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   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:	Zea mays  L. 
    	Druh:           	K u k u ř i c e
                      		Maize    

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 




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     	Typ materiálu:  
     	Type of material 

	(i)	linie / inbred line						[    ]
	(ii)	dvouliniový hybrid / single-cross hybrid			[    ]
	(iii)	tříliniový hybrid / three-way hybrid				[    ]
	(iv)	čtyřliniový hybrid / double-cross hybrid			[    ]
	(v)	volně opylovaná odrůda / open-pollinated variety		[    ]
	(vi)	jiná (uveďte vzorec) /  other (indicate furmula)		[    ]

Odrůda pochází z:
Variety resulting from:
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 the variety
4.2.1	V případě hybridních odrůd by měl být uveden vzorec. Uvďte informace o všech rodičovských liniích potřebných pro rozmnožování hybridu, např.
	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.

(a)	Jednoduchý hybrid / Single Hybrid

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

(b)	Tříliniový hybrid / Three-Way Hybrid
jednoduchý hybrid (viz níže) používaný jako mateřská odrůda x (	)
single hybrid (below) used as female parent 	otcovská linie / male parent line
nebo / or (	) x jednoduchý hybrid (viz níže) používaný jako otcovská odrlůda
	mateřská linie / female parent line 	single hybrid (below) used as male parent

(	) x (	)
mateřská linie / female parent line	otcovská linie / male parent line
jednoduchý hybrid / single hybrid

(c)	Čtyřliniový hybrid / Double Hybrid

(	) x (	)
mateřská linie / female parent line	otcovská linie / male parent line
jednoduchý hybrid používaný jako mateřská odrůda / single hybrid used as female parent

(	) x (	)
mateřská linie / female parent line	otcovská linie / male parent line
jednoduchý hybrid používaný jako otcovská odrůda / single hybrid used as male parent
(single hybrid používaný jako mateřská odrůda) x (single hybrid používaný jako otcovská odrůda)
(single hybrid used as female parent) x (single hybrid used as male parent)

měla by být označena hlavně / and should identify in particular:
(i)	pylově sterilní mateřská linie / any male sterile female parent lines
	                                               
(ii)	udržovací šlechtění pylové sterility mateřské linie / maintenance system of male sterile female parent lines
	                                               
4.2.2	Volně opylovaná odrůda (uveďte podrobně) / Open-pollinated variety (please provide details)
	                                               

	Ostatní (uveďte podrobně) / Other (please provide details)

	                                               

4.3     	Geografický původ odrůdy: region a stát, ve kterém 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



5. 	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy  (číslo v závorce odpovídá číslování znaků v technickém protokolu CPVO TP/2/3; 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/2/3; please mark [X] the state of expression which best corresponds)

     	Znaky 								Odrůdy-příklady		Známka
     	Characteristics 							Example varieties		Note

5.1   	Lata: doba kvetení (ve střední třetině hlavní osy, 50% rostlin)
 (6)  	Tassel: time of anthesis (on middle third of main axis, 50% of plants)

	velmi raná			very early						1   [    ]
	velmi raná až raná		very early to early			KW1069	, Spirit (SC)	2   [    ]
	raná    				early				F257, Champ (SC)	3   [    ]
	raná až střední			early to medium			F259, Centurion (SC)	4   [    ]
	střední				medium				F522, Zenith (SC)		5   [    ]
	střední až pozdní			medium to late			A632			6   [    ]
	pozdní				late				B73			7   [    ]
	pozdní až velmi pozdní		late to very late			AM1513			8   [    ]
	velmi pozdní			very late							9   [    ]

5.2 	Lata: antokyanové zbarvení báze plevy (ve střední třetině laty)
 (7)  	Tassel: anthocyanin coloration at base of glume

	není nebo velmi slabé		absent or very weak		W117, Royalty (SC)	1   [    ]
	slabé				weak				F66, Boston (SC)		3   [    ]
	střední				medium				F107			5   [    ]
silné				strong				EP1			7   [    ]
	velmi silné			very strong						9   [    ]

5.3   	Palice: antokyanové zbarvení blizen
(14)  	Ear: anthocyanin coloration of silks

	není nebo velmi slabé		absent or very weak		F7, F195, Bonus (SC)	1   [    ]
	slabé				weak				F257, El Toro (SC)	3   [    ]
	střední				medium				F244, Gyöngymazsola (SC)	5   [    ]
silné				strong				W401			7   [    ]
	velmi silné			very strong						9   [    ]

5.4.i	Pouze inbrední linie a odůdy s typem zrna: cukrový nebo pukancový: Rostlina: délka (včetně laty)
(22.1)  	Only inbred lines and varieties with ear type of grain: sweet or pop: Plant: length (tassel included)
	
	velmi krátká			very short			F7			1   [    ]
	krátká				short				W117, Spirit (SC)		3   [    ]
	střední				medium				F244, Puma (SC)		5   [    ]
	dlouhá				long				WD36, Royalty (SC)	7   [    ]
	velmi dlouhá			very long			Enterprise (SC)		9   [    ]


5.4.ii	Pouze hybridy a volně opylované odrůdy: Rostlina: délka (včetně laty)
(22.2)  	Only hybrids and open-pollinated varieties, excluding varieties with ear type of grain: sweet or pop: Plant: length

	velmi krátká			very short						1   [    ]
	krátká				short				PR39D23		3   [    ]
	střední				medium				PR37Y12  		5   [    ]
	dlouhá				long				DKC5166     		7   [    ]
	velmi dlouhá			very long						9   [    ]

5.5	Palice: typ zrna (ve střední třetině palice)
(34)   	Ear: type of grain (in middle third of ear)

	tvrdý				flint				F2			1   [    ]
	tvrdý až mezityp			flint-like				F252			2   [    ]
	mezityp				intermediate			F107			3   [    ]
	mezityp až koňský zub		dent-like				A654			4   [    ]
	koňský zub			dent				W182 E			5   [    ]
	cukrový				sweet				Jubilee	(SC)		6   [    ]
	pukancový			pop				Iowa Pop (PC)		7   [    ]
	voskový				waxy							8   [    ]
	moučný				flour							9   [    ]

5.6	Mimo odrůd s typem zrna: cukrový: Palice: barva hřbetní strany zrna (ve střední třetině palice)
(37)   	Excluding varieties with ear type of grain: sweet: Ear: colour of dorsal side of grain

	bílá				white				F481			1   [    ]
	žlutavě bílá			yellowish white			A188			2   [    ]
	žlutá				yellow							3   [    ]
	žlutooranžová			yellow orange			F66			4   [    ]
	oranžová			orange				EP1			5   [    ]
	červenooranžová			red orange						6   [    ]
	červená				red							7   [    ]
	nachová				purple							8   [    ]
	tmavě červená			brownish						9   [    ]
modročerná			blue black					            10   [    ]
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5.7   	Palice: antokyanové zbarvení plev vřetene
(39)	Ear: anthocyanin coloration of glumes of cob

	není nebo velmi slabé		absent  or very weak		F2, F257		1   [    ]
	slabé				weak				F252			3   [    ]
	střední				medium				W117			5   [    ]
	silné				strong				A632			7   [    ]
	velmi silné			very strong						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 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, please specify    


[    ]  Ne / No

7.3 	Jiné informace
    	Other information

	Pouze cukrová kukuřice: typ / Sweet corn varieties only: type 

Normální odrůdy / Normal sweet varieties (su1) 				1   [    ]
Odrůdy se zvýšeným cukrem / Sugary enhanced varieties (se) 			2   [    ]
Super sladké odrůdy / Super sweet varieties (sh2) 				3   [    ]
Ostatní (upřesněte) / Other (please specify) 					4   [    ]

Další informace / Other information

8. 	GMO – povinný údaj
	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(2) of Council Directive 2001/18/EC of 12/03/2001.

[    ]  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.  	Informace o rostlinném materiálu ke zkoušení
Information on plant material to be examined
9.1	Vyjádření některého znaku nebo několika znaků odrůdy může být ovlivněno 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:

