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

TECHNIKAI KÉRDŐÍV
TECHNICAL QUESTIONNAIRE

1.

Faj / Species
Phalaris canariensis L.
Canary grass

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

4.

Információk a fajta eredetéről, szaporitásáról és fenntartásáról /
Information on origin, maintenance and reproduction of the variety
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5.

A fajta közlendő tulajdonságai (a zárójelben megadott szám a nemzeti 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 /

Kód /

Characteristics

Hungarian

English

Note

5.1

Csíraövény: a legalsó levélhüvely

hiányzik v. nagyon gyenge

absent or very weak

1[ ]

(1)

antociános színeződése /

gyenge

weak

3[ ]

Seedling: anthocyanin coloration of

közepes

medium

5[ ]

sheath of first leaf

erős

strong

7[ ]

nagyon erős

very strong

9[ ]

5.2

Szárcsomó: alakja /

korong alakú

disk

1[ ]

(9)

Node: shape

hengeres

cylindric

2[ ]

kitérdesedő hengeres

knee-like cylindric

3[ ]

5.3

Szár: vastagsága /

vékony

narrow

3[ ]

(10)

Stem: thickness

közepes

medium

5[ ]

vastag

thick

7[ ]

5.4

Növény: bugahányás kezdete /

korai

early

3[ ]

(15)

Plant: time of beginning of panicle

közepes

medium

5[ ]

emergence

késői

late

7[ ]

5.5

Buga: a kalászkapelyva színe /

világossárga

light yellow

3[ ]

(20)

Panicle: color of chaff of spikelet

középsárga

yellow

5[ ]

sötétsárga

dark yellow

7[ ]

5.6

Szemtermés: ezermagtömege /

kics

low

3[ ]

(24)

Grain: 1000 grain weight

közepes

medium

5[ ]

nagy

high

7[ ]

5.7

Szemtermés: felület szőrözöttsége /

hiányzik

absent

1[ ]

(25)

Caryopsis: pubescence of surface

jelen van

present

9[ ]
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6.

A hasonló fajták és különbség ezektől a fajtáktól /
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 evaluation of the variety

7.3

Egyéb információk /
Other information

Dátum / Date

Aláírás / Signature

Név / Name

