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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              REPUBLIC OF GREECE 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ                                           ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ             MINISTRY OF AGRICULTURE 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ        VARIETY RESEARCH INSTITUTE 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ                                 DESCRIPTION FORM    OF CULTIVATED PLANTS 

574 00 ΣΙΝΔΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ         574 00 SINDOS- THESSALONIKI 
   ΕΝΤΥΠΟ Νο. 2  

 FORM  No. 2 
 

TEL: +30 31 796 264,  FAX: +30 31 796 343 
E mail: varinst@spark.net.gr, Internet: http: // www.varinst.gr 

 

ΦΑΚΗ  
 LENTIL 

  Ομάδα Α  (Group A) (1)  
     Ομάδα Β  (Group B) 

Προσωρινή ονομασία 
Provisional name or 
breeder’s reference 

  Α.Μ. 
File number 

 

Τελική ονομασία 
Final denomination 

  Κωδ. Διατηρητή 
Maintainer code 

 

 

Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή της ποικιλίας  / Variety origin and methods of development used :  

              

              

               

Ιδιαίτερες συστάσεις / The variety requires:         

              

               

Λόγοι που επιβάλλουν τη συγκριτική δοκιμή της ποικιλίας με άλλες γνωστές ποικιλίες με τις οποίες η νέα ποικιλία 
παρουσιάζει ομοιότητες (πρωιμότητα, ρυθμός αναπτύξεως, φυσιολογικά χαρακτηριστικά). /  
Reasons for which the new Variety has to be tested with other known varieties that are similar to in some traits (being 
early, growth habit, physiological characteristics). 
 

ΣΤΗΛΗ 1 / COLUMN 1    ΣΤΗΛΗ 2 / COLUMN 2 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ / 

DENOMINATION OF KNOWN VARIETIES 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ /CHARACTERISTICS 

ON WHICH THE NEW VARIETY DIFFERS OF THE ONES 

MENTIONED  IN COLUMN 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Σημείωση:      (1) Ομάδα Α:  Ποικιλίες που οι σπόροι τους μπορούν να γίνουν αντικείμενο εμπορίας στην Ελλάδα.  
   Note    :             Group A:    Varieties the seeds of which are going to be marketed in Greece. 

Ομάδα Β: Ποικιλίες που οι σπόροι τους μπορούν να πολλαπλασιαστούν στην Ελλάδα με σκοπό  

                 να γίνει εξαγωγή σε άλλες χώρες. 
   Group B:  Varieties with seed-production in Greece in order to be exported to other countries. 

mailto:varinst@spark.net.gr
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Α.Μ.___________ 

 
                                                                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ                                                                  ΒΑΘΜΟΣ 

                                                       DESCRIPTION OF THE VARIETY                                                                 ΝΟΤΕ   
 

+ Στέλεχος (στο τέλος της άνθησης) : μήκος βλαστού (σε εκ.): 
Stem: (at the end of  flush): length of bud  (in cm.): 

 

 

+ 
 

Φύλλο :  (έναρξη άνθησης):  αριθμός φυλλιδίων (αναφέρεται ο αριθμός): 
 Leaf:  (beginning of flush): number of leaflets (refer the number): 

 

 

+ Φύλλο : χρώμα : 1=ανοιχτό πράσινο, 2=σκούρο πράσινο, 3=γκριζοπράσινο 
Leaf : color: 1=light green, 2=dark green, 3=grey green 

 

 

+ Φύλλο :στιλπνότητα:  1=στιλπνό, 2=θαμπό 
Leaf: sleekness: 1=sleek, 2= blurred 

 

 

+ Φύλλο  :τριχίδια στην άνω επιφάνεια : 1=απουσία, 2=λίγα τριχίδια, 3=πολλά τριχίδια 
Leaf : hairiness  in the upper surface: 1=absent, 2=few hair, 3=much hair  

 

 

+ Άνθος: μεγέθη βρακτίων : 1=βράκτια μεγαλύτερα του άνθους, 2=μήκος βρακτίων ίσο με το άνθος, 
3=βράκτια μικρότερα του άνθους  
Flower : size of glumes : 1= glumes bigger than the flower, 2=length of glumes equal to the flower, 
3= glumes smaller than the flower 

 

 

+ Άνθος:  θέση που βγαίνουν τα άνθη ( στα φύλλα, ενδιάμεσα, πάνω από τα φύλλα):  
………………………………………………………………………………………………… 

Flower : position that spring the flowers (in the leaves, medially, upwards of the leaves): 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

+ Άνθος: χρώμα του πετάσου:1= λευκό χωρίς νευρώσεις, 2=λευκό με μπλε νευρώσεις, 3=μπλε, 
4=βιολετί, 5=ροζ, 6=κόκκινο 
Flower : color of standard : 1= white without veinings, 2= white with blue veinings, 3= blue , 
4=violet, 5= pink, 6=red 

 

 

+ Λοβός: μήκος (ξηρός λοβός) : (μέτρηση σε εκ.): 
Pod: length  (dry pod): (count in cm.): 

 

 

+ Λοβός: πλάτος  (ξηρός λοβός) : (μέτρηση σε εκ.): 
Pod: width (dry pod): (count in cm.): 

 

 

+ Λοβός: σχήμα καθέτου τομής (ξηρός λοβός) : 1=ελλειπτικό, 2=ωοειδές 
Pod: shape in vertical cut (dry pod): 1=elliptic, 2=ovate 

 

 

+ Λοβός: ίνες (λοβός χλωρός):  1=απουσία, 9= παρουσία  
Pod: strings (green pod) : 1=absent, 2=present 

 

 

+ Λοβός: άκρο : 1=με αιχμή , 2=χωρίς αιχμή  
 Pod: tip : 1=with peak, 2= without peak 

 

 

+ Λοβός:συσφίξεις  (ξηρός λοβός) : 1=χωρίς συσφίξεις ή με πολύ ελαφριές συσφίξεις, 
2=μέτριες,3=πολύ εμφανείς 
Pod: tightenings (dry pod): 1=without tightenings or with very slight tightenings, 2=medium, 3=very  
obvious 

 

 
+ Χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται μόνο στον Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό. 
   Characteristics which are included in the National Test Guidelines only. 
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+ Λοβός:  επιφάνεια λεία ή τραχιά  (ξηρός λοβός) : 1=λεία, 2=μέτρια τραχιά, 3=τραχιά   
Pod: surface smoothy or  rough (dry pod): 1=smoothy, 2=medium rough,3=rough 

 

 

+ Σπόρος:σχήμα:1= φακοειδές,2=πεπλατυσμένο 
Seed: shape:1= lenticular, 2= largened 

 

 

+ Σπόρος: επιφάνεια : 1=λεία, 2=λίγο ανώμαλη   
Seed: surface : 1=smoothy, 2= little unnatural 

 

 

+ Σπόρος: χρώμα: 1=κίτρινο, 2= πράσινο, 3=γκρί, 4=καφέ,  5=μαύρο, 6=ροζ, 7=λευκό 
Seed:  color: 1=yellow, 2= green, 3= grey, 4=brown, 5=black, 6=pink, 7=white 

 

 
+ Χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται μόνο στον Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό. 
   Characteristics which are included in the National Test Guidelines only. 

 
 

 
Β. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS 

 
 
1. Αντοχή στο ψύχος / Cold tolerance :           

2. Αντοχή στις ασθένειες / Tolerance to diseases :         

2.1. Μύκητες εδάφους / Soil funguses:          

2.2. Περονόσπορους / Downy mildew (Peronospora spp.):        

 

Γ. ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / AGRONOMIC CHARACTERISTICS 

1. Απόδοση  / Yield:             

2. Βάρος 1000 κόκκων / 1000 kernel weight:           

 

Δ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
1. Πρωτεΐνες %  / Proteins %:            

 

 

Ο δημιουργός της ποικιλίας / The breeder of the variety: 

 

 

 

Υπογραφή / Signature:        Ημερομηνία / Date: 

 

 

 

Προσοχή: Η αναγραφή αναληθών στοιχείων συνεπάγεται την απόρριψη της ποικιλίας.(Άρθ.4 § 14, Υπ.Απόφ. 341561/2645/25-02-

2000, ΦΕΚ443/03-04-2000) 
Warning: The declaration of untruth data has as consequence the rejection of the variety.(Art.4 § 14,Desicion 341561/2645/25-02-

2000, Official Journal of Government 443/03-04-2000 


