
Ječmen / Barley                                                                  Odrůda / Variety

Strana 5 (celkem 5)
Ječmen, TP/19/5


Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní odrůdový úřad
Hroznová 2, 656 06 Brno
   Pro úřední záznamy: 
   For official use


TECHNICKÝ DOTAZNÍK
TECHNICAL QUESTIONNAIRE
   ID     |__|__|__|  |__|__|__|__|__|
[    ]   Příloha k přihlášce odrůdy k ochraně práv
          In connection with an application for Plant Breeders' Rights
   POO |__|__|__|__|__|
[    ]   Příloha k žádosti o registraci odrůdy
          In connection with an application for entry into National List
   REG |__|__|__|__|__|

1. 	Species:	Hordeum vulgare L. sensu lato 			jarní / spring	   [    ]

Druh :		J e č m e n 

		Barley 							ozimý / winter	   [    ]
__________________________________________________________________________________________________
2. 	Žadatel(é): jméno a adresa
Applicant(s): Name and address





__________________________________________________________________________________________________  
3. 	Název odrůdy
Variety denomination

a) 	Návrh názvu odrůdy
		Where appropriate proposal for a variety denomination

		.....................................................................................................................................................................
b) 	Předběžné označení
Provisional designation (breeder's reference)

	  	.......................................................................................................................................................................
4.	Informace o šlechtění a množení odrůdy
Information on the breeding scheme and propagation of the variety 

4.1	Typ materiálu
Type of material

4.1.1     Linie / Line 

	[    ]	pylově fertilní linie / male fertile line	

	[    ]	pylově sterilní linie / male sterile line

	[    ]	udržovatel sterility / maintainer of sterility		
 	
  	[    ]	obnovitel fertility / restorer of fertility		


4.1.2     Hybrid / Hybrid 

	[    ]	pylově sterilní jednoduchý hybrid / male sterile single hybrid			

	[    ]	pylově fertilní jednoduchý hybrid / male fertile single hybrid	

	[    ]	tříliniový hybrid / three-way cross hybrid			
 	
  								

4.1.3     Jiný typ materiálu / Other type of material 
			
			Prosím, uveďte / Please specify


4.2	Vzorec
Formula

V případě hybrida vyplňte na samostatných listech informace požadované v odstavcích 5 až 7 pro každý komponent. / If aplicable, for each component in separate sheets, the information according to the following chapter 5 to 7 to be added.

4.2.1     Jednoduchý hybrid / Single hybrid

(…………………………………………………………….) x (…………………………………………………………….)
Název nebo šlechtitelské označení mateřské linie                    jednoduchého hybrida / Denomination or breeder´s reference of female parental line of single hybrid

Název nebo šlechtitelské označení otcovské linie                    jednoduchého hybrida / Denomination or breeder´s reference of male parental line of single hybrid



4.2.2     Tříliniový hybrid / Three-Way hybrid

(…………………………………………………………….) x (…………………………………………………………….)
Název nebo šlechtitelské označení mateřské linie                    jednoduchého hybrida použitého jako mateřské odrůdy / Denomination or breeder´s reference of female parental line of the single hybrid used as a female parent

Název nebo šlechtitelské označení otcovské linie            jednoduchého hybrida použitého jako mateřské odrůdy / Denomination or breeder´s reference of male parental line of the single hybrid used as a female parent


(…………………………………………………………….) x (…………………………………………………………….)
Jednoduchý hybrid použitý jako mateřská odrůda / single hybrid used as female

Název nebo šlechtitelské označení otcovské linie                    tříliniového hybrida / Denomination or breeder´s reference of female parental line of the three-way hybrid



4.2.3     V případě využití systému pylové sterility uveďte název udržovatele sterility mateřské linie / In case of use of the male sterility system, indicate the name of the maintainer line of the female parental line

Udržovatel mateřské linie




4.3	Schéma šlechtění 
Breeding scheme


[    ]	semenáč / seedling	 uveďte rodičovské odrůdy / indicate parent varieties



[    ]	mutace / mutation	 	 uveďte rodičovskou odrůdu / indicate parent variety


[    ]	nález / discovery	 	 uveďte kde, kdy a jak byla odrůda objevena / indicate where, when and how 
				 the variety has been developed


[    ]	jiné / other	 	 upřesněte / specify



4.4	Metoda množení odrůdy
	Method of propagating of the variety

[    ]	vegetativně / cuttings		

[    ]	množení in vitro / in vitro propagation

[    ]	generativně / seed

[    ]	jiné / other

 prosím, upřesněte / please specify




4.5	V případě generativně množených odrůd, způsob produkce
	In case of seed propagated varieties, method of production


[    ]	samosprášení / self-pollination	

[    ]	cizosprášení / cross pollination

 prosím, uveďte podrobnosti / please provide details



[    ]	hybrid / hybrid	 	 prosím, uveďte podrobnosti v bodě 4.2 / please provide details under 4.2













5. 	Znaky nutné k identifikaci odrůdy (číslo v závorce odpovídá číslování znaků v technickém protokolu 
CPVO TP/19/5; označte [X] stupeň projevu, který nejlépe odpovídá odrůdě)
Characteristics of the variety to be indicated (the number in brackets refers to the corresponding characteristic 
in the Technical protocol CPVO TP/19/5; please mark [X] the state of expression which best corresponds)
__________________________________________________________________________________________________
Znaky								Odrůdy - příklady		Známka
	Characteristics 			 		  		Example varieties		Note
__________________________________________________________________________________________________
5.1	Spodní listy: chloupkatost listové pochvy
(4)	Lowest leaves: hairiness of leaf sheath

není / absent							Grace; California 		1   [   ]
je / present							-; Henriette		9   [   ]
__________________________________________________________________________________________________
5.2	Doba metání
(7)	Time of ear emergence
	
velmi raná / very early									1   [   ]
velmi raná až raná / very early to early							2   [   ]
raná / early							Lily; Meseta 		3   [   ]
raná až střední / early to medium								4   [   ]
střední / medium							Natasia; California 	5   [   ]
střední až pozdní / medium to late								6   [   ]
pozdní / late							- ; Saffron 		7   [   ]
pozdní až velmi pozdní / late to very late							8   [   ]
velmi pozdní / very late									9   [   ]
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Znaky								Odrůdy - příklady		Známka
	Characteristics 			 		  		Example varieties		Note
__________________________________________________________________________________________________
5.3	Osiny: antokyanové zbarvení špiček 
(9)	Awns: anthocyanin coloration of tips

není nebo velmi slabé / absent or very weak				- ; California		1   [   ]
velmi slabé až slabé / very weak to weak							2   [   ]
slabé / weak							Pirona; Lomerit		3   [   ]
slabé až střední / weak to medium								4   [   ]
střední / medium							Ebson; Marielle	 	5   [   ]
střední až silné / medium to strong								6   [   ]
silné / strong							Grace; Semper 		7   [   ]
silné až velmi silné / strong to very strong							8   [   ]
velmi silné / very strong						Wilma; -			9   [   ]
__________________________________________________________________________________________________
5.4	Rostlina: délka (stéblo, klas, osiny)
(13)	Plant: length (stem, ear and awns)
	
velmi krátká / very short									1   [   ]
velmi krátká až krátká / very short to short							2   [   ]
krátká / short							Frontier; Findora 		3   [   ]
krátká až střední / short to medium								4   [   ]
střední / medium							Quench; Henriette 	5   [   ]
střední až dlouhá / medium to long								6   [   ]
dlouhá / long							Pirona; Semper 		7   [   ]
dlouhá až velmi dlouhá / long to very long							8   [   ]
velmi dlouhá / very long									9   [   ]
__________________________________________________________________________________________________
5.5	Klas: počet řad
(14)	Ear: number of rows

dvě / two							Grace; California		1   [   ]
šest / six								Oslok; Henriette		2   [   ]
__________________________________________________________________________________________________
5.6	Klas: vyvinutí sterilních klásků
(15)  	Ear: development of sterile spikelets

není nebo zakrnělé / none or rudimentary 				Grace; California		1   [   ]
full / plné  							Quench; Casanova 	2   [   ]
__________________________________________________________________________________________________
5.7	Zrno: typ chloupkatosti štětičky 
(24)  	Grain: rachilla hair type

krátký / short 							Quench; KWS Joy	1   [   ]
dlouhý / long 							Grace; California 		2   [   ]
__________________________________________________________________________________________________
5.8	Zrno: typ
(26)	Grain: type

bezpluchý / non-husked 						Pirona; - 		1   [   ]
pluchatý / husked							Grace; Henriette		9   [   ]
__________________________________________________________________________________________________5.9	Zrno: chloupkatost břišní rýhy
(27)	Grain: hairiness of ventral furrow

není / absent 							Grace; Henriette 		1   [   ]
je / present 							- ; Saffron;		9   [   ]
__________________________________________________________________________________________________5.7	Vývojový typ 
(29) 	Seasonal type

ozimý / winter type						- ; Henriette		1   [   ]
přesívkový / alternative type					- ; Farandole		2   [   ]
jarní / spring type							Grace; Cierzo; Genie 	3   [   ]
_________________________________________________________________________________________________





	
6. 	Podobné odrůdy a odlišnosti od těchto odrůd
	Similar varieties and differences from these varieties

Vezměte prosím na vědomí, že informace o podobných odrůdách mohou pomoci identifikovat srovnatelné odrůdy a vyhnout se dalšímu období testování.
Please note that information on similar varieties may help to identify comparable varieties and can avoid an additional period of testing.

