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1. Đối tượng của Hướng dẫn khảo nghiệm 

Tài liệu hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các giống thuộc các nhóm Transversaria, Maidenaria và 
Exsertaria thuộc chi phụ Symphyomyrtus trong chi Bạch đàn Eucalyptus L'Hér. 
 
 
2. Yếu cầu vật liệu 

2.1 Cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng và chất lượng vật liệu nhân giống để khảo nghiệm; 
thời gian và địa điểm gửi giống khảo nghiệm. Người nộp đơn nộp vật liệu từ nước ngoài phải đảm bảo mọi 
thủ tục hải quan và các yêu cầu kiểm dịch thực vật phù hợp.  
 
2.2 Vật liệu khảo nghiệm phải được nộp dưới dạng cây con từ 4 đến 6 tháng tuổi.  
 
2.3 Số lượng cây tối thiểu phải nộp là: 
 

7 cây. 
 

2.4 Vật liệu cây để khảo nghiệm phải khỏe mạnh, không thiếu sức sống, không nhiễm bất kỳ loại sâu 
bệnh hại nguy hiểm nào.  
 
2.5 Không được tiến hành sử lý vật liệu nhân giống dưới bất kỳ hình thức nào khiến ảnh hưởng tới sự 
biểu hiện các tính trạng trừ khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc yêu cầu sử lý. Nếu vật liệu đã 
được sử lý, phải cung cấp thông tin chi tiết việc sử lý này. 
 
3. Phương pháp thẩm định 

3.1 Số vụ trồng (chu kỳ trồng) 
 

Thời gian tối thiểu để khảo nghiệm là 1 chu kỳ trồng riêng biệt. 
 
3.2 Điểm khảo nghiệm 
 
 Thí nghiệm khảo nghiệm thông thường được tiến hành tại một điểm. Trường hợp khảo nghiệm 
được tiến hành tại hơn một điểm, việc hướng dẫn chi tiết sẽ được chỉ ra trong tài liệu TGP/9 “Thẩm định tính 
khác biệt”.

 
 

 
3.3 Điều kiện tiến hành thẩm định 
 
3.3.1 Thí nghiệm khảo nghiệm phải được tiến hành dưới các điều kiện đảm bảo sự sinh trưởng phát triển 
của cây nhằm đạt được sự biểu hiện các tính trạng liên quan của giống để tiến hành thẩm định. 
 
3.4 Thiết kế thí nghiệm 
 
3.4.1 Thí nghiệm phải được thiết kế để có được ít nhất 7 cây. 
 
3.4.2 Việc thiết kế thí nghiệm phải làm thế nào để khi theo dõi đo đếm cây hoặc các bộ phận cắt ra từ cây 
trong thí nghiệm mà vẫn không ảnh hưởng tới các quan sát, đo đếm tiếp theo tới khi kết thúc thí nghiệm. 
 
3.5 Thí nghiệm bổ sung  
 

Để đánh giá các tính trạng liên quan có thể thiết lập thí nghiệm Additional tests, for examining relevant 
characteristics, may be established. 
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4. Đánh giá tính khác biệt, Tính đồng nhất và Tính ổn định 

4.1 Tính khác biệt  
 
 4.1.1 Một số gợi ý chung 
 
 Việc tham khảo Tài liệu giới thiệu chung trước khi đưa ra các quyết định liên quan đến tính khác biệt 
là điều quan trọng đối với những người sử dụng tài liệu này. Tuy nhiên các điểm sau đây được đưa ra nhằm 
chi tiết hoặc nhấn mạnh trong hướng dẫn này.  
 
 4.1.2 Khác biệt chắc chắn 
 
 Các khác biệt quan sát được giữa các giống có thể chắc chắn đến mức không cần phải tiến hành 
hơn 1 vụ gieo trồng. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp, sự tác động của môi trường không nhiều đến mức 
phải tiến hành hơn 1 vụ gieo trồng để đảm bảo rằng những khác biệt quan sát được giữa các giống là chắc 
chắn một cách đầy đủ. Một cách thức nhằm đảm bảo rằng sự khác biệt ở một tính trạng quan sát được 
trong thí nghiệm là chắc chắn một cách đầy đủ là việc thẩm định tính trạng trong ít nhất hai vụ gieo trồng 
độc lập. 
 
 4.1.3 Khác biệt rõ ràng 
 
 Việc xác định liệu một khác biệt giữa hai giống là rõ ràng phụ thuộc vào nhiều nhân tố và phải xem 
xét về dạng biểu hiện của tính trạng được thẩm định, chẳng hạn tính trạng đó biểu hiện dưới dạng định tính 
(chất lượng), định lượng (số lượng) hay giả định tính (giả chất lượng). Do vậy, điều đặc biệt quan trong đối 
với những người sử dụng tài liệu này là cần phải quen với các gợi ý có trong tài liệu giới thiệu chung trước 
khi đưa ra các quyết định liên quan tới tính khác biệt. 
 

4.1.4 Số cây / số bộ phận cây được thẩm định. 
 

Nếu không có chỉ dẫn nào khác, nhằm mục đích đánh giá tính khác biệt, tất cả các quan sát trên các 
cây riêng biệt cần được tiến hành trên 5 cây hoặc các bộ phận cây cắt ra từ 5 cây và các quan sát khác tiến 
hành trên tất cả các cây trong thí nghiệm không kể cây khác dạng. 
 

4.1.5 Phương pháp quan sát  
 

 Phương pháp được gợi ý để quan sát tính trạng nhằm mục đích đánh giá tính khác biệt được chỉ ra 
bằng điểm mấu chốt trong cột thứ hai ở Bảng các tính trạng (xem tài liệu TGP/9 “Thẩm định tính khác biệt”, 
Phần 4  “Quan sát các tính trạng”): 
 

MG: Đô đếm riêng biệt một nhóm cây hoặc nhóm bộ phận cây. 
MS: Đo đếm một số cây riêng biệt hoặc bộ phận riêng biệt của cây 
VG: Đánh giá bằng mắt thông qua quan sát riêng biệt một nhóm cây hoặc bộ phận cây 
VS: Đánh giá bằng mắt thông qua việc quan sát từng cây hoặc từng bộ phận cây 

 
Dạng quan sát: mắt thường (V) hoặc đo đếm (M) 

 
 Quan sát “bằng mắt” (V) là một quan sát về cơ bản được đánh giá dựa vào phán xét của 
chuyên gia. Nhằm đạt mục đích của tài liệu này, việc quan sát “bằng mắt” liên quan đến giác quan quan sát 
của Chuyên gia và do vậy nó còn bao gồm cả mùi, vị và sờ nắm. Việc quan sát bằng mắt bao gồm các quan 
sát chuyên gia sử dụng các điểm tham chiếu (chẳng hạn biểu đồ, giống điển hình, so sánh cặp) hoặc biểu 
đồ không thước (Chẳng hạn bảng so màu). Việc đo đếm (M) là nhằm mục tiêu xác định phạm vi độ dài 
chẳng hạn sử dụng thước, cân, ngày tháng, tính toán, thước so màu…. 

 
 Kiểu ghi chép: Đối với một nhóm (G) hoặc cây riêng biệt (S) 

 
 Nhằm đạt mục đích xác định tính khác biệt, các quan sát có thể được ghi chép lại như một ghi 
chép riêng biệt cho một nhóm cây howcj nhóm bộ phận cây (G), hoặc có thể được ghi chép như số liệu một 
số cây hoặc bộ phận cây riêng biệt (S). Trong hầu hết các trường hợp, “G” cung cấp một ghi chép riêng biệt 
trên giống và nó không thể hoặc không cần thiết phải áp dụng phương pháp phân tích thống kê trong phân 
tích từng cây để đánh giá tính khác biệt. 
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Trong trường hợp có hơn một phương pháp quan sát tính trạng được chỉ ra trong bảng các tính 
trạng (chẳng hạn VG/MG), việc hướng dẫn cách lựa chọn phương pháp phù hợp được đưa ra trong tài liệu 
TGP/9, Phần 4.2. 
 
4.2 Tính đồng nhất 
 
4.2.1 Việc tham khảo tài liệu Giới thiệu chung trước khi đưa ra quyết định liên quan đến tính đồng nhất là 
điều đặc biệt quan trọng đối với người sử dụng tài liệu nây. Tuy nhiên, các điểm sau đây được đưa ra nhằm 
chi tiết hoặc nhấn mạnh trong tài liệu Hướng dẫn này:  
 
4.2.2 Nhằm đánh giá tính đồng nhất, một quần thể chuẩn mức 1% và xác xuát chấp nhận ít nhất 95% 
được áp dụng. Trong trường hợp mẫu quan sát là 7 cây thì cho phép số cây khác dạng là 1. 
 
4.3 Tính ổn định 
 
4.3.1 Trong thực tế, tính ổn định không thể hiện kết quả chắc chắn trong thí nghiệm khảo nghiệm như tính 
khác biệt và tính đồng nhất. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy đối với nhiều dạng cây trồng, khi một giống 
cho thất đồng nhất thì giống đó có thể được coi là ổn định. 
 
4.3.2 Trường hợp phù hợp hoặc trong trường hợp có nghi ngờ, có thể kiểm tra tính ổn định thêm bằng 
một thí nghiệm so sánh giống lưu giữ với giống mới để đảm bảo rằng chúng có biểu hiện các tính trạng như 
đã thể hiện đối với vật liệu được cung cấp ban đầu.  
 
 
5. Phân nhóm giống và tổ chức khảo nghiệm đồng ruộng 

5.1 Việc lựa chọn các giống được biết đến rộng rã để trồng trong thí nghiệm cungd các giống đăng ký 
với cách làm thế nào để các giống đó được phân thành các nhóm nhằm thuận lợi cho quá trình đánh giá 
tính khác biệt được bổ sung bằng các tính trạng phân nhóm.   
 
5.2 Các tính trạng phân nhóm là những tính trạng mà mức biểu hiện của chúng chỉ ra trong tài liệu thậm 
chí khi được trồng trong các địa điểm khác nhau. Các tính trạng phân nhóm có thể được sử dụng riêng biệt 
hoặc kết hợp với các tính trạng khác: (a) để chọn các giống được biết đến rộng rãi để có thể loại bớt ra khỏi 
thí nghiệm thẩm định tính khác biệt và (b) để thiết lập một thí nghiệm đồng ruộng sao cho các giống tương 
tự được nhóm lại với nhau. 
 
5.3 Sau đây là các tính trạng phân nhóm giống đã được phê chuẩn:  
 

(a) Lá: Sáp mặt trên (tính trạng 2) 
(b) Lá: petiole (tính trạng 4) 
(c) Cành cấp 1: Hình dạng phần đính vào thân chính (tính trạng 13)  
(d) Hoa: Kiểu (tính trạng 45) 
(e) Chỉ các giống có dạng hoa tán: Hoa: Số nụ (tính trạng 46) 
(f) Quả: hình dạng (tính trạng 51) 

 
5.4 Hướng dẫn việc sử dụng các tính trạng phân nhóm giống trong quá trình thẩm định tính khác biệt có 
trong Tài liệu Giới thiệu chung và tài liệu TGP/9 “Thẩm định tính khác biệt”.

  

 
 
6. Giới thiệu bảng các tính trạng 

6.1 Phân loại các tính trạng 
  

6.1.1 Tính trạng chuẩn của tài liệu hướng dẫn 
 
 Tính trạng chuẩn của tài liệu hướng dẫn là các tính trạng đã được UPOV phê chuẩn nhằm thẩm 
định DUS và từ các tính trạng này, Thành viên UPOV có thể lựa chọn cho phù hợp với hoàn cảnh của họ. 
 
 6.1.2 Tính trạng dấu hoa thị 
 
 Tính trạng có dấu hoa thị (Chỉ dấu *) là những tính trạng có trong tài liệu hướng dẫn mà chúng là 
những tính trạng quan trọng để hài hòa hóa bẩn mô tả giống trên phạm vi quốc tế và những tính trạng này 
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luôn được sử dụng để thẩm định DUS và có trong bản mô tả giống của các Thành viên Hiệp hội, trừ khi 
mức biểu hiện của tính trạng đã qua đi hoặc điều kiện môi trường không phù hợp đối với tính trạng này. 
 

6.2 Mức biểu hiện và mã số tương ứng 
 

6.2.1 Các mức biểu hiện được đưa ra cho mỗi tính trạng để xác định tính trạng và hài hòa hóa 
bản mô tả. Mỗi mức biểu hiện được ấn định một mã số tương ứng nhằm dễ dàng cho việc ghi chép số liệu 
và để xây dựng, trao đổi bản mô tả. 
 

6.2.2 Trường hợp đối với các tính trạng định tính và giả định tính (xem Chương 6.3), tất cả mức 
biểu hiện liên quan được thể hiện ở tính trạng. Tuy nhiên đối với tính trạng định lượng với 5 hoặc hơn 5 
mức biểu hiện, có thể sử dụng thang chia ngắn gọn để giảm kích cỡ bảng các tính trạng. Chẳng hạn trong 
trường hợp tính trạng định lượng với 9 mức biểu hiện, trong tài liệu này có thể thể hiện các mức đó dưới 
dạng ngắn gọn như sau: 
 

Mức Mã số 

Nhỏ 3 

Trung bình 5 

Lớn 7 

 
Tuy nhiên, cần chú ý rằng chúng thể hiện tất cả 9 mức biểu hiện để mô tả giống và hiểu một cách 

đầy đủ đó là: 
 

Mức Mã số 

Rất nhỏ 1 

Rất nhỏ đến nhỏ 2 

Nhỏ 3 

Nhỏ đến trung bình 4 

Trung bình 5 

Trung bình đến lớn 6 

Lớn 7 

Lớn đến rất lớn 8 

Rất lớn 9 

 
6.2.3 Giải thích thêm về việc trình bày các mức biểu hiện và các chú ý có trong tài liệu TGP/7 

“Xây dựng tài liệu hướng dẫn”. 
 
6.3 Các dạng biểu hiên 
 

Một phần giải thích các dạng biểu hiện của tính trạng (định lượng, định tính và giả định tính) có trong 
Tài liệu Giới thiệu chung. 
 
6.4 Giống điển hình 
 

Trường hợp có thể, các giống điển hình được đưa ra nhằm làm rõ các mức biểu hiện của mỗi tính 
trạng. 
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6.5 Chú thích 

 
(*) Tính trạng dấu hoa thị – xem Chương 6.1.2 
 
QL: Tính trạng định tính – xem Chương 6.3 
QN: Tính trạng định lượn – xem Chương 6.3 
PQ: Tính trạng giả định tính – xem Chương 6.3 
 

MG, MS, VG, VS –  xem Chương 4.1.5 
 
(a)-(d) Xem giải thích Bảng các tính trạng ở Chương 8.1 
(+) Xem giải thích Bảng các tính trạng ở Chương 8.2
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7. Bảng các tính trạng/Tableau des caractères/Merkmalstabelle/Tabla de caracteres 
 

  Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Giống điển hình Mã số 

1. 
 

(+) 

VG Cành: Tư thế  Cành: Tư thế  Cành: Tư thế  Cành: Tư thế  
  

QN (a) Thẳng đứng Thẳng đứng Thẳng đứng Thẳng đứng  1 

  Nửa đứng Nửa đứng Nửa đứng Nửa đứng  2 

  Xòe ngang Xòe ngang Xòe ngang Xòe ngang  3 

2. 
(*) 

VG Lá: Phấn mặt trên  Lá: Phấn mặt trên  Lá: Phấn mặt trên  Lá: Phấn mặt trên    

QN (a) Không có hoặc rất ít Không có hoặc rất ít Không có hoặc rất ít Không có hoặc rất ít IPB3, IPB4, SUZSP0619 1 

  Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình VM08 2 

  Nhiều Nhiều Nhiều Nhiều VT06 3 

3. VG Lá: Sắc tố antoxian Lá: Sắc tố antoxian Lá: Sắc tố antoxian Lá: Sắc tố antoxian   

QN (a) Không có hoặc rất nhạt. Không có hoặc rất nhạt. Không có hoặc rất nhạt. Không có hoặc rất nhạt. SEAGR46, SEAGR47, 
SUZBA9318 

1 

  Nhạt Nhạt Nhạt Nhạt AEC 1528 3 

  Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình IPB2, VT01 5 

  Đậm Đậm Đậm Đậm  7 

  Rất đậm Rất đậm Rất đậm Rất đậm  9 

4. 
(*) 
(+) 

VG Lá: Cuống Lá: Cuống Lá: Cuống Lá: Cuống   

QL (a) Không có Không có Không có Không có  1 

  Có Có Có Có  9 

5. 
(*) 
(+) 

VG Chỉ với giống không 
có cuống: Lá: Sự đính 
kèm  

Chỉ với giống không 
có cuống: Lá: Sự đính 
kèm  

Chỉ với giống không 
có cuống: Lá: Sự đính 
kèm  

Chỉ với giống không 
có cuống: Lá: Sự đính 
kèm  

  

PQ (a) Hợp sinh Hợp sinh Hợp sinh Hợp sinh  1 

  Ôm lá Ôm lá Ôm lá Ôm lá  2 

  Men xuống thân Men xuống thân Men xuống thân Men xuống thân  3 

6. 
(*) 
(+) 

VG
/M
S 

Phiến lá: Độ dài Phiến lá: Độ dài Phiến lá: Độ dài Phiến lá: Độ dài   

QN (a) Ngắn Ngắn Ngắn Ngắn  3 

  Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình ARA 6075, SUZSP0530 5 

  Dài Dài Dài Dài ARA 6011, ARA 6061 7 

7. 
(*) 
(+) 

VG
/M
S 

Phiến lá: Độ rộng  Phiến lá: Độ rộng  Phiến lá: Độ rộng  Phiến lá: Độ rộng    

QN (a) Hẹp Hẹp Hẹp Hẹp SUZMA2015 3 

  Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình ARA1967, IPB2, VT01 5 

  Rộng Rộng Rộng Rộng SUZSPO619, 
SUZSP1002, VT07 

7 
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  Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Giống điển hình Mã số 

8. 
(*) 
(+) 

VG
/M
S 

Phiến lá: Tỷ lệ dài/rộng Phiến lá: Tỷ lệ 
dài/rộng 

Phiến lá: Tỷ lệ 
dài/rộng 

Phiến lá: Tỷ lệ 
dài/rộng 

  

QN (a) Thấp Thấp Thấp Thấp SUZMA2015, VT09 3 

  Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình ARA1967, IPB2, VT01 5 

  Cao Cao Cao Cao SUZSP0530, VM08 7 

9. VG Phiến lá: Vị trí phần 
lớn nhất 

Phiến lá: Vị trí phần 
lớn nhất 

Phiến lá: Vị trí phần 
lớn nhất 

Phiến lá: Vị trí phần 
lớn nhất 

  

QN (a) Gần phía đáy   Gần phía đáy   Gần phía đáy   Gần phía đáy    1 

  Ở giữa Ở giữa Ở giữa Ở giữa  2 

  Gần phía đỉnh  Gần phía đỉnh  Gần phía đỉnh  Gần phía đỉnh   3 

10. 
(*) 
(+) 

VG Phiến lá: Dạng đáy  Phiến lá: Dạng đáy  Phiến lá: Dạng đáy  Phiến lá: Dạng đáy    

PQ (a) Hình mũi tên Hình mũi tên Hình mũi tên Hình mũi tên  1 

  Hình mũi mác Hình mũi mác Hình mũi mác Hình mũi mác  2 

  Hình tai Hình tai Hình tai Hình tai  3 

  Hình tim Hình tim Hình tim Hình tim  4 

  Góc tù Góc tù Góc tù Góc tù  5 

  Hình nêm Hình nêm Hình nêm Hình nêm  6 

  Giảm nhỏ dần Giảm nhỏ dần Giảm nhỏ dần Giảm nhỏ dần  7 

  Không đối xứng Không đối xứng Không đối xứng Không đối xứng  8 

11. 
(*) 
(+) 

VG Phiến lá: Dạng đỉnh  Phiến lá: Dạng đỉnh  Phiến lá: Dạng đỉnh  Phiến lá: Dạng đỉnh    

PQ (a) Tròn Tròn Tròn Tròn  1 

  Tù Tù Tù Tù  2 

  Nhọn Nhọn Nhọn Nhọn  3 

  Hình dùi Hình dùi Hình dùi Hình dùi  4 

12.  
(*) 
(+) 

VG Phiến lá: chóp Phiến lá: chóp Phiến lá: chóp Phiến lá: chóp   

PQ (a) Không có Không có Không có Không có  1 

  Mũi nhọn (đột ngột)  Mũi nhọn (đột ngột)  Mũi nhọn (đột ngột)  Mũi nhọn (đột ngột)   2 

  Nhọn mũi Nhọn mũi Nhọn mũi Nhọn mũi  3 

  Có tua cuốn Có tua cuốn Có tua cuốn Có tua cuốn  4 

  Râu ngắn Râu ngắn Râu ngắn Râu ngắn  5 

  Có râu dài Có râu dài Có râu dài Có râu dài  6 

  Có khía Có khía Có khía Có khía  7 

  Hình tim ngước Hình tim ngước Hình tim ngước Hình tim ngước  8 

13. 
(*) 
(+) 

VG Cành sơ cấp: Kiểu 
đính vào thân chính 

Cành sơ cấp: Kiểu 
đính vào thân chính 

Cành sơ cấp: Kiểu 
đính vào thân chính 

Cành sơ cấp: Kiểu 
đính vào thân chính 

  

QL (b) Chữ “V” ngược Chữ “V” ngược Chữ “V” ngược Chữ “V” ngược  1 

  Tròn Tròn Tròn Tròn  2 
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  Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Giống điển hình Mã số 

14. 
 

(+) 

VG Lá: Hướng lá Lá: Hướng lá Lá: Hướng lá Lá: Hướng lá   

QN (b) Thẳng đứng Thẳng đứng Thẳng đứng Thẳng đứng  
1 

  Xòe ngang Xòe ngang Xòe ngang Xòe ngang  
2 

  Chúc xuống Chúc xuống Chúc xuống Chúc xuống  3 

15. 
(*) 

VG Lá: Phấn mặt trên Lá: Phấn mặt trên Lá: Phấn mặt trên Lá: Phấn mặt trên   

QN (b) Không có hoặc rất ít Không có hoặc rất ít Không có hoặc rất ít Không có hoặc rất ít IPB5, SEAGR47, 
SUZSP0628, 
SUZBA9318 

1 

  Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình ARA6011, ARA6061, 
ARA11097 

2 

  Nhiều Nhiều Nhiều Nhiều ARA1967, VT01 3 

16. 
(*) 
(+) 

VG Lá: Cuống lá Lá: Cuống lá Lá: Cuống lá Lá: Cuống lá   

QL (b) Không có Không có Không có Không có  1 

  Có Có Có Có  9 

17. 
(*) 
(+) 

VG
/M
S 

Phiến lá: Độ dài Phiến lá: Độ dài Phiến lá: Độ dài Phiến lá: Độ dài   

QN (b) Ngắn Ngắn Ngắn Ngắn  3 

  Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình ARA 6075, SUZSP0530 5 

  Dài Dài Dài Dài ARA 6011, ARA 6061 7 

18. 
(*) 
(+) 

VG
/M
S 

Phiến lá: Độ rộng Phiến lá: Độ rộng Phiến lá: Độ rộng Phiến lá: Độ rộng   

QN (b) Hẹp Hẹp Hẹp Hẹp SUZMA2015 3 

  Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình ARA1967, IPB2, VT01 5 

  Rộng Rộng Rộng Rộng SUZSPO619, 
SUZSP1002, VT07 

7 

19. 
(*) 
(+) 

VG
/M
S 

Phiến lá: Tỷ lệ dài/rộng Phiến lá: Tỷ lệ 
dài/rộng 

Phiến lá: Tỷ lệ 
dài/rộng 

Phiến lá: Tỷ lệ 
dài/rộng 

  

QN (b) Thấp Thấp Thấp Thấp  3 

  Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình  5 

  Cao Cao Cao Cao  7 

20. VG Phiến lá: Vị trí phần 
rộng nhất 

Phiến lá: Vị trí phần 
rộng nhất 

Phiến lá: Vị trí phần 
rộng nhất 

Phiến lá: Vị trí phần 
rộng nhất 

  

QN (b) Hướng về phía đáy  Hướng về phía đáy  Hướng về phía đáy  Hướng về phía đáy   1 

  Ở giữa Ở giữa Ở giữa Ở giữa  2 

  Hướng về phía đỉnh  Hướng về phía đỉnh  Hướng về phía đỉnh  Hướng về phía đỉnh   3 
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  Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Giống điển hình Mã số 

21. 
(*) 
(+) 

VG Phiến lá: Hình dạng 
phần đáy 

Phiến lá: Hình dạng 
phần đáy 

Phiến lá: Hình dạng 
phần đáy 

Phiến lá: Hình dạng 
phần đáy 

  

PQ (b) Hình mũi tên Hình mũi tên Hình mũi tên Hình mũi tên  1 

  Hình mác Hình mác Hình mác Hình mác  2 

  Hình tai Hình tai Hình tai Hình tai  3 

  Hình tim Hình tim Hình tim Hình tim  4 

  Góc tù Góc tù Góc tù Góc tù  5 

  Hình nêm Hình nêm Hình nêm Hình nêm  6 

  Giảm nhỏ dần Giảm nhỏ dần Giảm nhỏ dần Giảm nhỏ dần  7 

  Không đối xứng Không đối xứng Không đối xứng Không đối xứng  8 

22. 
(*) 
(+) 

VG Phiến lá: Dạng đỉnh  Limbe : forme 
du sommet  

Blattspreite: Form des 
Scheitels  

Limbo:  forma del 
ápice  

  

PQ (b) Tròn arrondi abgerundet redondeado  1 

  Tù obtus stumpf obtuso  2 

  Nhọn aigu spitz agudo  3 

  Hình dùi subulé pfriemförmig subulado  4 

23. 
(*) 
(+) 

VG Phiến lá: Chóp Phiến lá: Chóp Phiến lá: Chóp Phiến lá: Chóp   

PQ (b) Không có Không có Không có Không có  1 

  Nhọn sắc  Nhọn sắc  Nhọn sắc  Nhọn sắc   2 

  Nhọn mũi Nhọn mũi Nhọn mũi Nhọn mũi  3 

  Tua Tua Tua Tua  4 

  Râu ngắn Râu ngắn Râu ngắn Râu ngắn  5 

  Râu dài Râu dài Râu dài Râu dài  6 

  Khía Khía Khía Khía  7 

  Tim ngược Tim ngược Tim ngược Tim ngược  8 

24. VG Thân cây: Phấn 
(Không kể vảy) 

Thân cây: Phấn 
(Không kể vảy) 

Thân cây: Phấn 
(Không kể vảy) 

Thân cây: Phấn 
(Không kể vảy) 

 
 

QN (c) Không có hoặc rất ít Không có hoặc rất ít Không có hoặc rất ít Không có hoặc rất ít  1 

  Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình  2 

  Nhiều Nhiều Nhiều Nhiều  3 

25. 
 

(+) 

VG Lá: Hướng  Lá: Hướng  Lá: Hướng  Lá: Hướng    

QN (c) Đứng Đứng Đứng Đứng  1 

  Xòe ngang Xòe ngang Xòe ngang Xòe ngang  2 

  Chúc xuống Chúc xuống Chúc xuống Chúc xuống  3 
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  Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Giống điển hình Mã số 

26. VG Lá: Mức độ màu mặt 
trên so với mặt dưới 

Lá: Mức độ màu mặt 
trên so với mặt dưới 

Lá: Mức độ màu mặt 
trên so với mặt dưới 

Lá: Mức độ màu mặt 
trên so với mặt dưới 

  

QN (c) Cùng màu hoặc hơi đậm 
hơn 

Cùng màu hoặc hơi 
đậm hơn 

Cùng màu hoặc hơi 
đậm hơn 

Cùng màu hoặc hơi 
đậm hơn 

 1 

  Đậm hơn ở mức trung 
bình 

Đậm hơn ở mức trung 
bình 

Đậm hơn ở mức trung 
bình 

Đậm hơn ở mức trung 
bình 

 2 

  Đậm hơn nhiều Đậm hơn nhiều Đậm hơn nhiều Đậm hơn nhiều  3 

27. VG Lá: Sáp mặt trên Lá: Sáp mặt trên Lá: Sáp mặt trên Lá: Sáp mặt trên   

QN (c) Không có hoặc rất ít Không có hoặc rất ít Không có hoặc rất ít Không có hoặc rất ít IPB1, IPB2, IPB3 1 

  Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình VT01, VT02, VT05 2 

  Nhiều Nhiều Nhiều Nhiều  3 

28. 
(*) (+) 

VG Lá: Cuống  Lá: Cuống  Lá: Cuống  Lá: Cuống  
  

QL (c) Không có Không có Không có Không có  1 

  Có Có Có Có  9 

29. 
(*) 
(+) 

VG
/M
S 

Phiến lá: Độ dài Phiến lá: Độ dài Phiến lá: Độ dài Phiến lá: Độ dài   

QN (c) Ngẵn Ngẵn Ngẵn Ngẵn  3 

  Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình ARA 6075, SUZSP0530 5 

  Dài Dài Dài Dài ARA 6011, ARA 6061 7 

30. 
(*) 
(+) 

VG
/M
S 

Phiến lá: Chiều rộng Phiến lá: Chiều rộng Phiến lá: Chiều rộng Phiến lá: Chiều rộng   

QN (c) Hẹp Hẹp Hẹp Hẹp SUZMA2015 3 

  Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình ARA1967, IPB2, VT01 5 

  Rộng Rộng Rộng Rộng SUZSPO619, 
SUZSP1002, VT07 

7 

31. 
 

(+) 

VG
/M
S 

Phiến lá: Tỷ lệ dài/rộng Phiến lá: Tỷ lệ 
dài/rộng 

Phiến lá: Tỷ lệ 
dài/rộng 

Phiến lá: Tỷ lệ 
dài/rộng 

  

QN (c) Thấp Thấp Thấp Thấp  3 

  Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình  5 

  Cao  Cao  Cao  Cao   7 

32. VG Phiến lá: Vị trí phần 
rộng nhất 

Phiến lá: Vị trí phần 
rộng nhất 

Phiến lá: Vị trí phần 
rộng nhất 

Phiến lá: Vị trí phần 
rộng nhất 

  

QN (c) Hướng về phía đaý  Hướng về phía đaý  Hướng về phía đaý  Hướng về phía đaý   1 

  Ở giữa Ở giữa Ở giữa Ở giữa  2 

  Hướng về phía đỉnh  Hướng về phía đỉnh  Hướng về phía đỉnh  Hướng về phía đỉnh   3 
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  Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Giống điển hình Mã số 

33. 
 

(+) 

VG Phiến lá: Dạng đáy  Phiến lá: Dạng đáy  Phiến lá: Dạng đáy  Phiến lá: Dạng đáy    

PQ (c) Chòm sao Chòm sao Chòm sao Chòm sao  1 

  Hình mác Hình mác Hình mác Hình mác  2 

  Hình tai Hình tai Hình tai Hình tai  3 

  H. Tim H. Tim H. Tim H. Tim  4 

  Góc tù Góc tù Góc tù Góc tù  5 

  Hình nêm Hình nêm Hình nêm Hình nêm  6 

  Nhỏ dần Nhỏ dần Nhỏ dần Nhỏ dần  7 

  Không đối xứng Không đối xứng Không đối xứng Không đối xứng  8 

34. 
 

(+) 

VG Phiến lá: Dạng chóp  Phiến lá: Dạng đỉnh  Phiến lá: Dạng đỉnh  Phiến lá: Dạng đỉnh    

PQ (c) Tròn Tròn Tròn Tròn  1 

  Góc tù Góc tù Góc tù Góc tù  2 

  Nhọn Nhọn Nhọn Nhọn  3 

  Hình giùi Hình giùi Hình giùi Hình giùi  4 

35. 
 

(+) 

VG Phiến lá: Đỉnh Phiến lá: Đỉnh Phiến lá: Đỉnh Phiến lá: Đỉnh   

PQ (c) Không có Không có Không có Không có  1 

  Nhọn đột ngột  Nhọn đột ngột  Nhọn đột ngột  Nhọn đột ngột   2 

  Nhọn mũi Nhọn mũi Nhọn mũi Nhọn mũi  3 

  Cirrhous Cirrhous Cirrhous Cirrhous  4 

  Râu ngắn Râu ngắn Râu ngắn Râu ngắn  5 

  Râu ở đỉnh Râu ở đỉnh Râu ở đỉnh Râu ở đỉnh  6 

  Có khía Có khía Có khía Có khía  7 

  Hình tim ngược Hình tim ngược Hình tim ngược Hình tim ngược  8 

36. 
(*) 
(+) 

VG Thân cây: vảy Thân cây: vảy Thân cây: vảy Thân cây: vảy   

QL (d) Không có Không có Không có Không có  1 

  Có Có Có Có  9 

37. 
 

(+) 

VG Thân cây: Kết cấu vảy 
dưới gốc 

Thân cây: Kết cấu vảy 
dưới gốc 

Thân cây: Kết cấu vảy 
dưới gốc 

Thân cây: Kết cấu vảy 
dưới gốc 

  

QN (d) Rắn chắc Rắn chắc Rắn chắc Rắn chắc  1 

  Xơ vừa phải Xơ vừa phải Xơ vừa phải Xơ vừa phải  2 

  Nhiều xơ Nhiều xơ Nhiều xơ Nhiều xơ  3 

38. 
 

(+) 

VG Thân cây: sự mở rộng 
phần có vảy 

Thân cây: sự mở rộng 
phần có vảy 

Thân cây: sự mở rộng 
phần có vảy 

Thân cây: sự mở rộng 
phần có vảy 

  

QN (d) Tới 1/3 gốc  Tới 1/3 gốc  Tới 1/3 gốc  Tới 1/3 gốc   1 

  Tới 1/3 giữa thân Tới 1/3 giữa thân Tới 1/3 giữa thân Tới 1/3 giữa thân  2 

  Tới 1/3 phần trên Tới 1/3 phần trên Tới 1/3 phần trên Tới 1/3 phần trên  3 
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39. 
 

(+) 

MG Thân cây: Độ đậm đặc 
của gỗ 

Thân cây: Độ đậm đặc 
của gỗ 

Thân cây: Độ đậm đặc 
của gỗ 

Thân cây: Độ đậm đặc 
của gỗ 

  

QN (d) Thấp Thấp Thấp Thấp  3 

  Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình  5 

  Cao Cao Cao Cao  7 

40. VG Thân cây: Màu sắc vảy Thân cây: Màu sắc 
vảy 

Thân cây: Màu sắc 
vảy 

Thân cây: Màu sắc 
vảy 

  

PQ (d) Xanh Xanh Xanh Xanh  1 

  Xám Xám Xám Xám ARA11097 2 

  Nâu Nâu Nâu Nâu  3 

41. 
(*) 

VG Thân cây: Màu sắc 
(Không kể vảy) 

Thân cây: Màu sắc 
(Không kể vảy) 

Thân cây: Màu sắc 
(Không kể vảy) 

Thân cây: Màu sắc 
(Không kể vảy) 

  

PQ (d) Trắng nâu Trắng nâu Trắng nâu Trắng nâu  1 

  Xanh nhạt Xanh nhạt Xanh nhạt Xanh nhạt VM 11 2 

  xanh xanh xanh xanh ARA 6075, IPB4 3 

  Xám Xám Xám Xám SUZMA 2001, VM08 4 

  Nâu   Nâu   Nâu   Nâu   IPB7,  VT01, VT02,  5 

42. 
 

(+) 

VG Cành cấp 1: hình dạng 
phần gắn vào thân 
chính  

Cành cấp 1: hình 
dạng phần gắn vào 
thân chính  

Cành cấp 1: hình 
dạng phần gắn vào 
thân chính  

Cành cấp 1: hình 
dạng phần gắn vào 
thân chính  

  

QL (d) Chữ “V” ngược Chữ “V” ngược Chữ “V” ngược Chữ “V” ngược  1 

  Tròn Tròn Tròn Tròn  2 

43. 
(*) 
(+) 

VG Lá: Cuống Lá: Cuống Lá: Cuống Lá: Cuống   

QL (d) Không có Không có Không có Không có  1 

  Có Có Có Có  9 

44. MG Thời gian nở hoa đầu 
tiên 

Thời gian nở hoa đầu 
tiên 

Thời gian nở hoa đầu 
tiên 

Thời gian nở hoa đầu 
tiên 

  

QN (d) Sớm Sớm Sớm Sớm IPB1, IPB2, IPB5, 
SEAGR46, SUZSP0530, 
VT01 

1 

  Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình ARA6011, ARA6061 2 

  Muộn Muộn Muộn Muộn VT04 3 

45. 
 

(+) 

VG Hoa: Dạng Hoa: Dạng Hoa: Dạng Hoa: Dạng   

QL (d) Solitary Solitary Solitary Solitary  1 

  Tán hoa Tán hoa Tán hoa Tán hoa  2 

46. MG Chỉ với giống có hoa 
thành tán: Hoa: số nụ 

Chỉ với giống có hoa 
thành tán: Hoa: số nụ 

Chỉ với giống có hoa 
thành tán: Hoa: số nụ 

Chỉ với giống có hoa 
thành tán: Hoa: số nụ 

  

QL (d) 3 3 3 3  1 

  7  7  7  7   2 

  9  9  9  9   3 

  11  11 11  11   4 

  Hơn 11 Hơn 11 Hơn 11 Hơn 11  5 
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47.  
 

(+) 

VG Nụ: Hình dạng của nắp Nụ: Hình dạng của 
nắp 

Nụ: Hình dạng nắp Nụ: Hình dạng nắp   

PQ (d) Có mỏ Có mỏ Có mỏ Có mỏ  1 

  Hình bán cầu Hình bán cầu Hình bán cầu Hình bán cầu  2 

  Bán cầu nhọn Bán cầu nhọn Bán cầu nhọn Bán cầu nhọn  3 

  Phẳng với một đỉnh nhô 
lên 

Phẳng với một đỉnh nhô 
lên 

Phẳng với một đỉnh nhô 
lên 

Phẳng với một đỉnh nhô 
lên 

 4 

  Dạng sừng Dạng sừng Dạng sừng Dạng sừng  5 

  Thon dài Thon dài Thon dài Thon dài  6 

  Hình nón Hình nón Hình nón Hình nón  7 

48. VG
/M
S 

Chỉ các giống có hoa: 
Tán: Cuống: Độ dài 

Chỉ các giống có hoa: 
Tán: Cuống: Độ dài 

Chỉ các giống có hoa: 
Tán: Cuống: Độ dài 

Chỉ các giống có hoa: 
Tán: Cuống: Độ dài 

  

QN (d) Ngắn Ngắn Ngắn Ngắn  3 

  Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình AEC 1528, ARA6061 5 

  Dài Dài Dài Dài IPB5, SEAGR47, 
SUZBA9318 

7 

49. 
 

(+) 

VG Cuống:Hình dạng mặt 
cắt ngang 

Cuống:Hình dạng mặt 
cắt ngang 

Cuống:Hình dạng mặt 
cắt ngang 

Cuống:Hình dạng mặt 
cắt ngang 

  

QN (d) Tròn Tròn Tròn Tròn  1 

  Tròn đến phẳng Tròn đến phẳng Tròn đến phẳng Tròn đến phẳng  2 

  Phẳng Phẳng Phẳng Phẳng  3 

50. VG
/M
S 

Quả: Độ rộng  Quả: Độ rộng  Quả: Độ rộng  Quả: Độ rộng    

QN (d) Hẹp Hẹp Hẹp Hẹp  3 

  Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình  5 

  Rộng Rộng Rộng Rộng  7 

51. 
 

(+) 

VG Quả: Hình dạng Quả: Hình dạng Quả: Hình dạng Quả: Hình dạng   

PQ (d) Hình nón Hình nón Hình nón Hình nón  1 

  Hình trụ  Hình trụ  Hình trụ  Hình trụ   2 

  Hình trứng   Hình trứng   Hình trứng   Hình trứng    3 

  Hình nốt nhạc Hình nốt nhạc Hình nốt nhạc Hình nốt nhạc  4 

  Hình cầu Hình cầu Hình cầu Hình cầu  5 

  Hình quả lê  Hình quả lê  Hình quả lê  Hình quả lê   6 

  Hình chuông Hình chuông Hình chuông Hình chuông  7 

  Hình bán cầu Hình bán cầu Hình bán cầu Hình bán cầu  8 

52. 
 

(+) 

VG Quả: Kết cấu bề mặt Quả: Kết cấu bề mặt Quả: Kết cấu bề mặt Quả: Kết cấu bề mặt   

QL (d) Nhẵn Nhẵn Nhẵn Nhẵn  1 

  Thô ráp Thô ráp Thô ráp Thô ráp  2 



TG/296/1 
Bạch đàn, 2013-03-20 

- 16 - 
 

  Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Giống điển hình Mã số 

53. 
 

(+) 

VG Quả: Vị trí đĩa Quả: Vị trí đĩa Quả: Vị trí đĩa Quả: Vị trí đĩa 
 

 

QN (d) Thấp hơn Thấp hơn Thấp hơn Thấp hơn  1 

  
Cùng mức Cùng mức Cùng mức Cùng mức  2 

  
Cao hơn Cao hơn Cao hơn Cao hơn  3 

54. 
 

(+) 

VG Quả: Vị trí sò Quả: Vị trí sò Quả: Vị trí sò Quả: Vị trí sò   

QN (d) Trũng xuống Trũng xuống Trũng xuống Trũng xuống  1 

  Mức bằng phẳng Mức bằng phẳng Mức bằng phẳng Mức bằng phẳng  2 

  Phẳng trên Phẳng trên Phẳng trên Phẳng trên  3 

55. 
 

(+) 

VG Quả: Cuống Quả: Cuống Quả: Cuống Quả: Cuống   

QL (d) Không có Không có Không có Không có  1 

  Có Có Có Có  9 

56. VG
/M
S 

Cuống quả: Độ dài so 
với đài quả 

Cuống quả: Độ dài so 
với đài quả 

Cuống quả: Độ dài so 
với đài quả 

Cuống quả: Độ dài so 
với đài quả 

  

QN (d) Ngắn hơn Ngắn hơn Ngắn hơn Ngắn hơn  1 

  Bằng nhau Bằng nhau Bằng nhau Bằng nhau  2 

  Dài hơn Dài hơn Dài hơn Dài hơn  3 
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8. Giải thích bảng các tính trạng 

8.1 Giải thích bao trùm một vài tính trạng 
 

Các tính trạng có trong cột quan trọng ở cột thứ hai của Bảng các tính trạng phải được thẩm định 
theo chỉ dẫn sau: 

 
(a) Các quan sát phải được tiến hành trên cây 10 đến 12 tháng tuổi. 
(b) Các quan sát phải được tiến hành trên cây 20 đến 22 tháng tuổi. 
(c) Các quan sát phải được tiến hành trên cây 42 đến 44 tháng tuổi. 
(d) Các quan sát phải được tiến hành trên cây 64 đến 66 tháng tuổi. 

 
Các quan sát trên lá phải được tiến hành trên các lá leaves located on terminal shoots in active growth. 
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8.2 Giải thích đối với một số tính trạng riêng biệt 

 
Ad. 1: Cành: Hướng 
 

  
1 2 

Thẳng đứng Nửa thẳng 
 

 
3 

Xòe ngang 
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Ad. 4, 16, 28, 43: Lá: Cuống 
 

  

1 9 
Không có Có 

 
 
Ad. 5: Chỉ với giống không có cuống: Lá: chỗ đính 
 

   
1 2 3 

Hợp Ôm thân Xuôi xuống dưới 
 
 
Ad. 6, 17, 29: Phiến lá: Chiều dài 
 

Chiều dài  phải được đánh giá trên các lá lớn nhất của cành ở vị trí bắt đầu của 1/3 từ đỉnh. 
 
 
Ad. 7, 18, 30: Phiến lá: Chiều rộng 
 

This evaluation should be performed on the same leaf selected for characteristic 28. The observation 
should be made in the widest part of the blade. 
 
 
Ad. 8, 19, 31: Phiến lá: Tỷ lệ dài/rộng 
 

  
 

3 5 7 
Thấp Trung bình Cao 
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Ad. 10, 21, 33: Phiến lá: Dạng đáy 
 

    
1 2 3 4 

Hình mũi tên Mũi mác Hình tai Tim ngược 
 

    
5 6 7 8 

Tù Hình nêm Xuôi xuống Không đối xứng 
 
 
 
Ad. 11, 22, 34: Phiến lá: Dạng đỉnh  
 

    
1 2 3 4 

Tròn Tù Nhọn Giùi 
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Ad. 12, 23, 35: Phiến lá: Đỉnh 
 

 

  
 

1 2 3 
Không có Nhọn đột ngột Nhọn mũi 

 

 

  
 

4 5 6 
Tua Râu ngắn Râu dài 

 

 

 
7 8 

Có khía Trứng ngược 
 
 
 
Ad. 13, 42:  Cành cấp 1: Hình dạng phần đính vào thân chính  

 

  
 

1 2 
Chữ “V” ngược Tròn 
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Ad. 14, 25:  Lá:Hướng 
 

Tính trạng này phải được quan sát với cành có vị trí thẳng đứng. 
 

   
1 2 3 

Đứng Xòe ngang Xuôi xuống 
 
 
 
Ad. 36:  Thân cây: rhytidome 
 

Với một số giống khi một cây sinh trưởng mạnh, các mô vỏ bị căng và rạn nứt đều. Một lớp bần mới 
sau đó được sịnh ra ở nhu mô (libe) và các tế bào lớp bên ngoài chết và bong ra và do vậy phần hình thành 
bên ngoài cây một lớp libe sù xì. Lớp libe được biết như vảy. 
 

  
1 9 

Không có Có 
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Ad. 37: Thân cây: Kết cấu vảy ở gốc 
 

  
1 3 

Rắn chắc Rất nhiều xơ 
 
 
 
Ad. 38: Thân cây: Độ mở rộng vảy 
 

   
1 2 3 

Tới 1/3 phần dưới Tới 1/3 phần giữa Tới 1/3 phần trên 
 
 
 
Ad. 39: Thân cây: Mật độ gỗ 
 

Mật độ được đánh giá cơ bản dựa vào số lượng gỗ thông qua phương pháp cân thủy tĩnh, theo 
TAPPI Norm #T258 om-94 (Technical Association of Pulp and Paper Industry).  
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Ad. 45: Hoa: Kiểu 
 

 

 
1 2 

Đơn Tán 
 
 
 
Ad. 47: Nụ: Hình dạng của nắp 
 

 
1 2 3 4 

Có mỏ Hình bán cầu  Bán cầu nhọn Phẳng với một đỉnh nhô 
 

 
5 6 7 

Dạng sừng Thon dài Hình nón 
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Ad. 49: Cuống: Hình dạng mặt cắt ngang 
 

 
 

1 3 

Tròn Phẳng 
 
 
 
Ad. 51:  Quả: Hình dạng 
 

 

    
1 2 3 4 

Hình nón Hình trụ Hình trứng Hình nhạc 
 

 
 

  

5 6 7 8 
Hình cầu Hình quả lê Hình chuông Hình bán cầu 

 
 
 
Ad. 52: Quả: Kết cấu bề mặt 
 

Kết cấu của quả phải được quan sát tại thời điểm quả chin đúng vụ. 
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Ad. 53: Quả: Vị trí đĩa 
 

 

 

 
1 2 3 

Hạ xuống Cùng mức Trồi lên 
 
 
 
Ad. 54: Quả: Vị trí van 
 

  

 
1 2 3 

Trũng xuống Mép ngoài Nhô lên mép ngoài 
 
 
 
Ad. 55: Quả:cuống nhỏ 
 

 

 
1 9 

Không có Có 
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10. Tờ khai kỹ thuật 
 

 
TỜ KHAI KỸ THUẬT 

 
Trang {x} trong {y} 

 
Số tham chiếu: 

   

   
Ngày nộp đơn: 

  (Dành cho cơ quan thẩm quyền) 

 
TỜ KHAI KỸ THUẬT 

Phải được hoàn thiện cùng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng 
 

   
1. Đối tượng của Tờ khai kỹ thuật 
   

1.1 Chi Eucalyptus L'Hér.  

   

1.2 Chi phụ Symphyomyrtus  

1.3 Nhóm 

  

Transversaria – Maidenaria - Exsertaria   

   

1.4 Loài   

(đề nghị ghi rõ)   

   

   
2. Chủ sở hữu 
   

Tên   

   

Địa chỉ  
 
 
 

 

   

Số điện thoại.   

   

Fax.   

   

Địa chỉ E-mail   

   
Tác gi (Nếu không phải chủ sở hữu)  

   

   

   
3. Tên đề nghị và tham chiếu của tác giả 
   

Tên đề nghị   

 (Nếu đã có) 
 

  

Tham chiếu của tác giả   
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TỜ KHAI KỸ THUẬT 

 
Trang {x} trong {y} 

 
Số tham chiếu: 

   

 
#
4. Thông tin về sơ đồ chọn tạo và nhân giống của giống  

 
 4.1  Sơ đồ chọn tạo 
 

Giống được tạo ra từ: 
 
4.1.1 Lai 
 

(a) Lai có chủ đích [    ] 
 (đề nghị chỉ rõ bố mẹ) 
 

(…………………..……………..…) x (……………..…………………..…) 
                       Mẹ                bố 

 
(b) lai có một phần chủ đích [    ] 
 (Đề nghị chỉ rõ giống bố/mẹ đã biệt) 
 

(…………………..……………..…) x (……………..…………………..…) 
           Mẹ                  bố 

 
(c) Lai không chủ đích [    ] 

 
4.1.2 Đột biến [    ] 

(đề nghị chỉ rõ giống gốc)   
 

 
 
 

 
4.1.3 Phát hiện và phát triển [    ] 

(chỉ rõ địa điểm, thời gian phát hiện và phát triển) 
 

 
 
 

 
4.1.4 Khác [    ] 

(đề nghị ghi chi tiết) 
 

 
 
 

 
 

                                                      
#
 Cơ quan thẩm quyền có thể cho phép phần nào đó của thông tin này được cung cấp ở một phần bí mật của Tờ khai kỹ thuật.  
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TỜ KHAI KỸ THUẬT 

 
Trang {x} trong {y} 

 
Số tham chiếu: 

   

 
 4.2 Phương pháp nhân giống 

 

4.2.1 Nhân vô tính 

 

(a) Cắt cành [   ] 

 

(b) Nhân bằng nuôi cấy mô [   ] 

 

(c) Khác (Chỉ rõ phương pháp) [   ] 
 

 
 

 
 

4.2.2 Khác [   ] 

 (đề nghị cung cấp chi tiết) 
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TỜ KHAI KỸ THUẬT 

 
Trang {x} trong {y} 

 
Số tham chiếu: 

   

 
5. Các tính trạng của giống được chỉ rõ (số trong ngoặc đề cập đến tính trạng tương ứng trong tài liệu hướng 
dẫn; đề nghị tích vào mã số tương ứng nhất). 
 

 Tính trạng Giống điển hình Mã số 

5.1 
(2) 

Lá: Sáp mặt trên   

 Không có hoặc rất ít IPB3, IPB4, SUZSP0619 1[  ] 

 Trung bình VM08 2[  ] 

 Nhiều VT06 3[  ] 

5.2 
(4) 

Lá: Cuống   

 Không có  1   

 Có  9   

5.3 
(13) 

Cành cấp 1: Hình dạng phần đính vào thân chính   

 Chữ “V” ngược  1   

 Tròn  2   

5.4 
(45) 

Hoa: Kiểu   

 Đơn  1   

 Tán  2   

5.5 
(46) 

Chỉ với giống có hoa tán: Hoa: Số nụ   

 3  1[  ] 

 7  2[  ] 

 9  3[  ] 

 11  4[  ] 

 Hơn 11   5[  ] 
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TỜ KHAI KỸ THUẬT 

 
Trang {x} trong {y} 

 
Số tham chiếu: 

   

 Tính trạng Giống điển hình Mã số 

5.6 
(51) 

Quả: Hình dạng   

 Hình nón  1[  ] 

 Hình trụ  2[  ] 

 Hình trứng    3[  ] 

 Hình nốt nhạc  4[  ] 

 Hình cầu  5[  ] 

 Hình quả lê   6[  ] 

 Hình chuông  7[  ] 

 Hình bán cầu  8[  ] 
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TỜ KHAI KỸ THUẬT 

 
Trang {x} trong {y} 

 
Số tham chiếu: 

   

 
6. Giống tương tự và sự khác biệt giữa các giống đó  
 
Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs 
from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar.  This information may 
help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way. 
 

Tên giống tương tự với giống 
đăng ký 

Tính trạng khác biệt giữa 
(các) giống tương tự và 

giống đăng ký 

Diễn tả sự biểu hiện tính 
trạng đối với giống tương tự 

Diễn tả sự biểu hiệncủa 
tính trạng với giống đăng 

ký 

Ví dụ Thân cây: màu sắc (Không 
kể vảy) 

Xanh Xanh nhạt 

    

    

    

Nhận xét:  
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TỜ KHAI KỸ THUẬT 

 
Trang {x} trong {y} 

 
Số tham chiếu: 

   

#
7. Thông tin bổ sung giúp thẩm định giống 

 
7.1 Ngoài thông tin được cung cấp ở mục 5 và 6, còn có tính trạng bổ sung nào có thể giúp xác định tính khác 

biệt của giống không? 
 

Có [   ]   Không [   ] 
 

(Nếu câu trả lời là có, đề nghị ghi chi tiết) 
 
 
7.2 Có cần điều kiện đặc biệt nào để trồng giống hoặc tiến hành thẩm định không? 

 
Có [   ]   Không [   ] 

 
(Nếu có, đề nghị ghi chi tiết)  
 

 
7.3 Thông tin khác 
 
 
 

8. Thẩm quyền đưa ra sản xuất 

 

 (a) Giống có cần yêu cầu gì của cơ quan thẩm quyền trước khi đưa ra sản xuất theo văn bản pháp lý liên 

quan đến bảo vệ môi trường, sức khỏe con người và động vật không? 

 

  Có [   ] Không [   ] 

 

 (b) Đã có giấy phép nào như vậy chưa? 

 

  Có [   ] Chưa [   ] 

 

 Nếu câu trả lời của (b) lá có, đề nghị nộp kèm theo giấy phép đó. 

 

                                                      
#
 Cơ quan thẩm quyền có thể cho phép thông tin nào đó trong phần này được cung cấp trong phần bí mật của Tờ khai kỹ 

thuật.  
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TỜ KHAI KỸ THUẬT 

 
Trang {x} trong {y} 

 
Số tham chiếu: 

   

 
9.  Thông tin về vật liệu giống để thẩm định hoặc nộp để thẩm định.  
 
9.1 Sự biểu hiện của một tính trạng hoặc một vài tính trạng của giống có thể bị ảnh hưởng của các yếu tố như 
sâu bệnh. Chất hóa học sử lý (chẳng hạn chất kìm hãm sinh trưởng hoặc thuốc BVTV), ảnh hưởng của nuôi cấy 
mô, đoạn chồi sinh trưởng khác nhau, chồi sinh trưởng lấy từ các giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây…. 
 
9.2 Không được tiến hành sử lý vật liệu nhân giống để ảnh hưởng tới sự biểu hiện của tính trạng của giống 
dưới bất kỳ hình thức nào trừ khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc yêu cầu sử lý. Nếu vật liệu giống 
được sử lý, phải cung cấp chi tiết thông tin về việc sử lý. Về khía cạnh này, đề nghị chỉ ra theo các mục dưới đây 
theo sự hiểu biết tốt nhất của bạn, liệu vật liệu giống để thẩm định thuộc đối tượng nào:  
 

(a) Vi sinh (chẳng hạn. virus, nấm, phytoplasma) Có  [  ]     Không  [  ] 

 

(b) Xử lý hóa học (Chẳng hạn chất kìm hãm sinh trưởng, thuốc BVTV)  Có  [  ]    Không  [  ] 

 

(c) Nuôi cấy mô Có  [  ]     Không  [  ] 

 

(d) Nhân tố khác  Yes  [  ]     Không  [  ] 

 

Đề nghị nêu chi tiết đối với truongf hợp câu trả lời là “có”. 

 

…………………………………………………………… 
 

 

10. Tôi xin cam đoan, với những hiểu biết nhất của mình, thông tin được cung cấp trong mẫu này là chính xác:  

 

 Tên người nộp đơn 

 

Chữ ký Ngày 

 

 
 
 

[Kết thúc tài liệu] 


