
Příloha:1 

Hodnotící tabulka NAGC  - výstavní klasy 
            Datum:__________________________ Soutěž: _____________________________ 

            Vystavovatel: _____________________ Klas:________________________________ 

         Velikostní kategorie               Rozměry (cm)            Množství puků        Otevřené květy          Puky v barvě                  Délka stonku (cm) 

                100                     do 5,7                    15                   5                      4                          43,2 

                200                    5,7 - 8,9                  18                   6                      5                          45,7 

                300                    8,9 - 11,4                19                   7                      5                          50,8 

                400                    11,4 - do14              20                  8                      6                          50,8 

                500                    více než 14              19                  7                      5                          50,8 

      Bod:                                Kultivar:         Semenáč: 
                                              (Maximální počet bodů) 
1. Čistota barvy                        5_______      5_______ - nezajímavé, mdlé barvy 

2.Sytost barvy                          5_______      5_______  nestejnost, nevyrovnanost, průhlednost 

3.Harmonie barvy                     5_______      5_______  nevhodné znaky, disharmonické, prašníky 

4.Stejnoměrnost                       5_______      5_______    stejné barvy květů, blednutí, - skvrny 

5.Krása a půvab                      10______       20______   barvy -čistota , sytost , harmonie, stejnoměrnost jako celek 

6.Profil květů                             5_______      5_______   - velké prohnutí, vydutí, naklopení, nesladěnost 

7.Substance a textura               5_______      5_______   voskovitost, lesk, nebo sametovost, - mdlost  

8.Počet puků                             4_______      4_______  -1 za každý pod normou, viz tabulka nahoře 

9.Otevřené květy                       7_______      5_______  -2 za každý květ pod normou, viz tabulka n. 

10. Puky v barvě                        4_______     4_______   -1 až -4 dle posouzení, viz tabulka nahoře 

11.Uchycení květů                     6_______     6_______   - náchylnost k vypadávaní květů, popraskaný kalich 

                                                                                                                                 - je vidět lodyha, pootočené, nakloněné nebo 

12.Vzhled a uspořádaní             6_______     5_______   shlukované květy, kombinované uspořádaní 

13.Stejnoměrnost                       4_______     5_______    oboustranně stejně velké květy, symetrie klasu 

14.Stonek                                   3_______     4_______   příliš silné, nebo slabé penalizovat, délka viz tabulka n. 
                                                                                                                                    -1odstranění spodního květu,    -5 odstraněny 2 květy 
15.Péče o vzhled                        7_______     2_______   -2 až -5 ponechání bočních výhonů,    -2 odstranění kalichu  

16.Poměr délka klasu./ šíře květu = 5-6   7_______     5_______  -2 za každé 2,5 cm nad i pod 

17.Poměr délka ot. květů=50-55%klasu   6_______     0_______  -2 za každé 2,5 cm nad i pod 

18.Zúžení klasu                           6_______     5_______  pozvolné, spodek zakulacen     

19.Osobitost                                0_______     5_______ 

Celkem 1-19:                                 + ______    + ______ 

Doplňující penalizace:                                                       
(max. 10 bodů za každou položku) 

20.Zkroucení: klasová část                       _______         _______ 

21.Kondice:svěžest, popáleniny, kousance      _________         __________ 

22.Zdravotní stav: houbové skvrny, podvýživa _______        __________ 

23.Deformované květy: taky dvojité květy    ________        __________ 

24.Extra puky: zdvojené, nebo odkrojené puky  ________        __________ 

25.Nesouměrné otvírání květů:               ______        ________ 

26.Listy:chybí 1 list = -1, chybí 2 listy = -5, neúplné, _______         __________ 

Celkem 20-26 za penalizace:            - ______    - ________ 

                         

                       Celkový zisk bodů:     _______       ________ 

  

 

                                     hodnotitel:________________________ 

Posuzování tří a pěti klasů: 
Zprůměrujte všechny klasy podle 
jednokusového systému a přičtěte až 
pět bodů, dle uniformity klasů. 
Průměrné body:   

___________ 
Bonus za uniformitu:  

___________ 

Celkové body 3 klasy (5 klasů): 

           ___________ 


