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NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI
HIVATAL
NATIONAL FOOD CHAIN SAFETY OFFICE
H - 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24

Nyilvántartási száma:
/ Reference number:
Bejelentés dátuma:
Application date:
(nem a bejelentő tölti ki / Not to be filled in
by the applicant)

TECHNIKAI KÉRDŐÍV / TECHNICAL QUESTIONNAIRE
TG/165/3
kitöltése a fajtabejelentő ívhez kapcsolódik / to be completed in connection with an application for
plant breederes’ rights

1. Faj /Species

Anethum graveolens L.
Kapor
Dill

2. Bejelentő (neve és címe) /Applicant (Name and address)

3. Javasolt fajtanév vagy nemesítői jelzés /Proposed denomination or breeder’s reference

4. Információ a fajta eredetéről, fenntartásáról és szaporításáról / Information on origin,

maintenance and reproduction of the variety
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5. Kérjük, adja meg a fajta alábbi tulajdonságait (a zárójelben megadott szám a Technikai
Útmutató megfelelő tulajdonságát jelző szám). / Characteristics of the variety to be indicated
(the number in brackets refers to the corresponding characteristic in the Test Guidelines;
please mark the note which best corresponds.)
Tulajdonságok
Characteristics

Kifejeződési
fokozat

Expression

Példafajták
Example Varieties

Növény: magasság
/ Plant: height

alacsony
közepes
magas

short
medium
tall

Indyjski, Krezus 3 [ ]
Sari
5[ ]
Hanak, Szmaragd 7 [ ]

5.2
Levél: kékes elszíneződés
(16.) / Leaf: blue hue

hiányzik
jelen van

absent
present

Hanak, Indyjski
Amat, Ambrozja

1[ ]
9[ ]

5.3.
(19)

Főernyő: átmérője
/ Main umbel: diameter

kicsi
közepes
nagy

small
medium
large

Indyjski
Amat
Kronos

3[ ]
5[ ]
7[ ]

5.4.
(21)

Főernyő megjelenésének időpontja
/ Time pf appearance of main umbel

korai
közepes
késői

early
medium
late

Indyjski
Ambrozja

3[ ]
5[ ]
7[ ]

5.1
(5.)

Számjel
Note

6. Hasonló fajták és ezen fajtáktól való megkülönböztetésre szolgáló bélyegek /Similar
varieties and differences from these varieties
A hasonló fajta
neve
Denomination of
similar variety

A hasonló fajtától
megkülönböztető
bélyeg*
Characteristic in
which the similar
variety is different*

A hasonló fajta
kifejeződésének
mértéke
State of expression of
similar variety

A fajtajelölt
kifejeződésének mértéke
State of expression of
candidate variety

* = Ha a két fajta egy tulajdonságban megkülönböztethető, de kifejeződési értékük azonos, kérjük adja meg
a különbség mértékét / In the case of identical states of expression of both varieties, please indicate the size
of the difference.
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7. Kiegészítő információ 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. A fajta vizsgálatához szükséges különleges feltételek / Special conditions for the examination
of the
variety

7.3. Egyéb információ / Other information

Kérjük, mellékeljen a fajtát jellemző színes fotót a technikai kérdőívhez. / A representative color photo of
the variety should be included in the Technical Questionnaire.

8. Kibocsátási engedély / Authorization for release
a., Igényel-e a fajta előzetes kibocsátási engedélyt a környezet védelmével,, az emberi és állati
egészséggel kapcsolatos törvénykezés értelmében ? / Does the variety require prior authorization for release
under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?
Igen / Yes
[ ]
Nem / No
[ ]
b., Kapott-e ilyen engedélyt? / Has such authorization been obtained?
Igen / Yes
[ ]
Nem / No

[

Ha a kérdésre a válasz igen, kérem csatolni a meghatalmazás másolatát / If the answer to that question is yes,
please attach a copy of such an authorization.

..........................................
aláírás
signature

