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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:	Amaranthus L.
    	Druh:           	L a s k a v e c
                      		Amaranth

2. 	Žadatel(é): jméno a adresa 
    	Applicant(s): Name and address, phone and fax number, E-mail address 



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 rozmnožování a udržování odrůdy:
    	Information on the breeding scheme and propagating of the variety
                                                                                                                         
4.1     	Šlechtění:  
     	Breeding scheme 
Odrůda pochází z:
Variety resulting from:
	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	....................[    ]
	Mutace / Mutation	....................[    ]

(uveďte rodičovskou odrůdu) / (please state parent variety)
	Objevení a vývoj / Discovery and development	....................[    ]

(uveďte kde, kdy a jak byla odrůda objevena) / (please state where and when discovered and 
how developed)
	Ostatní / Other.................................................................................................................................[    ]

(uveďte podrobně) / (please provide details)


4.2     	Metoda množení odrůdy
     	Method of propagating the variety	

	Odrůdy rozmnožované semeny / Seed-propagated varieties

(a)	Samosprášení / Self-pollination					[    ]
(b)    Cizosprášení / Cross-pollination
	populace / population						[    ]
	syntetická odrůda / synthetic variety				[    ]

(c)	Hybrid / Hybrid							[    ]
(d)	Jiné / Other								[    ]

5. 	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy (číslo v závorce odpovídá číslování znaků v technické směrnici UPOV TG/247/1; 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 guideline UPOV TG/247/1; please mark [X] the state of expression which best corresponds)

     	Znaky 						Odrůdy-příklady				Známka
     	Characteristics 					Example varieties				Note

5.1   	Děloha: antokyanové zbarvení
 (1)  	Cotyledon: anthocyanin coloration

	není			absent			Eniko, Maros, Revancha			1   [    ]
	je				present			Edit, Nutrisol, Reka, Rojita			9   [    ]

5.2 	Klíční rostlina: antokyanové zbarvení hypokotylu
 (2)  	Seedling: anthocyanin coloration of hypocotyl

	není			absent			Mariel					1   [    ]
	je				present			Edit, Nutrisol, Rojita			9   [    ]

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

	není			absent			Edit, Revancha, Rojita			1   [    ]
	je				present			Nutrisol, Reka, Roza			9   [    ]

5.4	Listová čepel: přítomnost skvrn
(20) 	Leaf blade: presence of blotch
	
	není			absent			Eniko, Maros, Revancha			1   [    ]
	je				present			Edit					9   [    ]
	
5.5	Listová čepel: tvar skvrn
(23)	Leaf blade: shape of blotch

	vejčitý			ovoid			Edit					1   [    ]
	ve tvaru písmene V		"V" shaped		Mixteco					2   [    ]

5.6	Květenství: barva
(24) 	Inflorescence: color

	žlutá			yellow			Mariel					1   [    ]
	zelená			green			Eniko, Maros, Revancha			2   [    ]
	růžová			pink			Roza					3   [    ]
	červená			red			Edit, Rojita				4   [    ]
	nachová			purple			Nutrisol, Reka				5   [    ]
	hnědá			brown			Tulyehualco				6   [    ]

5.7   	Květenství: typ
(27)	Inflorescence: type

	laskavcovitý		amarantiform		Nutrisol					1   [    ]
	klubíčkovitý		glomerulate		Reka, Revancha, Roza			2   [    ]

     	Znaky 						Odrůdy-příklady				Známka
     	Characteristics 					Example varieties				Note

5.8   	Květenství: délka listenů v poměru k plodu
(29)	Inflorescence: length of bract relative to utricle

	kratší			shorter			Reka					1   [    ]
	stejně dlouhá		equal			Revancha				2   [    ]
	delší			longer			Edit, Nutrisol				3   [    ]

5.9   	Květenství: růstový habitus
(30)	Inflorescence: growth habit

	determinant		determinate		Eniko, Maros, Revancha			1   [    ]
	indeterminant		indeterminate		Nutrisol					2   [    ]

5.10   	Stonek: antokyanové zbarvení báze
(35)	Stem: anthocyanin coloration of base

	není			absent			Revancha				1   [    ]
	je				present			Nutrisol, Roza				9   [    ]

5.11	Stonek: tvar na řezu
(36) 	Stem: shape in cross section

	kruhový			circular			Reka					1   [    ]
	zvlněný			undulated		Edit, Revancha, Roza			2   [    ]

5.12   	Zrno: tvar
(37)	Grain: shape

	bílá			white			Edit, Maros, Revancha, Roza		1   [    ]
	žlutá			yellow			ITAX0053				2   [    ]
	růžová			pink			Reka					3   [    ]
	hnědá			brown			Mixteco café				4   [    ]
	černá			black			Mixteco negro				5   [    ]

5.13   	Semeno: tvar
(38)	Seed: shape

	elipsovitý			ellipsoid			Nutrisol, Revancha			1   [    ]
	diskovitý			discoid			Rojita					2   [    ]

5.14   	Zrno: typ
(39)	Seed:type

	tvrdý			flint			Nutrisol, Rojita				1   [    ]
	moučný			floury			Edit, Revencha				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 			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




*)	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, jež mohou přispět ke zkoušení odrůdy
     	Additional information which may help in the examination of the variety

7.1 	Existují  nějaké další znaky, které mohou přispět k odlišení odrůdy?
In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any additional characteristics which may help                to distinguish the variety?

[    ]  Ano, uveďte / Yes, please specify    

[    ]  Ne / No

7.2 	Jsou třeba zvláštní podmínky pro pěstování nebo zkoušení odrůdy?
    	Are there any special conditions for growing or conducting the examination?

[    ]  Ano, uveďte / Yes, please specify    

[    ]  Ne / No

7.3 	Jiné informace
    	Other information

8. 	Povolení k uvolnění
	Authorization for release

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

	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	[    ]  

	Bylo toto povolení vydáno?
Has such authorization been obtained?


Ano / Yes  [    ]  	Ne / No	[    ]  

Pokud v (b) 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	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)	[    ] Ano / Yes	[    ] Ne / No
Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma)		
(b)	Chemické ošetření (např. regulátor růstu nebo pesticid) 	[    ] Ano / Yes	[    ] Ne / No
Chemical treatment (e.g. growth retardant or pesticide)		
(c)	Tkáňové kultury	[    ] Ano / Yes	[    ] Ne / No
	Tissue culture	
(d)	Další faktory	[    ] Ano / Yes	[    ] Ne / No
	Other factors

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:

