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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:	Papaver somniferum L. 
    	Druh:           	M á k
                      		Opium/Seed Poppy    

2. 	Žadatel(é): jméno(a) a adresa(y), telefon a fax, pokud je vhodné, uveďte jméno a adresu zmocněného zástupce
Applicant(s): Name(s) and address(es), phone and fax number (s) and where appropriate name and address of the procedural representative 





            Šlechtitel (pokud je jiný než žadatel):
               Breeder (if different from applicant):

3. 	Název odrůdy
Variety denomination

a) Návrh názvu odrůdy
    Where appropriate proposal for variety denomination

	........................................................................................................

b) Předběžné označení
     Provisional designation (Breeder's reference) 

	........................................................................................................

4. 	Informace o původu, rozmnožování a udržování odrůdy:
    	Information on origin, maintenance and reproduction of the variety
                                                                                                                         
4.1     	Schéma šlechtění  
     	Breeding scheme 

	Odrůda pochází z:
  Variety resulting from:
	Křížení / Crossing


a)	kontrolované křížení / controlled cross	....................[    ]
(uveďte rodičovské odrůdy - matka x otec) / (please state parent varieties - female x male parent)
b)	částečně známé křížení / partially known cross	....................[    ]
(uveďte známé rodičovské odrůdy – matka x otec) / (please state known parent variety(ies) – female x male parent)
c)	neznámé křížení / unknown cross	....................[    ]
	Mutace / Mutation	....................[    ]

(uveďte rodičovskou odrůdu) / (please state parent variety)
	Objevení a vývoj / Discovery and development	....................[    ]

(uveďte kde, kdy a jak byla odrůda objevena) / (please state where and when discovered
and how developed)
4.1.4		Ostatní / Other...................................................................................................................................[    ]
(uveďte podrobně) / (please provide details)




4.2     	Způsob rozmnožování odrůdy
     	Method of propagating the variety
4.2.1	Odrůdy množené semeny /  Seed-propagated varieties
	

	Samosprášení  / Self-pollination							[    ]
	Cizosprášení / Cross-pollination							[    ]                                      
(i) populace / population								[    ]                                                               
(ii) syntetická odrůda / synthetic variety						[    ]
	Hybrid / Hybrid									[    ]
Jiné (uveďte podrobně) / Other (please provide details)				[    ]



                                 

5. 	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy (číslo v závorce odpovídá číslování znaků v technickém protokolu CPVO TP/166/1; 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/166/1, please mark [X] the state of expression which best corresponds)


     	Znaky 							Odrůdy-příklady		         Známka
     	Characteristics 						Example varieties	                        Note

5.1   	List: bílé skvrny
 (2)  	Leaf: white spots

	nejsou    			absent			Botond, Buddha, Major             	1   [    ]
	jsou         			present			Kozmosz, Orel, Racek, Sokol	9   [    ]


5.2   	Korunní plátek: barva
 (10)  	Petal: colour

	bílá       			              white          	              Botond, Korona, Major, Sokol	1   [    ]
	světle růžová        		light pink                	Agat	                             	2   [    ]
	středně růžová			medium pink		Albin, Rosemarie, Rubin                 	3   [    ]
	tmavě růžová			dark pink	              Edel-Rot                              	4   [    ]
	červená				red			Danish Flag         	               	5   [    ]
	světle fialová			light violet		Kozmosz                   		6   [    ]
	středně fialová			medium violet         	Leila        			7   [    ]
	tmavě fialová         		dark violet   		Zeno 2002	               	8   [    ]
	

5.3 	Korunní plátek: skvrna
 (11)  	Petal: marking

	není	                		none			TMO1, Afyon 95, Ofis 96		1   [    ]
	celistvá                  		blotch			Botond, Malsar, Rosemarie, Sokol 	2   [    ]
	pruhy    				band			                                             	3   [    ]
	podélné pruhy       		radial stripes		                                             	4   [    ]
	
     	Znaky 							Odrůdy-příklady		         Známka
     	Characteristics 						Example varieties	                        Note
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5.4   	Tobolka: tvar v podélném průřezu
 (18)  	Capsule: shape in longitudial section

	vejčitý       			ovate       		Major, Opal			1   [    ]
	zploštělý               		oblate                   	Botond                                 	2   [    ]
	cylindrický			cylindrical		Kék Gemona, Korona            	3   [    ]
	okrouhlý 			round	               	Postomi                                	4   [    ]
	oválný				elliptic			Minoán                  		5   [    ]
	

5.5   	Tobolka: otvíravost
 (23)  	Capsule: dehiscence

	neotvíravá			indehiscent		Botond, Kék Gemona, Major            	1   [    ]
	otvíravá  			dehiscent		Edel-Rot, Edel-Weiss         	2   [    ]


5.6   	Semeno: barva
 (27)  	Seed: colour

	bílá   			              white          	              Albín, KP Albakomp, Orel, Racek, Sokol 1   [    ]
	žlutohnědá                   		yellowish brown               		                             	2   [    ]
	hnědá    				brown      		Redy                                    	3   [    ]
	růžová       			pink	                                                                         	4   [    ]
	šedá				grey			Edel-Rot, Edel-Weiss, Florian          	5   [    ]
	světle namodralá      		light bluish		Minoán                   		6   [    ]
	středně namodralá              	medium bluish         	Agat, Morwin, Opal		7   [    ]
	tmavě namodralá 		dark bluish   		Botond, Buddha, Madrigal               	8   [    ]
	

5.7   	Tobolka: obsah morfinu
 (29)  	Capsule: morphine content

	velmi nízký			very low          	              Mieszko, Zeno Morphex       	1   [    ]
	velmi nízký až nízký		very low to low                		                             	2   [    ]
	nízký    				low		              Albin, Redy                          	3   [    ]
	nízký až střední			low to medium	                                                           	4   [    ]
	střední				medium			Bergam, Major, Opal               	5   [    ]
	střední až vysoký			medium to high		                             		6   [    ]
	vysoký				high                       	Postomi       			7   [    ]
	vysoký až velmi vysoký		high to very high   	               	               	8   [    ]                                                           
	velmi vysoký         		very high   		Botond, Buddha                   	9   [    ]


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  1)	of similar variety 		of candidate variety





1) 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 difference


7. 	Další informace, jež mohou přispět ke zkoušení odrůdy
     	Additional information which may help in the examination of the variety

7.1 	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

7.2 	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

7.3 	Jiné informace
    	Other information

	
              7.3.1  Rezistence k chorobám a škůdcům  / Resistance to pests and diseases


              7.3.2  Zvláštní podmínky pro zkoušení odrůdy / Special conditions for the examination of the variety

	Doba výsevu / Growing season


jaro  / spring		               [    ]
                                 podzim / autumn                           [    ]


	Další podmínky / Other conditions

             
                          

8. 	Povolení k uvedení do oběhu
	Authorization for release

	Vyžaduje odrůda předchozí povolení k uvedení do oběhu v rámci právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, zdraví lidí a zvířat?                                                                                                   Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?


[    ]  Ano / Yes

[    ]  Ne / No


	Bylo takové povolení uděleno?                                                                                                                           Has such authorization been obtained?


[    ]  Ano / Yes

[    ]  Ne / No

Pokud odpovíte ano na (b), přiložte kopii povolení.
If the answer to (b) is yes, please attach a copy of the authorization.
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:

