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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:	Allium schoenoprasum L.
    	Druh:           	P a ž i t k a
                      		Chives
_________________________________________________________________________________________________
2. 	Žadatel(é): jméno a adresa 
    	Applicant(s): Name and address 



_________________________________________________________________________________________________   3. 	Název odrůdy
Variety denomination

a) Návrh názvu odrůdy, kde je to odpovídající
    Where appropriate proposal for variety denomination

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

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

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

4.1     	Šlechtění, udržování a rozmnožování odrůdy / Breeding, maintenance and reproduction of the variety
      	 Please indicate breeding scheme, parents, other relevant information

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


b)
(i)	generativní rozmnožování / seed propagated					[    ]
(ii)	vegetativní rozmnožování / vegetatively propagated					[    ]



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








5. 	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy  (číslo v závorce odpovídá číslování znaků v technickém 	protokolu CPVO TP/198/2; 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 CPVO Protocol TP/198/2; please mark the state of expression which best corresponds).


     	Znaky 				 				Odrůdy-příklady	  	Známka
     	Characteristics 			 		  		Example varieties	Note
_________________________________________________________________________________________________
5.1    	Rostlina: výška
 (1)	Plant: height

         	velmi nízká			very short						1   [    ]
velmi nízká až nízká		very short to short					2   [    ]
nízká				short							3   [    ]
nízká až střední			short to medium						4   [    ]
střední				medium				Divonne			5   [    ]
střední až vysoká			medium to tall						6   [    ]
vysoká				tall				Biggy, Jowisz		7   [    ]
vysoká až velmi vysoká		tall to very tall						8   [    ]
velmi vysoká			very tall							9   [    ]

5.2	Olistění: postavení
(2)	Foliage: attitude

vzpřímené			erect				Biggy, Marlau		1   [    ]
vzpřímené až polovzpřímené	erect to semi erect		Jeilo			2   [    ]
	polovzpřímené	  		semi erect			Divonne			3   [    ]
_________________________________________________________________________________________________   
5.3    	List: vosková vrstva
(4)	Leaf: waxiness

         	slabá				weak				Staro			1   [    ]
slabá až střední			weak to medium						2   [    ]
střední				medium				Jeilo, Polystar		3   [    ]
střední až silná			medium to strong						4   [    ]
silná				strong				Erecta			5   [    ]
_________________________________________________________________________________________________
5.4    	List: intenzita zelené barvy
(5)	Leaf: intensity of green colour


         	velmi světlá			very light						1   [    ]
světlá				light							2   [    ]
střední				medium				Divonne			3   [    ]
tmavá				dark				Polyfire			4   [    ]
velmi tmavá			very dark			Marlau			5   [    ]
_________________________________________________________________________________________________





     	Znaky 				 				Odrůdy-příklady	  	Známka
     	Characteristics 			 		  		Example varieties	Note
_________________________________________________________________________________________________
5.5    	List: průměr
(7)	Leaf: diameter

         	velmi malý			very small						1   [    ]
velmi malý až malý		very small to small					2   [    ]
malý				small				Twiggy			3   [    ]
malý až střední			small to medium						4   [    ]
střední				medium				Marlau			5   [    ]
střední až velký			medium to large						6   [    ]
velký				large				Staro			7   [    ]
velký až velmi velký		large to very large					8   [    ]
velmi velký			very large						9   [    ]
_________________________________________________________________________________________________
5.6    	Pylová sterilita
(14)	Male sterility
není až velmi nízká		absent to very low		Twiggy			1   [    ]
nízká				low				Toplau			2   [    ]
	velmi vysoká	  		very high			Marlau			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 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, které mohou pomoci při zkoušení odrůdy
    	Additional information which may help in the examination of the variety

7.1	Rezistence k chorobám a škůdcům / Resisitance to pests and diseases

[    ]		Ano (prosím uveďte) / Yes (please specify)




[    ]		Ne / No





7.2	Existují další znaky kromě informací uvedených v sekci 5 a 6, které mohou pomoci při odlišení odrůdy?
In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any other characteristics which may help to distinguish the variety?

[    ]		Ano (prosím uveďte) / Yes (please specify)




[    ]		Ne / No


7.3 	Jiné informace
    	Other information

[    ]		Ano (prosím uveďte) / Yes (please specify)




[    ]		Ne / No



_________________________________________________________________________________________________
7.4 	Fotografie
    	Photo

	Je doporučeno k Technickému dotazníku přiložit reprezentativní barevnou fotografii odrůdy.
It is recommended to provide a representative colour image of the variety to accompany the Technical Questionnaire. 


8.	GMO – povinná informace
	GMO - information required

Odrůda je geneticky modifikovaným organismem ve smyslu § 2(2) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2001/18 ze dne 12.3.2001
The variety represents a Genetically Modified Organism within the meaning of Article 2(2) of Council Directive EC/2001/18 of 12/03/2001


[    ]	ANO / YES				[    ]	NE / NO






Jestliže ano, doložte kopii osvědčení, ve kterém zodpovědná autorita uvádí, že odrůda podle článku 55 a 56 Základního nařízení není rizikem pro životní prostředí v souladu s výše uvedenými nařízeními Rady.
If yes, please add a copy of the written attestation of 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 zkoušeném rostlinném materiálu
	Information on plant material to be examined

	9.1 Projev vlastnosti nebo několika vlastností může být ovlivněn faktory jako jsou choroby a škůdci, chemickým 	ošetřením (např. růstovými regulátory nebo pesticidy), vlivem tkáňových kultur, odlišnou podnoží, rouby 	odebranými v různých vývojových stadiích ze stromů, apod.
	The expression of 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 	rootstock, scions taken from different growth phases of a tree, etc.

	9.2 Rostlinný materiál by neměl podstoupit ošetření, které by mohlo změnit projev znaků odrůdy, jestliže toto 	ošetření nepovolí nebo nepožaduje odpovědná autorita. Jestliže rostlinný materiál takové ošetření podstoupil, 	veškeré 	podrobnosti musí být přesně stanoveny. S ohledem na uvedené, vyznačte prosím, zda byl rostlinný 	materiál uváděný do zkoušek 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 	bellow, 	to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:


(a)  Mikroorganismů (např. viry, bakterie, fytoplazma)			[   ] Ano / Yes	[   ] Ne / No
       Microorganisms ( e.g. virus, bacteria, phytoplasma)			

(b)   Chemické ošetření (např. růstové regulátory nebo pesticidy)		[   ] Ano / Yes	[   ] Ne / No
       Chemical treatment (e.g. growth retardant or pesticide)

	Tkáňové kultury							[   ] Ano / Yes	[   ] Ne / No

        Tissue culture

	Jiné faktory								[   ] Ano / Yes	[   ] Ne / No

       Other factors	


	Doplňte podrobnosti, jestliže jste označili „Ano / Yes“
	Please provide details of where you have indicated „Yes“








________________________________________________________________________________________________

Prohlašuji (prohlašujeme) tímto, že udané informace jsou podle mého (našeho) vědomí 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:


