
 

CPVO ჯიშის აღწერილობა 

 

1. ანგარიშმგებელი ორგანოს რეგისტრაციის ნომერი 295042    455/2004 

2. მომთხოვნი ორგანოს რეგისტრაციის ნომერი 

(მხოლოდ ორმხრივი შეთანხმებები) 

 

3. სელექციონერის ნომერი SZD 8583 

4. განმცხადებელი (სახელი და მისამართი) Saatbau Linz GmbH, A-4021 Linz, AT 

5. ტაქსონის ბოტანიკური სახელწოდება Triticum aestivum L. 

6. ტაქსონის ზოგადი სახელწოდება ხორბალი 

7. ჯიშის დასახელება გალუსი 

8. UPOV საგამოცდო სახელმძღვანელოს თარიღი და 

დოკუმენტის ნომერი  

 
06. 11. 2003.      CPVO-TP/3/3 

 

9. ეროვნული საგამოცდო სახელმძღვანელოს თარიღი 

ან/და დოკუმენტის ნომერი 

 

10. გამომცდელი ორგანო  

 

MSzH Budapest 

11. საცდელი სადგურ(ებ)ი და ადგილმდებარეობ(ებ)ი Stations of MSzH: Tordas, Szombathely 

12. გამოცდის პერიოდი 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 

13. დოკუმენტის გაცემის თარიღი და ადგილი 2009.10-20. Budapest 

14. ჯგუფი: (თუ მე-15 ნომრის მახასიათებლები გამოიყენება დაჯგუფებად, ისინი ამ რიცხვში აღინიშნება 

G-ით) 

CPVO UPOV მახასიათებლები 

No  გამოხატვის ხარისხი ინდექსი 

    

1. 1. კოლეოპტილე: ანტოციანური 

შეფერილობა 

არ აქვს ან ძალიან სუსტი 1 

2. 2. მცენარე: ბუჩქის ტიპი:  ნახევრად სწორმდგომი საშუალომდე 4 



4. 5. დათავთავების დრო (პირველი 

თავთავის გამოჩენა მცენარეთა 50%-

ზე) 

საშუალო 5 

7. 7. თავთავი: ცვილისებრი ნაფიფქი საშუალო ძლიერამდე 6 

G-10. 10. ღერო: განივკვეთი (თავთავის 

ფუძისა და ღეროს ზემო მუხლს 

შორის) 

თხელი 3 

14. 14. ფხები და ფხისმაგვარი დანართები: 

არსებობა 

ფხები 3 

16. 16. თავთავის ფერი თეთრი 1 

18. 18. თავთუნის ქვედა კილი: მხრის 

სიგანე (თავთავის შუა მესამედის 

თავთუნი)  

ვიწრო საშუალომდე 4 

20. 20. თავთუნის ქვედა კილი: კბილაკის 

სიგრძე (თავთავის შუა მესამედში) 
საშუალო 5 

21. 21. თავთუნის ქვედა კილაკის ფორმა 

(თავთავის შუა მესამედში) 

მცირედ მოხრილი საშუალოდ 

მოხრილამდე 

4 

23. 24. მარცვალი: შეფერილობა წითელი 2 

24 25. მარცვალი შეფერილობა ფენოლით საშუალო  5 

25.  26. სეზონურობა საშემოდგომო 

 

1 

 

ანგარიშმგებელი ორგანოს რეგისტრაციის ნომერი 295042       455/2004 

16. მსგავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება ამ ჯიშებთან დაკავშირებით 

 

 

მსგავსი 

ჯიშის 

დასახელება 

 

მახასიათებლები რომლითაც მსგავსი 

ჯიში განსხვავდება 

 

მსგავსი ჯიშის 

გამოხატვის 

ხარისხი 

 

კანდიდატი ჯიშის 

გამოხატვის ხარისხი 

 

ატრიუმი  

5, კენწრული ფოთოლი: 

ცვილისებრი ნაფიფქი ფოთლის 

ვაგინაზე 

 

 

3- სუსტი 

 

8 - ძლიერი ძალიან 

ძლიერამდე 

 

 7, თავთავი: ცვილისებრი ნაფიფქი 1 - არ არის ან 

ძალიან ძლიერი 

6-საშუალო 

ძლიერამდე 

გკ კაპოს 7, თავთავი: ცვილისებრი ნაფიფქი 9 - ძალიან ძლიერი 6-საშუალო 

ძლიერამდე 



    

 17, თავთავის ღერაკის აპიკალური 

ნაწევრის გამობერილი ზედაპირის 

შებუსულობა 

5 - საშუალო 2-ძალიან სუსტი 

სუსტამდე 

 24, მარცვალი: ფენოლით შეფერილობა 8 - მუქი ძალიან 

მუქამდე 

5 -საშუალო 

 

 

17. დამატებითი ინფორმაცია: 

 

ა) დამატებითი მონაცემები: 

ბ) შენიშვნები: 

 

 

 

 

 


