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MONA 

K.001  Neophema splendida κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.002 

K.003  Neophema splendida Dπράσινο Ddπράσινο και Γκρί πράσινο (3 ετών) K.004 

K.005  Neophema splendida μεταλλάξεις σίνναμον πράσινη σειρά (3 ετών) K.006 

K.007  Neophema splendida μεταλλάξεις οπαλίν πράσινη σειρά (3 ετών) K.008 

K.009  Neophema splendida μεταλλάξεις Ινο πράσινη σειρά (3 ετών) K.010 

K.011  Neophema splendida άλλες μεταλλάξεις πράσινη σειρά (3 ετών) K.012 

K.013  Neophema splendida μεταλλάξεις μπλέ (3 ετών) K.014 

K.015  Neophema splendida Dμπλέ Ddμπλέ Γκρί μπλέ σειρά (3 ετών) K.016 

K.017  Neophema splendida μεταλλάξεις σίνναμον μπλέ σειρά (3 ετών) K.018 

K.019  Neophema splendida μεταλλάξεις Οπαλίν μπλέ σειρά (3 ετών) K.020 

K.021  Neophema splendida άλλες μεταλλάξεις μπλέ σειρά (3 ετών) K.022 

K.023  Neophema pulchella κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.024 

K.025  Neophema pulchella Dπράσινο Ddπράσινο Γκρί πράσινο (3 ετών) K.026 

K.027  Neophema pulchella σίνναμον (3 ετών) K.028 

K.029  Neophema pulchella Ντιλουϊτ (3 ετών) K.030 

K.031  Neophema pulchella πράσινη κοιλιά και κόκκινο στήθος (3 ετών) K.032 

K.033  Neophema pulchella οπαλίν (3 ετών) K.034 

K.035  Neophema pulchella όλες οι άλλες μεταλλάξεις (3 ετών) K.036 

K.037  Neophema elegans κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.038 

K.039  Neophema elegans όλες οι ινο μεταλλάξεις (3 ετών) K.040 

K.041  Neophema elegans όλες οι άλλες μεταλλάξεις (3 ετών) K.042 

K.043  Neophema chrysostoma & chrysogaster κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.044 

K.045  Neophema chrysostoma & chrysogaster μεταλλάξεις (3 ετών) K.046 

K.047  Neopsephotus (Neophema) bourkii κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.048 

K.049  Neopsephotus (Neophema) bourkii οπαλίν (3 ετών) K.050 

K.051  Neopsephotus (Neophema) bourkii ινο και οπαλίν ινο (3 ετών) K.052 

K.053  Neopsephotus (Neophema) bourkii όλα τα Fallow (3 ετών) K.054 

K.055  Neopsephotus (Neophema) bourkii όλες οι άλλες μεταλλάξεις (3 ετών) K.056 

K.057  Κοκατίλ κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.058 

K.059  Κοκατίλ λευκό πρόσωπο χωρίς παράγοντα (3 ετών) K.060 

K.061  Κοκατίλ σίνναμον και σίνναμον λευκό πρόσωπο (3 ετών) K.062 
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K.063 Κοκατίλ περλέ (οπαλίν) σίνναμον και περλέ σίνναμον λευκό πρόσωπο (3 ετών) K.064 

K.065 Κοκατίλ περλέ (οπαλίν) και περλέ (οπαλίν) λευκό πρόσωπο (3 ετών) K.066 

K.067 Κοκατίλ ινο και ινο λευκό πρόσωπο (3 ετών) K.068 

K.069 Κοκατίλ Fallow και fallow λευκό πρόσωπο (3 ετών) K.070 

K.071 Κοκατίλ όλα τα στικτά (3 ετών) K.072 

K.073 Κοκατίλ όλες οι άλλες μεταλλάξεις και συνδυασμοί (3 ετών) K.074 

K.075 Psephotus h.haematonotus κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.076 

K.077 Psephotus h.haematonotus Dπράσινο Ddπράσινο Γκρί πράσινο (3 ετών) K.078 

K.079 Psephotus h.haematonotus σίνναμον πράσινη σειρά (3 ετών) K.080 

K.081 Psephotus h.haematonotus παστέλ (pallid) πράσινη σειρά (3 ετών) K.082 

K.083 Psephotus h.haematonotus όλες οι πορτοκαλί μεταλλάξεις και συνδυασμοί (3 ετών) K.084 

K.085 Psephotus h.haematonotus οπαλίν πράσινη σειρά (3 ετών) K.086 

K.087 Psephotus h.haematonotus ινο και ινο οπαλίν πράσινη σειρά (3 ετών) K.088 

K.089 Psephotus h.haematonotus στικτά πράσινη σειρά (3 ετών) K.090 

K.091 Psephotus h.haematonotus άλλες μεταλλάξεις πράσινη σειρά (3 ετών) K.092 

K.093 Psephotus h.haematonotus μπλέ (3 ετών) K.094 

K.095 Psephotus h.haematonotus Dμπλέ Ddμπλέ Γκρί μπλέ (3 ετών) K.096 

K.097 Psephotus h.haematonotus σίναμμον μπλέ σειρά (3 ετών) K.098 

K.099 Psephotus h.haematonotus παστέλ μπλέ σειρά (pallid) (3 ετών) K.100 

K.101 Psephotus h.haematonotus οπαλίνς μπλέ σειρά (3 ετών) K.102 

K.103 Psephotus h.haematonotus ινο και οπαλίν ινο μπλέ σειρά (3 ετών) K.104 

K.105 Psephotus h.haematonotus στικτά μπλέ σειρά (3 ετών) K.106 

K.107 Psephotus h.haematonotus όλες οι άλλες μεταλλάξεις μπλέ σειρά (3 ετών) K.108 

K.109 Psephotus varius κλασσικός φαινότυπος και μεταλλάξεις (3 ετών) K.110 

K.111 Psephotus dissimilis και chrysopterus κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.112 

K.113 Psephotus dissimilis και chrysopterus μεταλλάξεις (3 ετών) K.114 

K.115 Γένος Northiella κλασσικός φαινότυπος και μεταλλάξεις (3 ετών) K.116 

K.117 Γένος Cyanoramphus κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.118 

K.119 Γένος Cyanoramphus μεταλλάξεις (3 ετών) K.120 

K.121 Γένος Lathamus κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.122 

K.123 Γένος Lathamus μεταλλάξεις (3 ετών) K.124 

K.125 Platycercus icteriotis κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.126 

K.127 Platycercus icteriotis μεταλλάξεις (3 ετών) K.128 
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K.129 Platycercus eximius κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.130 

K.131 Platycercus eximius μεταλλάξεις χωρίς οπαλίν παράγοντα (3 ετών) K.132 

K.133 Platycercus eximius οπαλίν χωρίς παράγων additional (3 ετών) K.134 

K.135 Platycercus eximius μεταλλάξεις οπαλίν με παράγοντα additional (3 ετών) K.136 

K.137 Platycercus eximius όλα τα ινο μέ και χωρίς παράγοντα οπαλίν (3 ετών) K.138 

K.139 Platycercus elegans κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.140 

K.141 Platycercus elegans μπλέ (3 ετών) K.142 

K.143 Platycercus elegans όλες οι άλλες μεταλλάξεις (3 ετών) K.144 

K.145 Platycercus venustus-a. adscitus-a.palliceps κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.146 

K.147 Platycercus adelaidae-flaveolus-caledonicus κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.148 

K.149 Purpureicephalus spurius κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.150 

K.151 Platycercus και Purpureicephalus όλες οι μεταλλάξεις των K129 - K138 (3 ετών) K.152 

K.153 Barnardius b.barnardi και B.b.macgillivrayi κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.154 

K.155 Barnardius b.zonarius και B.b.semitorquatus κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.156 

K.157 Barnardius spp όλες οι μεταλλάξεις Barnardius spp (classes K91- K96) (3 ετών) K.158 

K.159 Polytelis alexandrae κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.160 

K.161 Polytelis alexandrae μεταλλάξεις πράσινη σειρά (3 ετών) K.162 

K.163 Polytelis alexandrae μεταλλάξεις μπλέ σειρά (3 ετών) K.164 

K.165 Polytelis anthopeplus κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.166 

K.167 Polytelis anthopeplus μεταλλάξεις (3 ετών) K.168 

K.169 Polytelis swainsonii κλασσικός φαινότυπος (3 ετών) K.170 

K.171 Polytelis swainsonii μεταλλάξεις (3 ετών) K.172 

K.173 Γένος Eunymphicus spp-Alisterus spp-Prosopeia spp κλασσικός φαινότυπος (5 ετών) K.174 

K.175 Γένος Aprosmictus spp κλασσικός φαινότυπος (5 ετών) K.176 

K.177 Γένος Eunymphicus-Alisterus-Aprosmictus όλες οι μεταλλάξεις των K139-K144 (5 ετών) K.178 

K.179 Αυστραλιανοί παπαγάλοι άλλων ειδών που δεν περιλαμβάνονται παραπάνω (1-5 ετών) K.180 
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