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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:	Apium graveolens  L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.
    	Druh:           	C e l e r  b u l v o v ý
                      		Celeriac

2. 	Žadatel(é): jméno a adresa, telefon a fax, emailová adresa a jméno a adresa zástupce:
Applicant(s): Name and address, phone and fax number(s), Email address, and where appropriate name and address of the procedural representative







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     	Šlechtění, udržování a množení 
      	Breeding, maintenance and reproduction of the variety


(a)	
(i)  volně opylovaná odrůda / open - pollinated variety					[    ]
(ii) hybrid / hybrid									[    ]
(iii) rodičovská linie / parent line 							[    ]
		

(b)
(i)  množení semeny / seed propagated						[    ]
(ii) množení vegetativně / vegetatively propagated					[    ]


(c)	Další informace o genetickém původu a šlechtitelské metodě			[    ]
              Other information on genetic origin and breeding method



4.2     	Zeměpisný původ odrůdy: místo a země ve které byla odrůda vyšlechtěna nebo objevena  
     	Geographical origin of the variety: the region and the country in which the variety was bred or discovered and developed



4.3. 	Mají být informace spojené s komponenty hybridů, včetně informace o jejich pěstování považované 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


Pokud ano, přiložte tyto informace na tiskovině určené pro důvěrné informace.
If yes, please give this information on the attached form for confidential information.

Pokud ne, předložte prosím informace týkající se komponentů hybridních odrůd, včetně informací o jejich pěstování:
If no, please give information on data relating to components of hybrid varieties including datarelated to their cultivation:	

Schéma šlechtění (označte samčí komponent jako první)
Breeding scheme (indicate female component first)






5. 	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy  (číslo v závorce odpovídá číslování znaků ve zkušební 	směrnici CPVO TP/74/1; označte [X] stupeň projevu, který nejlépe odpovídá odrůdě)
    	Characteristics of the variety to be given (the number in brackets refers to the state of expression in the test 	guidelines CPVO TP/74/1; please mark [X] the state of expression which best corresponds)

     	Znaky 				 				Odrůdy-příklady	  	Známka
     	Characteristics 			 		  		Example varieties		Note

5.1    	Rostlina: výška
(1)	Plant: height

         	nízká         			short    				Ofir		     	3   [    ]
	střední          			medium    			Ibis, Monarch	      	5   [    ]
	vysoká				tall				Bergers weisse Kugel,	7   [    ]
									Boule de Marbre, Mars
5.2   	Olistění: postavení
(3)  	Foliage: attitude

	vzpřímené            		erect                     		Mars		 	1   [    ]
             	vzpřímené až polovzpřímené	erect to semi-erect		Bergers weisse Kugel, 	2   [    ]
									Monarch
   	polovzpřímené   			semi-erect        			Anita, Ibis  		3   [    ]
	polovzpřímené až vodorovné	semi-erect to horizontal		Ofir			4   [    ]
	vodorovné     			horizontal   			Ilona			5   [    ]
	

5.3	Řapík: antokyanové zbarvení
(11)	Petiole: anthocyanin coloration

	není				absent				Mars, Neve		1   [    ]
	je				present				Bergers weisse Kugel	9   [    ]
									Geant, Danois

5.4	Listová čepel: velikost terminálního lístku
(12)	Leaf blade: size of terminal leaflet

	malá				small				Ortho			3   [    ]
	střední				medium				Ibis, Kojak		5   [    ]
	velká				large							7   [    ]


     	Znaky 				 				Odrůdy-příklady	  	Známka
     	Characteristics 			 		  		Example varieties		Note


5.5	Lístek: tvar zubů na okraji
(13)	Leaflet: shape of tips of margin
	
	zašpičatělý			pointed				Dolvi, Ibis		1   [    ]
	přechodný			intermediate			Monarch, President, Prinz	2   [    ]
	zaoblený			rounded				Radiant			3   [    ]

5.6	Lístek: rozložení laloků
(15)	Leaflet: spacing of lobes

bez dotyku			not touching			Cascade			1   [    ]
	dotýkající se			touching				Monarch			2   [    ]
	překrývající se			overlapping			Kojak			3   [    ]

5.7   	Bulva: velikost
(16)  	Tuber: size
           
             	malá            			small                    			Ofir			3   [    ]
             	střední                    		medium            			Anita, Bergers weisse	5   [    ]
									Kugel
  	velká               			large             			Ibis, Neve	  	7   [    ]

5.8   	Bulva: základní barva pokožky
(18)  	Tuber: main color of skin
  
          	bělavá           			whitish				Mars, Monarch, Neve 	1   [    ]
       	hnědá                     		brown				Anita, Bergers weise	2   [    ]
									Kugel

5.9   	Bulva: nasazení kořenů
(20)  	Tuber: insertion of roots

nízké         			low    				Cesar, Ortho		3   [    ]
střední          			medium    			Monarch 		5   [    ]
	vysoké				high							7   [    ]

5.10   	Bulva: tvar na podélném řezu
(23)  	Tuber: shape in longitudinal section

široce elipsovitý			broad elliptic			Kojak			1   [    ]
kruhovitý         			round    				Monarch			2   [    ] 
	příčně široce elipsovitý		transverse broad elliptic		Anita, Bergers weisse	3   [    ]
									Kugel
	tupě kuželovitý			truncate conical						4   [    ]
	tupě ploše kuželovitý		flattened truncated conical					5   [    ]

5.11   	Bulva: barva dužniny
(24)  	Tuber: color of flesh
  
          	bílá           			white                 			Diamant, Monarch 	1   [    ]
       	slonová kost                     		ivory				Ofir			2   [    ]

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 0)			podobné odrůdy		přihlašované odrůdy
	Denomination of		Characteristic in which the		State of expression	State of expression
              similar variety		similar variety is different 0)	of similar variety		of candidate variety








0) V případě identického stupně projevů obou odrůd, uveďte velikost rozdílu.
    In the case of identical states of expressions of both varietes, 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







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

[    ]  Ano, uveďte / Yes, specify
	
	



	
	[    ]  Ne / No
7.3 	Jiné informace
    	Other information









K technickému dotazníku může být přiložena fotografie jednoho nebo více terminálních lístků v původní velikosti. 
A representative photograph of one or more terminal leaflets of the variety in original size may be included to the Technical Questinnaire.

	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:


