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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 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. 	Species:	Helianthus annuus  L. 
    	Druh:           	S l u n e č n i c e
		       	Sunflower

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



3. 	Návrh názvu nebo předběžné označení:
    	Proposed denomination or breeder's reference


4. 	Informace o původu, rozmnožování a udržování odrůdy:
    	Information on origin, maintenance and reproduction of the variety
                          
                                                                                               
4.1     	Typ odrůdy:  
     	Type of material 

	(a)	inbrední linie / inbred line

- pylově sterilní linie A/ male sterile line A						[    ]

- pylově fertilní linie B (udržovatel sterility)/ male fertile line B (maintainer of sterility)	[    ]

- pylově fertilní linie R (obnovitel fertility)/ male fertile line R (restorer of fertility)		[    ]


	(b)	hybrid / hybrid			

		- pylově sterilní dvouliniový hybrid/ male sterile single hybrid		[    ]

- pylově fertilní dvouliniový hybrid/ male fertile single hybrid		[    ]

- tříliniový hybrid / three-way hybrid					[    ]

	(c)	volně opylovaná odrůda / open-pollinated variety			[    ]

	(d)	jiná (uveďte) /  other (please indicate)				[    ]


4.2	Vzorec hybridu (informace podle odstavců 5 až 7 uveďte pro každý komponent odděleně):
Formula (if applicable, for each component in separate sheets, the information according to the following chapters 5 to 7 to be added).
			  
Dvouliniový hybrid/ single hybrid

(..........................................) x (........................................)
  mateřská linie/ female line         otcovská linie/ male line


Tříliniový hybrid/ three-way hybrid

(.....................................................................) x (....................................................................)
mateřská rodičovská linie/female parental line    otcovská rodičovská linie/male parental line

použitý dvouliniový hybrid jako mateřský                                     x (................................................................)
of single hybrid used as female				      otcovská rodičovská linie tříliniového hybridu
							      male parental line of 3-way hybrid

V případě použití pylově sterilního systému, uveďte jméno udržovatele mateřské rodičovské linie:
In case of use of the male sterility system, indicate the name of the maintainer line of the female parental line:

..............................................................................................................................................................................
4.3     	Genetický původ (vyplňte pro každý komponent v případě hybridní odrůdy):
     	Genetical origin (to be filled for each component in case of a hybrid variety)                                                                         
	
	Jména komponentů	Genetický původ		Společný původ s některými známými komponenty
	Components name	Genetic origin		Parentage with any other components already known

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

4.4	Přejete si, aby informace týkající se komponent hybridních odrůd byly považovány za důvěrné? 
Shall the information on data relating to components of hybrid varieties including data related to their cultivation be treated as confidential?
[    ]  Ano / Yes                             [    ]  Ne / No                           
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5. 	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy  (číslo v závorce odpovídá číslování znaků v technickém 	protokolu CPVO TP/81/1; označte [X] stupeň projevu, který nejlépe odpovídá odrůdě)
    	Characteristics of the variety to be indicated (the number in brackets refers to the state of expression in the 	technical protocol CPVO TP/81/1; please mark [X] the state of expression which best corresponds)

     	Znaky 				 				Odrůdy-příklady	  	Známka
     	Charakteristics 			 		  		Example varieties	  	Note

5.1   	List: zelená barva
 (4)  	Leaf: green color 

  	světlá    		           		light		             		H 52.9.1.1		3   [    ]
	střední				medium				HA 821			5   [    ]
	tmavá				dark				HA 303			7   [    ]

5.2   	List: puchýřnatost
 (5)  	Leaf: blistering

  	není nebo velmi slabá        	absent or very weak          					1   [    ]
	slabá				weak				HA 342, RHA 273		3   [    ]
	střední				medium				HA 291			5   [    ]
silná				strong				HA 303, RHA 361		7   [    ]

     	Znaky 				 				Odrůdy-příklady	  	Známka
     	Charakteristics 			 		  		Example varieties	  	Note

5.3	Doba kvetení 
(14)	Time of flowering 
	
velmi raná        			very early	          		HA 302, RHA 381		1   [    ]
	raná				early				RHA 273		3   [    ]
	střední				medium				RHA 274		5   [    ]
pozdní				late				RHA 271		7   [    ]
velmi pozdní			very late				RHA 361		9   [    ]
	
5.4	Jazykovitý květ: barva 
(19)	Ray floret: color 
	
žlutavě bílá			yellowish white    	          					1   [    ]
	světle žlutá			light yellow						2   [    ]
	středně žlutá			medium yellow			HA 89			3   [    ]
oranžově žlutá			orange yellow			RHA 361		4   [    ]
oranžová			orange				CM 587, RHA 295	5   [    ]
purpurová			purple							6   [    ]
červenavě hnědá			reddish brown						7   [    ]
vícebarevná			multicolored						8   [    ]

5.5	Rostlina: přirozená výška (ve zralosti) 
(28)	Plant: natural height (at maturity) 
	
velmi nízká	        		very short	          		HA 379			1   [    ]
	nízká				short				HA 291			3   [    ]
	střední				medium				RHA 801		5   [    ]
vysoká				tall				H 52.9.1.1		7   [    ]

5.6   	Rostlina: větvení (mimo větvení způsobené prostředím)
(29)	Plant: branching (excluding environmental branching)

      	není              			absent            			HA 89		            	1   [    ]
            	je                			present           			RHA 271	          	9   [    ]

5.7   	Semeno: hlavní barva
(38)	Seed: main colour
      	bílá				white						            	1   [    ]       	bělavě šedá			whitish grey					          	2   [    ]
šedá				grey				TRISUN 860	          	3   [    ]
světle hnědá			light brown					          	4   [    ]
středně hnědá			medium brown			RHA 273	          	5   [    ]
tmavě hnědá			dark brown					          	6   [    ]
černá				black				HA 89		          	7   [    ]
purpurová			purple						          	8   [    ]

5.7   	Semeno: proužky na okraji
(39)	Seed: stripes on margin
      	nejsou nebo velmi slabě zřetelné	none or very weakly expressed	RHA 273	            	1   [    ]        	slabě zřetelné      			weakly expressed			H 52.9.1.1	          	2   [    ]
silně zřetelné       			strongly expressed     		HA 89		          	3   [    ]

5.8   	Semeno: proužky mezi okraji
(40)	Seed: stripes between margin
      	nejsou nebo velmi slabě zřetelné	none or very weakly expressed	RHA 273	            	1   [    ]        	slabě zřetelné      			weakly expressed			RHA 293	          	2   [    ]
silně zřetelné       			strongly expressed     		HA 89		          	3   [    ]

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	 	Characteristic in which the  	State of expression 	State of expression
              similar variety	             	similar variety is different *)	of similar variety 		of candidate variety




*) V případě identického stupně projevů obou odrůd, uveďte velikost rozdílu.
    In the case of identical states of expressions of both varieties, please indicate the size of the difference. 



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
	 
	(a)	padlí / Downy Mildew							[    ]
		(přesně určená rasa/ precise the races)
	........................................................................
	........................................................................
	(b)	rez / Rust								[    ]

	(c)	Jiní škůdci a choroby / Other pests or diseases 				[    ]

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

7.2	Využití  
	Use

	(i)	na olej a pečivo  / oil and cake						[    ]
	(ii)	pro ptactvo a přímou lidskou spotřebu / birds and direct human consumption	[    ]
	(iii)	pro okrasné účely / ornamentals						[    ]
	(iv)	jiné užití (uveďte) / other use (specify)					[    ]

   	……………………………………………..................................................


7.3 	Zvláštní podmínky pro zkoušení odrůdy
    	Special conditions for the examination of the variety
	
[    ]  Ano, uveďte / Yes, specify
	
	



	
	[    ]  Ne / No
	
7.4 	Jiné informace
    	Other information




	GMO

Je odrůda geneticky modifikovaným organismem ve smyslu § 2 písm. d) zákona č. 78/2004 Sb.?

Is the variety a Genetically Modified Organism within the meaning of Article 2 (d) of Act No. 78/2004 Coll.?


[    ]  Ano / Yes

[    ]  Ne / No


Pokud ano, přiložte kopie následujících dokumentů:
If yes, please add a copy of the following documents:

	Rozhodnutí Komise ES o uvedení na trh v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES.
	Commission Decision concerning the placing on the market, in accordance with Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council.


	Souhlas příslušného úřadu členského státu s uvedením na trh podle výše uvedeného rozhodnutí Komise ES.
	Consent of the competent authority of the Member State to the placing on the market, in accordance with this Decision.













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


