Lengyel Nemzeti Tulajdonságlista
Polish National Test Guidelines
NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI HIVATAL
National Food Chain Safety Office – Hungary
Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság
Directorate of Agricultural Genetic Resources
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

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

TECHNIKAI KÉRDŐÍV
TECHNICAL QUESTIONNAIRE
1.

2.

Faj / Species

1.1

Latin név / Botanical name:

Phacelia tanacetifolia Benth.

1.2

Magyar név / Common name:

Mézontófű / California Bluebell

1.3

A fajta hasznosítási célja / Utility type of variety:

2.1 Bejelentő / Applicant
Neve / Name
Címe / Address

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

2.3 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

3.1 Javasolt fajtanév (ha van) /
Proposed denomination (if available)
3.2 Nemesítői referencia /
Breeder’s reference
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4.

Nyilvántartási szám /
Reference number............./............

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

4.1

Nemesítési módszer / Breeding scheme
A fajta származása / Variety resulting from:

4.1.1

Keresztezés / Crossing

(a)

kontrollált keresztezés / controlled cross

[ ]

(közölje a szülő fajtákat) / (please state parent varieties)

(b)

részlegesen ismert keresztezés / partially known cross

[ ]

(közölje az ismert szülő fajtá(ka)t) / (please state known parent variety(ies))

(c)

4.1.2

ismeretlen keresztezés / totally unknown cross

Mutáció / Mutation

[ ]

[ ]

(közölje a szülő fajtát) / (please state parent variety)

4.1.3

Felfedezés / Discovery

[ ]

(közölje, hogy hol, mikor és hogyan fejlesztették ki) /
(please state where, when and how developed)

4.1.4

Egyéb / Other

[ ]

(kérjük, részletezze) / (please provide details)

4.2

A fajta szaporítási módszere / Method of propagating the variety
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5.

Nyilvántartási szám /
Reference number............./............

A fajta közlendő tulajdonságai (a zárójelben megadott szám a 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

5.1

Növény: növekedési forma /

(3)

Plant: growth habit
felálló

erect

1[ ]

félig felálló

semi-erect

2[ ]

alacsony

short

3[ ]

közepes

medium

5[ ]

magas

high

7[ ]

kicsi

small

3[ ]

közepes

medium

5[ ]

nagy

large

7[ ]

zöld

green

1[ ]

ibolyás zöld

violet-green

2[ ]

barnás zöld

brown-green

3[ ]

hiányzik

absent

1[ ]

jelen van

present

2[ ]

világoszöld

light green

1[ ]

zöld

green

2[ ]

kékeszöld

grey-green

3[ ]

sötétzöld

dark green

4[ ]

5.2

Növény: magasság /

(4)

Plant: height

5.3

Szár: oldalágak száma /

(5)

Stem: number of branches

5.4

Szár: színe /

(6)

Stem: colour

5.5

Szár: szőrözöttsége /

(7)

Stem: hairiness

5.6

Levél: színe /

(10)

Leaf: colour
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Nyilvántartási szám /
Reference number............./............

Tulajdonságok /

Magyar /

Angol /

Példafajták /

Kód /

Characteristics

Hungarian

English

Example varieties

Note

5.7

Levél: antociános színeződése /

(11)

Leaf: anthocyanin coloration
hiányzik

absent

1[ ]

jelen van

present

2[ ]

5.8

Virágzat: kacsok száma a virágzatban /

(14)

Inflorescence: number of tendrils of one inflorescence
kevés (1-2)

few (1-2)

3[ ]

közepes (3-4)

medium (3-4)

5[ ]

5.9

Virágzat: kacsok száma a főhajtás virágzatában /

(15)

Inflorescence: number of tendrils of inflorescence of main shoot

5.10

Virág: színe /

(16)

Flower: colour

5.11

Mag: színe /

(2)

Seed: colour

6.

kevés (3-5)

few (3-5)

3[ ]

közepes (5-8)

medium (5-8)

5[ ]

sok (9-12)

many (9-12)

7[ ]

világoskék

light blue

1[ ]

kék

blue

2[ ]

kékes ibolya

blue-violet

3[ ]

ibolya

violet

4[ ]

világosbarna

light brown

1[ ]

szürkésbarna

grey-brown

2[ ]

barna

brown

3[ ]

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
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7.

Nyilvántartási szám /
Reference number............./............

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

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

[ ]

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.
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Nyilvántartási szám /
Reference number............./............

9.

Információk a vizsgálatba kerülő szaporítóanyagról / Information on plant material to be examined

9.1

Kérjük, jelölje meg, hogy legjobb tudása alapján a vizsgálandó szaporítóanyag milyen típusú kezelésnek lett
kitéve: / Please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been
subjected to:

(a)

(b)

(c)

(d)

Mikroorganizmusok (pl. vírus, baktérium, fitoplazma) /

Igen /

Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma)

Yes

Kémiai kezelés (pl. növekedésgátló, növényvédőszer) /

Igen /

Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide)

Yes

Szövettenyészet /

Igen /

Tissue culture

Yes

Egyéb faktorok /

Igen /

Other factors

Yes

[ ]

Nem /

[ ]

No

[ ]

Nem /

[ ]

No

[ ]

Nem /

[ ]

No

[ ]

Nem /

[ ]

No

Kérjük, részletezze azt a pontot, ahol az „igen”-t jelölte meg. / Please provide details of where you have indicated
„yes”.

10.

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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