1.2. mutācija (norādīt vecākaugu šķirni)

[ ]

5.1.3. atradums (norādīt, kur, kad un kā atrasts)

[ ]

5.1.4. cits (norādīt detaļas)

[ ]

5.2. šķirnes pavairošanas metode:
5.2.1. veģetatīvā pavairošana
a) pavairošana in vitro
b) cits (piemēram, lapaini spraudeņi, sakņu spraudeņi,
sakņu atvases)
5.3. vīrusinficētības stāvoklis:
materiāls pārbaudīts, lai
noteiktu vīrusu klātbūtni
(norādīt, kādu vīrusu klātbūtne ir pārbaudīta)

[ ]
[ ]

jā
nē

[ ]
[ ]

5.4. cita informācija

6. Šķirni raksturojošās pazīmes (šķirnei atbilstošo pazīmi atzīmēt ar x):
Nr.
Pazīmes
Izpausmes pakāpe Paraugšķirnes
p.k.
6.1.
Augs: šā gada
mazs
'Rubaca', 'Rucami',
(2)
dzinumu skaits
'Maroseika', 'Dita',

Balle
3[ ]

'Aborigen'
vidējs

'Glen Ample', 'Multiraspa',

5[ ]

'Ottawa', 'Bulgarski Rubin',
'Rumiloba'
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liels

'Glen Clova', 'Skeena'

7[ ]

ļoti liels

'Sumner'

9[ ]

3
6.2.
(3)

6.3.
(11)

Ļoti jauns
dzinums: galotnes
antociāna
krāsojums
straujas augšanas
laikā
Šķirnes, kas ražo
uz iepriekšējā
gada dzinumiem:
iepriekšējā gada
dzinumu krāsa

nav

'Gelbe Antwerpener',

1[ ]

'Helkal', 'Dita'
ir

'Malling Promise'

9[ ]

brūngani pelēki

'Malling Leo', 'Schönemann'

1[ ]

pelēkbrūna

'Malling Orion'

2[ ]

brūna

'Caliber', 'Glen Clova'

3[ ]

purpurbrūna

'Festival', 'Malling

4[ ]

Landmark'
6.4.
(12)

Dzeloņi: esība

6.5.
(32)

Auglis: garuma
un platuma
attiecība

brūngani purpura

'Royalty', Titan'

5[ ]

nav

'Glen Moy', 'Maroseika'

1[ ]

ir

'Malling Promise', 'Ottawa'

9[ ]

maza

'Caliber', 'Zefa 2', 'Siveli'

3[ ]

vidēja

'Glen Clova', 'Rafzeter'

5[ ]

liela

'Malling Delight',

7[ ]

'Tulameen'
6.6.
(33)

Auglis: forma
sānskatā

apaļa

'Malling Landmark',

1[ ]

'Ontario', 'Siveli'
plati koniska

'Malling Orion', 'Meeker',

2[ ]

'Ottawa'
koniska

'Annamaria', 'Rafzmach',

3[ ]

'Lazarevskaya'
6.7.
(35)

Auglis: krāsa

trapecveida

'Gradina', 'Maroseika'

4[ ]

dzeltena

1[ ]

oranža

'Gelbe Antwerpener',
'Golden Bliss', 'Dita'
'Orange Marie', 'Helkal',

"

'Arta'

gaiši sarkana

'Malling Delight', 'Aborigen' 3 [ ]

sarkana

'Glen Clova', 'Malling

2[ ]

4[ ]

Orion', 'Ottawa'
tumši sarkana

'Gigant', 'Zefa 2',

5[ ]

'Schönemann', 'Norna'
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purpura

'Royalty'

6[ ]

tumši purpura

'Deep Purple'

7[ ]

melna

'Cumberland'

8[ ]

4
6.8.
(39)

Auglis: pamatraža tikai uz
'Malling Promise', 'Ottawa'
iepriekšējā gada
dzinumiem vasarā
gan uz iepriekšējā
gada dzinumiem
vasarā, gan uz šā
gada dzinumiem
rudenī

6.9.
(44)

6.10.
(45)

Šķirnes, kas ražo
uz iepriekšējā
gada dzinumiem
vasarā:
augļu
nogatavošanās
sākums
Šķirnes, kas ražo
uz šā gada
dzinumiem
rudenī: augļu
nogatavošanās
sākums

'Isabel', 'Babye Leto'

1[ ]

2[ ]

tikai uz šā gada
'Autumn Bliss', 'Polana'
dzinumiem rudenī
ļoti agrs
'Vene', 'Meteor'
agrs
'Glen Clova', 'Glen Moy',
'Rafzmach', 'Skromnitsa'
vidējs
'Rusilva', 'Willamette'

3[ ]
1[ ]
3[ ]

vēls

7[ ]

ļoti vēls
ļoti agrs

'Bulgarski Rubin', 'Ottawa'
'Malling Landmark',
'Schönemann'
'Malling Leo'
'Ariadne'

agrs

'Polana'

3[ ]

vidējs

'Orange Marie', 'Watson',

5[ ]

5[ ]

9[ ]
1[ ]

'Babye Leto'
vēls

'Korbfüller'

7[ ]

ļoti vēls

'Baronne de Wavre'

9[ ]

7. Līdzīgās šķirnes un to atšķirības
Līdzīgās šķirnes
nosaukums

Pazīmes, pēc kurām
līdzīgā šķirne atšķiras**

Līdzīgās šķirnes
izpausmes
pakāpe

8. Papildinformācija, kas var palīdzēt šķirņu pārbaudē:
8.1. izturība pret kaitēkļiem un slimībām
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Pārbaudāmās šķirnes
izpausmes pakāpe
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8.2. īpaši nosacījumi šķirnes pārbaudei
8.3. cita informācija
Šķirnes apraksta tehniskajai anketai pievieno krāsu fotogrāfiju ar šķirnei raksturīgu attēlu.
9. Atļauja audzēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu
ierobežotu izmantošanu un apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū:
9.1. ir nepieciešama
jā [ ]
nē [ ]
9.2. ir saņemta
jā [ ]

nē [ ]

Apliecinu, ka visas sniegtās ziņas ir pilnīgas un atbilst patiesībai.
Iesniedzēja vārds, uzvārds
Paraksts*

Datums*

1. * Attiecīgo dokumenta rekvizītu neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Ja pazīmes izpausmes pakāpe abām šķirnēm ir vienāda, norādīt atšķirību lielumu.

Zemkopības ministra vietā –
vides ministrs
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R.Vējonis

