Verklaring van afkortingen en tekens in de Online CIL.
NAAM:

naam van de cultivar.

AUTEUR: naam van de veredelaar of vinder van de cultivar.
JAAR:

indien bekend het jaar van introductie van de cultivar of anders
het jaar dat de cultivar voor het eerst wordt vermeld.

LAND:

indien bekend het land van herkomst.

AFS:

nummer van inschrijving bij de American Fuchsia Society.

NKvF:

het administratieve nummer van de beschreven cultivar. Dit is
geen officieel registratienummer, maar een controlenummer
voor de beschrijvingsgroep.

HTM:

dit heeft betrekking op de geplaatste beschrijvingen. De letter G
staat voor ‘geplaatst’. De cijfers 1-3 betreffen het aantal
bijgevoegde foto’s. De letter Z staat voor ‘zonder foto’ en de
letter V staat voor ‘vervangen foto’. Dit is als geheugensteun
bedoeld voor de beschrijvingsgroep, maar de bezoekers van de
site kunnen meteen zien of er foto’s bij de beschrijving aanwezig
zijn.

BLOEI:

bloeivorm van de cultivar.
E = enkelbloemig 1-4 kroonbladen.
HD = halfdubbel 5-7 kroonbladen.
D = dubbelbloemig 8 of meer kroonbladen.

GROEI: groeivorm van de cultivar .
O = opgaand.
HH = halfhanger.
H = hanger.
ZAADGEVER: de “moederplant”.
STUIFMEELGEVER: de “vaderplant”.
KEURINGSNUMMER:
het nummer dat de plant gekregen heeft bij het aanbieden op de
keuring van de NKvF. Het nummer bestaat uit drie
cijfercombinaties namelijk: de eerste twee cijfers zijn het jaar
van aanbod, de volgende twee cijfers zijn van de keuring van dat

jaar (eerste, tweede of derde keuring), en de laatste twee cijfers
staan voor het nummer bij binnenkomst.
PUNTEN:
het aantal punten dat de cultivar heeft gekregen na het keuren.
Tot 69 punten is de plant niet genomineerd. Vanaf 70 is de
cultivar genomineerd (voor verdere uitleg zie knop BCK onder
UTC).
Datum getuigschrift VKC:
deze cultivars zijn goedgekeurd bij de VKC in Aalsmeer, voordat
de NKvF begon met het keuren van fuchsia’s.

Verklaring van de tekens bij:
BLOEI:

enc = encliandra hybride
pt = pantry hybride
tr = triphylla hybride

GROEI: wb = winterbloeier
wh = winterhard
dw = dwerggroei
kl = “klimmer”

