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Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní odrůdový úřad
Hroznová 2, 656 06 Brno



Dotazník pro úředně uznaný POPIS ODRŮDY
QUESTIONNAIRE FOR officially recognised VARIETY DESCRIPTION

[    ]   Příloha k žádosti o registraci odrůdy 
           na základě úředně uznaného popisu                     
            In connection with an application for entry into National List
            on the basis of an officially recognised description



1. 	Species:	Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai 
	Druh :		Hrušeň písečná
		Japanese Pear     
_______________________________________________________________________________________________
2. 	Žadatel(é): jméno a adresa 
    	Applicant(s): Name and address 



_______________________________________________________________________________________________
3. 	Název odrůdy
	Variety denomination




_______________________________________________________________________________________________
4. 	Nejdůležitější dané znaky odrůdy (číslo v závorce odpovídá příslušným znakům ve zkušební směrnici UPOV TG/149/2; označte [X] stupeň projevu, který nejlépe odpovídá odrůdě)
    	Characteristics of the variety to be given (the number in brackets refers to the corresponding characteristic 
              in the Test Guidelines UPOV TG/149/2; please mark [X] the state of expression which best corresponds)				
Znaky 				 			Odrůdy-příklady	  		Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties  		Note
_______________________________________________________________________________________________
4.1	Plod: tvar podélného řezu             
(39) 	Fruit: shape in longitudinal section

zploštělý				oblate			Kimi zukawase, Kôsui, Shinsui 	1   [    ]
kruhovitý			round			Hakkô, Hôsui			2   [    ]
široce elipsovitý			broad elliptic		Yakumo				3   [    ]
vřetenovitý			spindle-shaped		Okusankichi			4   [    ]
	široce vejčitý			broad ovate						5   [    ]
opakvejčitý			obovate			Imamuraaki			6   [    ]
_______________________________________________________________________________________________
4.2  	Plod: krycí barva slupky (nezakryté plody)
(46) 	Fruit: over color of skin (non-bagged fruit)

	světle žlutá			light yellow		Yakumo				1   [    ]
	žlutozelená			yellow green		Nijisseiki			2   [    ]	žlutohnědá			yellow brown		Chôju				3   [    ]
	žlutavě červenohnědá 		yellowish red brown	Hôsui, Kôsui, Shinkô, Shinsui	4   [    ]
červenohnědá			red brown		Chôjûrô, Okusankichi		5   [    ]
_______________________________________________________________________________________________




Znaky 				 			Odrůdy-příklady	  		Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties  		Note
_______________________________________________________________________________________________

4.3	Jen odrůdy s hnědými plody: Plod: povrchová struktura
(49)	Varieties with brownish fruits only: Fruit: surface texture

	hladká	smooth		3   [    ] 
	střední	medium	Niitaka, Shinkô, Shinsui	5   [    ]
	drsná (hrubá)	rough	Hôsui	7   [    ] 


4.4	Jen odrůdy se žlutozelenými plody: Plod: rzivost
(50)	Varieties with yellow green fruits only: Fruit: russeting

	slabá	weak	Yakumo	3   [    ] 
	střední	medium	Nijisseiki	5   [    ] 
	silná	strong	Shinseiki	7   [    ]


4.5	Doba začátku zralosti 
(70)	Time of beginning of fruit ripening

	velmi raná	very early                   			1   [    ]
	raná                            	early                        	Shinsui	3   [    ]
	střední                         	medium                       	Chôjûrô, Hôsui, Nijisseiki	5   [    ]
pozdní                          	late                         	Shinkô 	7   [    ]
	velmi pozdní                     	very late                    	Okusankichi	9   [    ]

_______________________________________________________________________________________________


K popisu musí být přiložena reprezentativní barevná fotografie odrůdy.
	A representative printed-out colour photo of the variety must be added to the Variety description.















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: 			Jméno / Name:  				Podpis / Signature:

