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NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI HIVATAL
National Food Chain Safety Office – Hungary
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság
Directorate of Plant Production and Horticulture
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Bejelentés dátuma/
Application date
....../....../............
Nyilvántartási szám/
Reference number
............./............
(nem a bejelentő tölti ki / not to be filled in
by the applicant)

TECHNIKAI KÉRDŐÍV
TECHNICAL QUESTIONNAIRE

1.

2.

Faj / Species
1.1.1 Latin név / Botanical name:

Trifolium repens L.

1.1.2 Magyar név / Common name:

Fehérhere / White Clover

Bejelentő / Applicant

Neve / Name
Címe / Address

Telefonszáma / Telephone No.
Fax száma / Fax No.
E-mail címe / E-mail address
Nemesítő (ha más, mint a bejelentő) / Breeder (if different from applocant)

Képviselő neve és címe (ha van) / Name and address of procedural representative (where appropriate)

3.

Javasolt fajtanév és nemesítői referencia / Proposed denomination and breader’s reference

Javasolt fajtanév (ha van) /
Proposed denomination (if available)

Nemesítői referencia /Breeder’s reference
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4.

Információk a fajta nemesítési módszeréről és szaporításáról /
Information on the breeding scheme and propagation of the variety

5.

4.1

Nemesítési módszer / Breeding scheme

4.2

A fajta szaporítási módszere / Method of propagating the variety

A fajta közlendő tulajdonságai (a zárójelben megadott szám az UPOV TG/38/7 vizsgálati irányelvben lévő
kifejeződési fokozatra utal; kérjük, hogy azt, amelyhez a fajta legközelebb van, jelölje meg). /
Characteristics of the variety to be indicated (the number in brackets refers to the corresponding characteristic in
Test Guidelines; please mark the note which best corresponds).

Tulajdonságok /

Magyar /

Angol /

Példafajták /

Kód /

Characteristics

Hungarian

English

Example varieties

Note

hiányzik v. nagyon gyenge

absent or very weak

Steinacher Weißklee

1[ ]

gyenge

weak

közepes

medium

erős

strong

nagyon erős

very strong

5.1

Növény: a fehér rajzolat kiemelkedése /

(5)

Plant: prominence of white leaf marks
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3[ ]
Asterix

5[ ]
7[ ]

Haifa

9[ ]

Nyilvántartási szám /
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UPOV-TG/38/7
2003.04.09.

Tulajdonságok /

Magyar /

Angol /

Példafajták /

Kód /

Characteristics

Hungarian

English

Example varieties

Note

nagyon korai

very early

Haifa

1[ ]

korai

early

Chieftain

3[ ]

közepes

medium

Grasslands Huia

5[ ]

késői

late

Tivoli

7[ ]

nagyon késői

very late

Regal

9[ ]

nagyon rövid

very short

Kent Wild White

1[ ]

rövid

short

Barbian

3[ ]

közepes

medium

Avoca

5[ ]

hosszú

long

Grasslands Pitau

7[ ]

nagyon hosszú

very long

Aran

9[ ]

nagyon keskeny

very narrow

Kent Wild White

1[ ]

keskeny

narrow

Barbian

3[ ]

közepes

medium

Grasslands Huia

5[ ]

széles

broad

Grasslands Pitau

7[ ]

nagyon széles

very broad

Aran

9[ ]

nagyon kicsi

very small

Kent Wild White

1[ ]

kicsi

small

Rivendel

3[ ]

közepes

medium

Pertina

5[ ]

nagy

large

Grasslands Pitau

7[ ]

nagyon nagy

very large

Aran

9[ ]

5.2

Növény: a virágzás ideje /

(6)

Plant: time of flowering

5.3

Levél: a középső levélke hossza /

(14)

Leaf: length of meadian leaflet

5.4

Levél: a középső levélke szélessége /

(15)

Leaf: width of median leaflet

5.5

Levél: a középső levél mérete /

(16)

Leaf: size of median leaflet
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6.

A hasonló fajták és különbség ezektől a fajtáktól / Similar varieties and differences from these varieties

A fajtajelölthöz hasonló fajta

Tulajdonság(ok), melyekben a

Írja le a hasonló fajta

Írja le a fajtajelölt

(fajták) megnevezése /

fajtajelölt különbözik a hasonló

(fajták) tulajdonságainak

tulajdonságainak

Denomination(s) of variety(ies)

fajtá(k)tól /

kifejeződési fokozatát /

kifejeződési fokozatát /

similar to your candidate

Characteristic(s) in which your

Describe the expression of

Describe the expression of

variety

candidate variety differs from

the characteristic(s) for the

the characteristic(s) for

the similar variety(ies)

similar variety(ies)

your candidate variety

Növény: a virágzás ideje /

nagyon korai /

korai /

Plant: time of flowering

very early

early

Példa / Example
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7.

Kiegészitő információk a fajta vizsgálatának megkönnyítéséhez / Additional information which may help in the
examination of the variety

7.1

Az 5-ös és 6-os pontokban közölt információkon kívül van-e olyan további tulajdonság, ami segíthet a fajta
megkülönböztethetőségében? / In addition to the information provided in section 5 and 6, are there any additional
characteristics which may help to distinguish the variety?

Igen / Yes

[ ]

Nem / No

[ ]

(Ha igen, kérjük, részletezze) / (If yes, please provide details)

7.2

Különleges feltételek a fajta vizsgálatához / Special conditions for the examinaton of the variety
7.2.1

Van-e valamilyen különleges feltétele a fajta termesztésének vagy a vizsgálatok kivitelezésének? /
Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examinaton?

Igen / Yes
7.2.2

[ ]

Nem / No

Ha igen, kérjük, részletezze: / If yes, please provide details:

7.3

Egyéb információk / Other information

8.

Kibocsájtási engedély / Authorization for release
(a)

[ ]

Van-e a fajtának előzetes forgalombahozatali engedélyre szüksége a környezetvédelmi, az emberi vagy
az állat egészségvédelmi előírások alapján? / Does the variety require prior authorization for release
under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?

Igen / Yes
(b)

[ ]

Nem / No

[ ]

Rendelkeznek ilyen engedéllyel? / Has such authorization been obtained?

Igen / Yes

[ ]

Nem / No

[ ]

Ha a (b) kérdésre a válasz igen, akkor csatolja az engedély másolatát. / If the answer to (b) is yes, please attach a
copy of the authorization.

9.

Kijelentem, hogy legjobb tudomásom szerint ezen a nyomtatványon közölt információk megfelelnek a
valóságnak: / I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct:

Bejelentő neve / Applicant’s name

Aláírás / Signature

Dátum / Date
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