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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.

Faj / Species

Vicia sativa L.
Tavaszi bükköny / Common vetch

2.

Bejelentő (neve és címe), és ha van, a képviselő neve és címe /
Applicant (name and address) and where appropriate name and address of the procedural representative

3.

Javasolt fajtanév vagy nemesítői referencia /
Proposed denomination or breader’s reference

UPOV-TG/32/6
1998.10.21.
4.

Információk a fajta eredetéről, szaporitásáról és fenntartásáról /
Information on origin, maintenance and reproduction of the variety

4.1

Eredet / Origin

4.2

Egyéb információk /
Other information

UPOV-TG/32/6
1998.10.21.

5.

A fajta közlendő tulajdonságai (a zárójelben megadott szám az UPOV TG/32/6 vizsgálati irányelvben lévő
kifejeződési fokozatra utal; kérjük, hogy azt, amelyhez a fajta legközelebb van, jelölje meg) /
Characteristics of the variety to be given (the number in brackets refers to the corresponding characteristic in
the Test Guidelines; please mark the state of expression which best corresponds)

Tulajdonságok /

Magyar /

Angol /

Példafajták /

Kód /

Characteristics

Hungarian

English

Example varieties

Note

5.1

A virágzás kezdete (a

nagyon korai

very early

Acismarina, Tazza

1[ ]

(5)

növények 30%-án legalább

korai

early

Armantes

3[ ]

egy virág jelen van) /

közepes

medium

Septimane, Tim 67

5[ ]

Beginning of flowering

késői

late

Acisreina,Valzarina

7[ ]

(30% of plants with at

nagyon késői

very late

9[ ]

least one flower)
5.2

Mag: maghéj alapszíne /

szürkészöld

grey-green

Bernina, Cobra, Valor

1[ ]

(19)

Seed: ground color of testa

szürkésbarna

grey-brown

Septimane, Sylphie

2[ ]

barna

brown

Acismarina, Jaga

3[ ]

kékesfekete

blue-black

Claudia

4[ ]

5.3

Mag: barna díszítettség /

hiányzik

absent

Cobra, Jaga, Lola,Tim

1[ ]

(20)

Seed: brown

elszórt

diffuse alone

67

2[ ]

ornamentation

világosan kivehető

pronounced
alone

részben elszórt -

partly diffuse

részben kivehető

partly

3[ ]
Acisreina,Hifa,Prussia
4[ ]
Dalia, Minos

pronounced
5.4

Mag: kékesfekete

hiányzik

absent

Bernina, Cobra, Lola

1[ ]

(22)

díszítettség /

csak pontok

punctuation

Hifa

2[ ]

Seed: blue-black
ornamentation

5.5

Mag: a sziklevél színe /

(24)

Seed: color of cotyledons

alone
csak foltok

mottling alone

Septimane, Violetta

3[ ]

pontok és foltok

punctuation and

Acisreina, Garonne,

4[ ]

mottling

Prussia, Sylphie

grey-brown

Acismarina, Prussia

szürkésbarna

Septimane
narancssárga

6.

1[ ]

A hasonló fajták és különbség ezektől a fajtáktól /

orange

Hifa, Jaga

2[ ]
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Similar varieties and differences from these varieties

A hasonló fajta

Tulajdonságok, amelyekben a

A hasonló fajta

A fajtajelölt

megnevezése /

hasonló fajta különbözik /

kifejeződési fokozata /

kifejeződési fokozata /

Denomination of similar

Characteristics in which the

State of expression of

State of expression of

similar variety

candidate variety

variety

similar variety is different

o)

o)

Mindkét fajta azonos kifejeződési fokozata esetén kérjük, jelölje meg a különbség nagyságát / In the case of identical states of
expression of both varieties, please indicate the size of the difference

7.

Kiegészitő információk a fajta megkülönböztethetőségének megkönnyítéséhez /
Additional information which may help to distinguish the variety

7.1

Kórokozókkal és kártevőkkel szembeni rezisztencia /
Resistance to pests and diseases

7.2

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

7.3

Egyéb információk /
Other information

Dátum / Date

Aláírás / Signature

Név / Name