6.1	Jsou známy nějaké podobné odrůdy?
	Are there any similar varieties known?

[    ]  Ano / Yes		

[    ]  Ne / No

6.1	Podobné odrůdy a odlišnosti od těchto odrůd
	Similar varieties and differences from these varieties

	
Název podobné odrůdy
Denomination of similar variety
Znak, ve kterém je podobná odrůda odlišná
Charakteristic in which the similar variety is different
Stupeň projevu podobné odrůdy
State of expression of similar variety
Stupeň projevu přihlašované odrůdy
State of expression of candidate variety




__________________________________________________________________________________________________
7. 	Další informace, které mohou přispět k odlišení odrůdy
	Additional information which may help to distinguish the variety
	
7.1 	Rezistence vůči chorobám a škůdcům
	Resistance to pests and diseases
	
[    ]  Ano, uveďte / Yes, specify
	
	[    ]  Ne / No

			
7.2  	Existují další znaky, které mohou pomoci odlišit odrůdu, kromě informací uvedených v bodech 5 a 6?
In addition to the information provided in section 5 and 6, are there any additional charakteristics which may help to distinguish the variety?	

	[    ]  Ano, uveďte / Yes, specify

	[    ]  Ne / No


7.3 	Existují nějaké zvláštní podmínky pro pěstování odrůdy a provádění zkoušek?
	Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?
	
[    ]  Ano, uveďte / Yes, specify
	
	[    ]  Ne / No
	

7.4	Jiné informace
	Other information

________________________________________________________________________________________
	GMO - povinný údaj
GMO – information required


Odrůda je geneticky modifikovaným organismem ve smyslu § 2(2) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2001/18 ze dne 12.3.2001.
The variety represents a Genetically Modified Organism within the meaning of Article Article 2(2) of Council Directive 2001/18/EC of 12/03/2001

[    ]  Ano / Yes				[    ]  Ne / No

V případě GMO přiložte osvědčení zodpovědné autority uvádějící, že technické zkoušení odrůdy podle článku 55 a 56 Základního nařízení nepředstavuje rizika pro životní prostředí podle norem výše uvedené směrnice.
In case of GMO, joint attestation of the responsible authorities stating that a technical examination of the variety under Articles 55 and 56 of the Basic Regulation does not pose risks to the environment according to the norms of the above-mentioned Directive.

_________________________________________________________________________________________________
9.  	Informace o rostlinném materiálu dodaném do zkoušek
Information on plant material to be examined
Projev některého znaku nebo několika znaků odrůdy může být ovlivněn faktory jako jsou škůdci, choroby, chemické ošetření (např. růstové regulátory nebo pesticidy), účinky tkáňové kultury, různými podnožemi, rouby odebranými v různých růstových fázích stromu atd. Rostlinný materiál dodaný do zkoušek by tedy neměl projít žádným ošetřením, které by ovlivnilo projev znaků odrůdy, pokud jej příslušné orgány nepovolí nebo nepožádají o toto ošetření. Pokud rostlinný materiál prošel nějakým druhem ošetření, musí být podrobně uvedeno, o jaké ošetření šlo. Proto prosím označte níže, zda byl rostlinný materiál vystaven vlivu:
The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc. consequently the plant material to be examined should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:
	
	Mikroorganismy (viry, bakterie, fytoplasma) / Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma)	

		[    ] Ano / Yes	[    ] Ne / No
9.2  	Chemické ošetření (např. regulátor růstu nebo pesticid) / Chemical treatment (e.g. growth retardant or pesticide)		[    ] Ano / Yes	[    ] Ne / No 
	Tkáňové kultury / Tissue culture	[    ] Ano / Yes	[    ] Ne / No 

9.4 	 Jiné faktory / Other factors	[    ] Ano / Yes	[    ] Ne / No 
Uveďte podrobnosti tam, kde máte uvedeno "Ano" / Please provide details of where you have indicated "Yes":



Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto formuláři jsou kompletní a správné.
I/we hereby declare that to the best of my/our knowledge the information given in this form is complete and correct.





Datum / Date:				Podpis / Signature:				Jméno / Name:


