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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. 	Druh: název rodu a druhu nebo poddruhu, k němuž přísluší daná odrůda                                                     	Botanical taxon: name of the genus, species or sub-species to which the variety belongs     
   

	[    ] Oves nahý / Avena nuda L.
           	[    ] Oves setý / Avena sativa L.
	[    ] Oves hřebílkatý / Avena strigosa Schreb.
             	[    ] Jiný (uveďte) / Other species (please specify)                                                                                                                                                                                                                                           
                 
2. 	Žadatel(é): jméno a adresa 
    	Applicant(s): Name and address 


  

3. 	Předběžné označení:
    	Breeder's reference


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

4.1     	Schéma šlechtění  
      	Breeding scheme

4.1.1     	Křížení (tato část může být důvěrná)
              Crossing (this question could be confidential)

              	[    ] kontrolované křížení (uveďte rodičovské odrůdy) / controlled cross (indicate parent varieties)
[    ] částečně známé křížení (uveďte známé rodičovské odrůdy) / partially known cross (indicate known parent variety(ies))
              [    ] neznámé křížení / unknown cross.

 4.1.2 	Mutace (tato část může být důvěrná)
              Mutation (this question could be confidential)

              Uveďte rodičovskou odrůdu
              Please state parent variety

 4.1.3 	Objevení a vývoj odrůdy (tato část může být důvěrná)
            	Discovery and development (this question could be confidential)

           	Uveďte, kde a kdy byla odrůda objevena a jak byla dále vyvinuta.                                                             
            	Please state where and when discovered and how the variety has been developed




 4.1.4  	Další informace o původu odrůdy (tato část může být důvěrná), uveďte
             	Other information on the origin of the variety (this question could be confidential), please specify
             	Uveďte / Please specify             

4.2     	Geografický původ odrůdy                                                                                                                          
           	Geographical origin of the variety

         	Oblast a země, kde byla odrůda vyšlechtěna nebo objevena a dále vyvinuta
             	The region and the country in which the variety was bred or discovered and developed




              Způsob rozmnožování odrůdy
     	Breeding method  

4.2.1 	Odrůdy rozmnožované semenem  
     	Seed-propagated varieties                                                                                                                              

              	[    ] samosprašné / self-pollination
           	[    ] other / jiné


4.2.2	Jiná metoda množení  
	Other method of propagation  

            	[    ] ano, uveďte / yes, specify
             	[    ] ne / no




5. 	Uveďte prosím následující znaky odrůdy (číslo v závorce odpovídá číslování znaků v technickém protokolu
CPVO TP/20/3); 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/20/3; please mark [X] the state of expression which best corresponds)
     	
            	Znaky 				 			Odrůdy-příklady	  		Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties	  		Note

5.1   	Zrno: barva pluchy          
(1)   	Seed: colour of lemma

         	bílá	                   		white	                    	Harmony; Gerald, RGT Lineout	1   [    ]
	žlutá				yellow			Canyon; Mascani, Rhapsody	2   [    ]
            	hnědá	               		brown	               	Everest PZO; Prevision		3   [    ]
	černá				black			RGT Iliade; Calvaro		4   [    ]
             
__________________________________________________________________________________________________
5.2   	Listová čepel: chloupkatost okraje
(4)  	Leaf blade: hairiness of margins

    	není nebo velmi slabá		absent or very weak            Harmony; Flavia			1   [    ]
          	velmi slabá až slabá		very weak to weak                                                                       2   [    ]
	slabá				weak			 WPB Elyann; Calvaro		3   [    ]
        	slabá až střední			weak to medium						4   [    ]
           	střední		         		medium                      	 Armani; Black Beauty		5   [    ]
              střední až silná                                  medium to strong	6   [    ]
	silná				strong			 Stella Doro; Ombrone		7   [    ]
            silná až velmi silná                           strong to very strong	8   [    ]
              velmi silná                		very strong                     	 -; Charming, RGT Lineout		9   [    ]
__________________________________________________________________________________________________
            

              Znaky 				 			Odrůdy-příklady	  		Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties	  		Note
__________________________________________________________________________________________________
5.3   	Doba metání
(6)  	Time of panicle emergence

    	velmi raná                                  	very early                              Rapidena; -    	                	1   [    ]
            velmi raná až raná                            very early to early                                                                        2   [    ]
	raná				early			  Stella Doro; Prevision                     3   [    ]
            raná až střední                                  early to medium                                                                           4   [    ]
            	střední                       		medium                      	  Ivory; Ombrone                               5   [    ]
              střední až pozdní                              medium to late 	 6   [    ]
	pozdní				late			  -; Forridena      	               	 7   [    ]
            pozdní až velmi pozdní                     late to very late              	8   [    ]
              velmi pozdní                		very late                     	   Everest PZO; Gerald                      9   [    ]
__________________________________________________________________________________________________
5.4   	Stéblo: chloupkatost nejhořejšího kolénka
 (7)  	Stem: hairiness of uppermost node 

              není nebo velmi slabá            	absent or very weak            Canyon; Calvaro  		1   [    ]
            velmi slabá až slabá                         very weak to weak                                                                       2   [    ]
	slabá				weak			 Anchuela; -                                       3   [    ]
            slabá až střední                                weak to medium                                                                           4   [    ]
            	střední                       		medium                      	 -; Flavia                                            5   [    ]
              střední až silná                                  medium to strong 	 6   [    ]
	silná				strong			 -; Forridena, Mascani        		 7   [    ]
            silná až velmi silná                           strong to very strong 	8   [    ]
              velmi silná                		very strong                     	 Kankan;-                                           9   [    ]

__________________________________________________________________________________________________
5.5   	Pleva: ojínění
 (9)  	Glume: glaucosity 

              není nebo velmi slabé            	absent or very weak            Rapidena; -          		1   [    ]
            velmi slabé až slabé                         very weak to weak                                                                       2   [    ]
	slabé				weak			 Canyon; Hendon                             3   [    ]
            slabé až střední                                weak to medium                                                                           4   [    ]
            	střední                       		medium                      	 Harmony; RGT Victorious                5   [    ]
              střední až silné                                  medium to strong 	 6   [    ]
	silné				strong			 Komfort; Black Beauty     		 7   [    ]
            silné až velmi silné                           strong to very strong 	8   [    ]
              velmi silné                		very strong                     	 Odal; -                                              9   [    ]
 

5.6   	Rostlina: délka
(13)  	Plant: length

   	velmi krátká            	              very short                             Balado; Hendon          		1   [    ]
            velmi krátká až krátká		very short to short                                                                        2   [    ]
	krátká				short			 Kurt, Rapidena; -                             3   [    ]
            krátká až střední                               short to medium						4   [    ]
            	střední                       		medium                          	 Armani; Mascani			5   [    ]
              střední až dlouhá                              medium to long	6   [    ]
	dlouhá				long			 Canyon; -               		 7   [    ]
            dlouhá až velmi dlouhá                     long to very long 	8   [    ]
              velmi dlouhá                		very long                     	 ; Forridena                                        9   [    ]
 

5.7   	Zrno: pluchatost
(15)  	Grain: husk

         	není	                   		absent              	             	Lennon; Hendon                  	1   [    ]
	je				present			Canyon; Calvaro	                             9   [    ]




              Znaky 				 			Odrůdy-příklady	  		Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties	  		Note
__________________________________________________________________________________________________
5.8   	Vývojový typ
(22)  	Seasonal type

         	ozimý	                   		winter type           	 	 Balado, RGT Lineout                  	1   [    ] 
              přesívkový                   		alternative type                    -; Forridena                             	2   [    ]
	jarní				spring type		Harmony, Stella Doro; -                    3   [    ]


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

               Jsou známy podobné odrůdy?
               Are there similar varieties known?

                 [    ] Ano / Yes


	   [    ] Ne / No


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





7. 	Další informace, jež 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 nějaké další znaky, které by doplnily informaci z bodů 05 a 06 a které mohou přispět k odlišení 
              odrůdy?
	In addition to the information provided in sections 05 and 06, are there any additional characteriscics which may   
              help to distinguish the variety?
                

[    ]  Ano, uveďte / Yes, specify





	[    ]  Ne / No

 7.3 	Existují nějaké zvláštní podmínky pro pěstování nebo zkoušení odrůdy?
	Are there any special conditions for growing the variety or conduction the examination?:

[    ]  Ano, uveďte / Yes, specify





	[    ]  Ne / No


7.4 	Jiné informace
     	Other information              

              [    ] Ano, uveďte / Yes, specify




	[    ] Ne / No


	Informace o GMO
GMO information 



8.1.        Požadována informace o GMO
              GMO information required

Odrůda představuje geneticky modifikovaný organismus ve smyslu § 2 písm. d) zákona č. 78/2004 Sb.
The variety represents a Genetically Modified Organism within the meaning of Article 2 (d) of Act No. 78/2004 Coll.


[    ]  Ano / Yes

[    ]  Ne / No

Pokud ano, přiložte v bodě 8.2.kopie písemného osvědčení příslušných úřadů potvrzující, že technické zkoušení odrůdy v souladu s články 55 a 56 Nařízení Rady ES nepředstavuje riziko pro životní prostředí podle norem výše zmíněného nařízení.

If yes, please attach in point 8.2. a copy of the written attestation of the responsible authirities 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.

8.2.        V případě GMO přlložte osvědčení příslušných úřadů potvrzující, že technické zkoušení odrůdy v souladu      
              s články 55 a 56 Nařízení Rady ES nepředstavuje riziko pro životní prostředí podle norem výše zmíněného     
              nařízení.               

               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 zkoušeném rostlinném materiálu
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), účinkem tkáňové kultury, různou podnoží, potomstvem odebraným z odlišně rostoucí části stromu, atd. Proto by rostlinný materiál neměl projít žádným ošetřením, které by ovlivnilo projev znaku odrůdy, pokud příslušné orgány takové ošetření nepovolí nebo o ně nepožádají. Pokud rostlinný materiál prošel nějakým druhem ošetření, musí být uvedeny jeho podrobnosti. V tomto ohledu 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:

(a)	Mikroorganismy (viry, bakterie, fytoplasma) / Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma)	
	[    ] Ano, uveďte / Yes, specify	[    ] Ne / No
(b)	Chemické ošetření (např. regulátor růstu nebo pesticid) / Chemical treatment (e.g. growth retardant or pesticide)
	[    ] Ano, uveďte / Yes, specify	[    ] Ne / No
(c)	Tkáňové kultury / Tissue culture	
                 [    ] Ano, uveďte / Yes, specify	[    ] Ne / No
(d)	Další faktory / Other factors	
                [    ] Ano, uveďte / Yes, specify	[    ] Ne / No

Uveďte podrobnosti tam, kde máte uvedeno "Ano" / Please provide details of where you have indicated "Yes":

	Prohlášení / Declarations



Prohlašuji (prohlašujeme) tímto, že udané informace jsou podle mého (našeho) vědomí 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.



Místo / Place

Dne / Date

Jméno / Name

Podpis / Signature


