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Světlice barvířská / safflower, TG/134/3
Odrůda / Variety:
Strana 1

 
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 / Species
Carthamus tinctorius (L.) 


Světlice barvířská


Safflower
Carthame
Saflor

2.	Žadatel / Applicant



Jméno / Name





Adresa / Address








Tel.: 





E-mail:





Šlechtitel (je-li jiný než žadatel) / Breeder (if different from applicant)










3.	Návrh názvu nebo šlechtitelské označení / Proposed denomination and breeder’s reference



Návrh názvu / Proposed denomination
(je-li dostupný / if available)


	


Šlechtitelské označení /
Breeder’s reference







4.        Informace o původu, rozmnožování a udržování odrůdy:
         Information on orgin, maintance and reproduction of the variety 

5.	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy (číslo v závorce odpovídá číslování znaků 	v klasifikátoru UPOV; 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 Test Guidelines;  please mark the note which best corresponds).


Znaky
Characteristics
Odrůdy - příklady
Example Varieties
ZnámkaNote
5.1
(8)
Doba kvetení (50 % rostlin s nejméně jedním otevřeným květenstvím)
Time of flowering (50% of plants with at least one inflorescence open)



velmi raná / very early
Mexico Dwarf
1 [   ]

raná / early
CT-104
3 [   ]

střední / medium
Alameda, Alarosa, Tomejil
5 [   ]

pozdní / late
Carsol, CT- 110,
Sepasa - 317
7 [   ]

velmi pozdní / very late
M - 2
9 [   ]
5.2
(10)
Rostlina: výška
Plant: height



velmi krátká / very short
Mexico Dwarf
1 [   ]

krátkát / short
Almeda
3 [   ]

střední / medium
Alarosa, Gila, Tomejil
5 [   ]

dlouhá / tall
M–2, M-16
7 [   ]

velmi dlouhá / very tall

9 [   ]
5.3
(12)
Korunní lístek: barva
Petal: color



bílá / white
 
1 [   ]

žlutá / yellow
Sepasa – 317, TC-110
2 [   ]

oranžová / orange

3 [   ]
5.4
(24)
Korunní lístek: změna barvy
Petal: change of color



není / absent
Sepasa – 317, TC-110
1 [   ]

je / present
Alameda
9 [   ]
5.5
(27)
Semeno: barva
Grain: color



bílá / white
TC - 110
1 [   ]

bíle žlutavá / white yellowish
Alameda
2 [   ]

hnědě žlutavá/ brown yellowish
CT - 109
3 [   ]

hnědá/ brown
CT - 104
4 [   ]


5.6
(29)
Semeno: podíl kyseliny olejové
Grain: percentage of oleic acid




nízký / low

3  [   ]

střední / medium

5  [   ]

vysoký / high

7  [   ]





6.	Podobné odrůdy a odlišnosti od těchto odrůd
	Similar varieties and differences from these varieties 

Prosím použijte následující tabulku a místo pro komentář k poskytnutí informace, jak se přihlašovaná odrůda liší od ostatních obecně známých odrůd, uveďte, prosím, nejblíže podobnou odrůdu. Tato informace může pomoci zkušebnímu úřadu posoudit odlišnost efektivnějším způsobem.

Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar.  This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way.

Název podobné odrůdy
Denomination(s) of variety(ies) similar to your candidate variety
Znak, ve kterém je podobná odrůda odlišná
Characteristic(s) in which your candidate variety differs from the similar variety(ies)
Popište projev znaku podobné odrůdy
Describe the expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies)
Popište projev znaku přihlašované odrůdy
Describe the expression of the characteristic(s) for your candidate variety
Příklad 
 Example
List: postavení čepele 
Leaf: attitude of blade
vzpřímený
erect
polovzpřímený
semi‑erect












Komentář / Comments: 
7.	Další informace, které mohou přispět  ke zkoušení odrůdy
	Additional information which may help in the examination of the variety
7.1	Rezistence vůči škůdcům a chorobám
       Resistance to pests and deseases

7.2	   Speciální podmínky pro zkoušení odrůdy
	   Special conditions for the examinnation of the variety

7.3  Jiné informace / Other information
8.	Povolení k uvolnění
	Authorization for release

	(a) 	GMO - povinný údaj
		GMO - information required

	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.


	(b)	Je vyžadováno povolení pro uvolnění odrůdy podle legislativy týkající se ochrany životního prostředí, 	zdraví lidí a zvířat?
	Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of 	the environment, human and animal health?

		Ano / Yes	[   ]	Ne / No	[   ]

	(c)	Bylo toto povolení vydáno?
		Has such authorization been obtained?

		Ano / Yes	[   ]	Ne / No	[   ]

	 Pokud v (c) uvedeno ano, doložte prosím kopii povolení
	.If the answer to (c) is yes, please attach a copy of the authorization.




	

9. 	Informace o hodnoceném rozmnožovacím materiálu nebo materiálu dodaném pro zkoušení	Information on plant material to be examined or submitted for examination. 

9.1	Projev znaku nebo více znaků odrůdy může být ovlivněn různými faktory, jako jsou choroby, škůdci, 	chemické ošetření (např. růstovými regulátory, pesticidy), ovlivněny využitím tkáňových kultur, použitím 	různých podnoží, odběrem roubů v různých růstových fázích apod. 

	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.

9.2	Rostliny by neměly být ošetřeny žádnými přípravky, které by ovlivnily projevy znaků odrůdy, aniž zkušební 	autorita takové ošetření nepovolí nebo nepožaduje. Pokud je rozmnožovací materiál ošetřen, musí být 	uvedeny detaily o ošetření a použitém přípravku. V této souvislosti, prosím uveďte níže, zda rostlinný 	materiál dodaný do zkoušek byl ovlivněn:

	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 (např. virózy, bakterie, fytoplazma)
Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma)

		Ano / Yes  [  ]		Ne / No  [  ]

(b)	Chemickým ošetřením (např. morforegulátor, pesticid)
	Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide) 	

		Ano / Yes  [  ]		Ne / No  [  ]

(c)	Tkáňovou kulturou
Tissue culture
	
		Ano / Yes  [  ]		Ne / No  [  ]

(d)	Jinými faktory
Other factors 	

		Ano / Yes  [  ]		Ne / No  [  ]

Pokud ano, prosím uveďte podrobnosti
Please provide details for where you have indicated “yes”.

……………………………………………………………



	
10. Prohlašuji, že podle našich vědomostí a znalostí jsou informace uvedené v tomto dotazníku úplné a správné.
	I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct: 

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








