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   Pro úřední záznamy : 
   For official use


TECHNICKÝ DOTAZNÍK
TECHNICAL QUESTIONNAIRE
   ID     |__|__|__|  |__|__|__|__|__|
[    ]   Příloha k žádosti o udělení ochranných práv k odrůdě                      
            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 / Species:   	
            Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. in Czern.   Hořčice sítinovitá (sareptská)    Brown Mustard         

. 	 
    	Žadatel(é): jméno a adresa: 
              Applicant(s): Name and address:



3. 	Předběžné označení:
    	Breeder's reference

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


1)	Křížení / Crossing

a)	kontrolované křížení / controlled cross	....................[    ]
(uveďte rodičovské odrůdy) / (please state parent varieties)
b)	částečně známé křížení / partially known cross	....................[    ]
(uveďte známé rodičovské odrůdy) / (please state known parent variety(ies))
c)	neznámé křížení / unknown cross	....................[    ]
2)	Mutace / Mutation	....................[    ]
(uveďte rodičovskou odrůdu) / (please state parent variety)
3)	Objevení a vývoj / Discovery and development	....................[    ]
(uveďte kde, kdy a jak byla odrůda objevena) / (please state where and when discovered and 
how developed)
	4)	Ostatní / Other...................................................................................................................................[   ]
(uveďte podrobně) / (please provide details)

  




                                                                                                  
4.2     	Metoda množení odrůdy:  
     	Method of propagating of the variety  

4.2.1    Odrůda množená osivem
[    ]  samosprášení / self-pollination

[    ]  cizosprášení - populace / cross pollination - population

[    ]  cizosprášení – syntetická odrůda / cross pollination – synthetic variety

[    ]  hybrid / hybrid

[    ]  jiná / other


4.2.2	Vegetativně množená odrůda / Vegetative propagated varieties

	[    ]  Ano / Yes

[    ]  Ne / No
                                               

	  Další informace o metodě množení odrůdy / Other information on the method of propagating the variety

	                                               


                                                                                                                                          
V případě hybridních odrůd uveďte schéma produkce. Uveďte informace o všech rodičovských liniích potřebných pro rozmnožování hybridu a uveďte:  
      In the case of hybrid varieties the production scheme should be provided. This should provide details of
      all the parent lines required for propagating the hybrid e.g. and should identify:

     	a) všechny sterilní linie / any male sterile line                      
               b) systém udržování sterilních linií / maintenance system of male sterile lines







4.3.1 Jednoduchý hybrid / Single hybrid
                         

                     mateřská linie / female parent line ………………………………………….

                     otcovská linie / male parent line     ……………..	






4.3.2 Tříliniový hybrid / Three-way hybrid

                     mateřská linie jednoduchého hybridu / female parental line of the single hybrid used as female             parent ………………………………………………………………

                     otcovská linie jednoduchého hybridu / male parental line of the single hybrid used as female parent    ……………..	…………………………………………………………….

                     mateřská linie tříliniového hybridu / single hybrid used as female ………………………………

                     otcovská linie tříliniového hybridu / male parental line of the three-way hybrid    ……………..	


5. 	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy (číslo v závorce odpovídá číslování znaků v technickém protokolu CPVO TP/179/1; 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/179/1; please mark [X] the state of expression which best corresponds)

     	Znaky 				 				Odrůdy-příklady		Známka
     	Characteristics 			 		  		Example varieties		Note

5.1  	Semeno: kyselina eruková   
(1)	Seed: erucic acid

             	není	                 		absent                   		Martigena		1   [    ]
            	je				present                  		Emergo			9   [    ]

5.2     	Ploidie      
 (2)      	Ploidy  

	diploid         			diploid		      		Emergo			2   [    ]
	tetraploid                            	tetraploid                         		Oscar, Sylvester     	4   [    ]

5.3   	Doba kvetení      
(12)      	Time of flowering  

	velmi raná         			very early		      	Carla			1   [    ]
	raná                         		early                         		Oscar, Carnella		3   [    ]
	střední                       		medium                        		Iris, Veto			5   [    ]
	pozdní                        		late                        		Signo			7   [    ]
	velmi pozdní                  		very late                     		Lucida			9   [    ]

5.4	Rostlina: výška v plném květu 
(13)      	Plant: height at full flowering 

	nízká                        		low                         		Pionier    		3   [    ]
střední                       		medium                        		Iris, Lucida		5   [    ]
vysoká                        		tall                        		Sibelius, Signo		7   [    ]


5.5	Květ: žlutá barva korunních plátků 
(14)      	Flower: yellow colour of petals 

	světlá                        		light                         		Figaro     		1   [    ]
světlá až střední                		light to medium                  		                		2   [    ]
střední                        		medium                        		Emergo     		3   [    ]
              střední až tmavá  			medium to dark		      				4   [    ]
	tmavá                         		dark                         		               		5   [    ]
	

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

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





*) V případě stejných stupňů projevu obou odrůd uveďte velikost rozdílu.
In the case of identical states of expression of both varieties, please indicate the size of the diference.


7. 	Další informace, jež mohou přispět k odlišení odrůdy
     	Additional information which may help to distinguish the variety

7.1 	Rezistence k chorobám a škůdcům
     	Resistance to pests and diseases

[    ]  Ano, uveďte / Yes, please specify    


[    ]  Ne / No

7.2 	Existují  nějaké další znaky, které mohou přispět k odlišení odrůdy?
     	In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any additional characteristics which may help                      to distinguish the variety?


[    ]  Ano, uveďte / Yes, please specify    


[    ]  Ne / No

7.3 	Jsou zapotřebí zvláštní podmínky pro pěstování nebo zkoušení odrůdy?
    	Are there any special conditions for growing or conducting the examination?

[    ]  Ano, uveďte / Yes, please specify    


[    ]  Ne / No




7.4	Jiné informace
    	Other information

[    ]  Ano, uveďte / Yes, please specify    


[    ]  Ne / No


8. 	GMO – povinný údaj
	GMO – information required

8.1	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(2) of Council Directive 2001/18/EC of 12/03/2001.

	[    ]  Ano / Yes

	[    ]  Ne / No

Pokud ano, přiložte v bodě 8.2 kopii písemného osvědčení odpovědného úřadu, který potvrzuje, že technické zkoušení odrůdy podle článků 55 a 56 Basic Regulation nepředstavuje riziko pro životní prostředí podle norem výše zmíněného zákona.
If yes, attach in point 8.2 a copy of a written 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.

8.2	V případě GMO přiložte kopii osvědčení odpovědného úřadu, který potvrzuje, že technické zkoušení odrůdy podle článků 55 a 56 Basic Regulation nepředstavuje riziko pro životní prostředí podle norem výše zmíněného zákona.     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 ke zkoušení
Information on plant material to be examined
9.1	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. 
	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.
Rostlinný materiál by neměl projít žádným ošetřením, které by ovlivnilo projev znaku odrůdy, pokud příslušné orgány nepovolí nebo nepožádají. Pokud rostlinný materiál prošel nějakým druhem ošetření, musí být podrobně uvedeno. V tomto ohledu označte níže, zda byl rostlinný materiál vystaven vlivu:
	The plant material 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)	
		[    ] Yes	[    ] No
(b)	Chemické ošetření (např. regulátor růstu nebo pesticid) / Chemical treatment (e.g. growth retardant or pesticide)
		[    ] Yes	[    ] No
(c)	Tkáňové kultury / Tissue culture	[    ] Yes	[    ] No
(d)	Další faktory / Other factors	[    ] Yes	[    ] No
Uveďte podrobnosti o tom, 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:



