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1. Kerneplanter afhavebrugsplanter fremstillet af Statens PlanteavlsforsØg, og elite- og fremavlsplanter, der er produceret på basis heraf, skal benævnes med oprindelseisesbenævnelsen Dafo (for
Dansk forskning).
2. Formålet med anvendelse af oprindelsesbetegnelse er at opnå en mere eksakt benævnelse for den
definerede sort, klon og frøkilde. Plantematerialet benævnes efter oprindelse, dvs. efter de kerneplanter, Statens PlanteavlsforsØg fremstiller, og det defineres ved dets egenskaber, DG, DP og
DGP*).
3. Benævnelsen Dafo anvendes for det plante- og formeringsmateriale, som af Statens Plantetilsyn er
godkendt som DG-, DP- og DGP-materiale. Benævnelsen anvendes også for frø produceret på basis af eliteplanter .
3.1. Dafo knyttes til sorts- (cv), klon- (cl) eller frøkildenavnet (fk). Eksempler: Pyracantha
'Orange Glow' Dafo. Kalanchoe blossfeldiana 'Annette Frej' Dafo. Prunus cerasus 'Stevnsbær' cl Viki Dafo. Rosa carolina fk Inda Dafo.
3.2. Dafo anvendes også af Planteopformeringsstationen eller et andet opformeringssted, der er
godkendt af Statens Plantetilsyn, og som producerer fremavlsplanter på basis af kerne- og eliteplanter*) fremstillet af Statens Planteavlsforsøg.
3.3. Dafo anvendes ikke direkte i tilknytning til navnet for salgsplanterne, men kan markedsføres
som produceret på basis af Dafo-materiale.
4. For at elite- og fremavlsplanter kan føre benævnelsen Dafo, må fornyelse af materialet finde sted
ud fra de regler, Statens Plantetilsyn opstiller.
5. Havebrugscentret fremkommer med forslag til de sorter, klon- og frø kilder , som skal føre betegnelsen Dafo.
Statens Plantetilsyn godkender og offentliggør fortegnelse over de sorter, klon- og frøkilder , hvor
betegnelsen må anvendes.
*) Definitioner:
DG: Planter med definerede genetiske egenskaber.
DP: Planter fri for definerede patogener (skadegørere).
DGP: Planter med definerede genetiske egenskaber, fri for definerede patogener (skadegørere).
Kerneplante: Plante, der er resultat af en fremavlsproces.
Eliteplanter: Planter produceret direkte på basis af kerneplanten.
(Udarbejdet af Havebrugscentrets navneudvalg, ved Johannes Jensen, J. Vittrup Christensen, Ole
Voigt Christensen og Poul Erik Brander.)
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