 								Odrůda /Variety:
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TD - obecný
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. 	Druh  	   - latinsky:	
    	Species
		   - česky	
_________________________________________________________________________________________________
2. 	Žadatel(é): jméno a adresa 
    	Applicant(s): Name and address 




3. 	Předběžné označení:
    	Breeder's reference
__________________________________________________________________________________________________4. 	Informace o původu, rozmnožování a udržování odrůdy:
    	Information on origin, maintenance and reproduction of the variety

4.1     	Původ (výchozí materiál):  
      	Origin (parentage)  

	semenáč (uveďte rodičovské odrůdy) / seedling (indicate parent varieties)			


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

	mutace (uveďte původní odrůdu) / mutation (indicate the original variety)				


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

	nález (uveďte kde a kdy) / discovery (indicate where and when)				


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

4.2     	Použité metody šlechtění:  
	Breeding method  

	
4.3	Způsob rozmnožování (např. semeny, hlízami, řízky, dělením, in vitro apod.):
Reproduction or multiplication (e.g. by seeds, tubers, cuttings, dividing, in vitro etc.)


4.4     	Metoda udržovacího šlechtění: 
     	Method of maintenance


	Jiné údaje
Other information



4.4	Jméno a adresa udržovatele:     
	Name and address of maintainer
5. 	Popis odrůdy. Uveďte typické znaky.
    	Characteristics of the variety to be indicated 

     	Znaky				Stupeň projevu				Odrůdy-příklady, pokud jsou 	Characteristics			State of expression			Example varieties	, if any 





















________________________________________________________________________________________________
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 		kandidátské odrůdy
	Denomination of variety 	Characteristic in which the   	State of expression 	State of expression
              	                	              similar variety is different 		of similar variety 		of candidate variety







_________________________________________________________________________________________________
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


7.3 	Jiné informace
     	Other information


__________________________________________________________________________________________________Datum / Date: 							Podpis / Signature:




K technickému dotazníku přiložte reprezentativní barevnou fotografii odrůdy.
A representative color photo of the variety should be included in the Technical Questionnaire.

