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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:	Fragaria x ananassa Duch.
    	Druh:          	J a h o d n í k
                      		Strawberry     _________________________________________________________________________________________________
2. 	Žadatel(é): jméno a adresa
    	Applicant(s): Name and address 







_________________________________________________________________________________________________   3. 	Název odrůdy
	Variety denomination



4.        	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy  (číslo v závorce odpovídá číslování znaků ve zkušební   	směrnici CPVO, TP/22/1; označte 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 protocol CPVO TP/22/1 ; please mark [X] the state of expression which best corresponds)

     	Znaky 				 			Odrůdy-příklady		  	Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties		  	Note
_________________________________________________________________________________________________
4.1 	Květenství: poloha vůči listoví
(18) 	Inflorescence: position relative to foliage 
	
	pod listy	beneath 	Crusader 	1 [   ] 
	na úrovni listů	level with 	Astino, Cambridge Favourite 	2 [   ] 
	nad listy	above 	Direktor Paul Wallbaum 	3 [   ] 
________________________________________________________________________________________________
4.2 	Plod: velikost
(25) 	Fruit: size 
	
	velmi malý	very small 	Astino 	1 [   ] 
	malý	small 	Senga Precosa 	3 [   ] 
	střední	medium 	Senga Tigaiga 	5 [   ] 
	velký	large 	Domanil 	7 [   ] 
	velmi velký	very large 	Maxim 	9 [   ] 
________________________________________________________________________________________________






     	Znaky 				 			Odrůdy-příklady		  	Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties		  	Note

4.3 	Plod: převládající tvar
(26) 	Fruit: predominant shape 
	
	ledvinovitý	reiniform 	Early Dawn 	1 [   ] 
	ploše kulovitý	oblate 	Ealista 	2 [   ] 
	kulovitý	round 	Grande 	3 [   ] 
	kuželovitý	conical 	Gorella 	4 [   ] 
	vřetenovitý	bi-conical 	Pantagruella 	5 [   ] 
	vejčitý	ovate 	Macherauchs Frühernte 	6 [   ] 
	převážně válcovitý	almost cylindrical 	Marie France 	7 [   ] 
	klínovitý	wedged 	Georg Soltwedel 	8 [   ] 
	srdčitý	cordiform 	Direktor Paul Wallbaum 	9 [   ] 
________________________________________________________________________________________________
4.4 	Plod: barva
(30) 	Fruit: colour 
	
	bělavě žlutá	whitish yellow 	Weiße Ananas 	1 [   ] 
	světle oranžová	light orange 	Merton Dawn 	2 [   ] 
	oranžová	orange 	Cambridge Favourite 	3 [   ] 
	oranžovočervená	orange red 	Gorella 	4 [   ] 
	červená	red 	Royal Sovereign 	5 [   ] 
	tmavě červená	dark red 	Senga Sengana 	6 [   ] 
	červenočerná	red black 	Honey Oya, Rubina 	7 [   ] 
________________________________________________________________________________________________
4.5	Doba zralosti (50 % rostlin se zralými plody)
(43) 	Time of ripening (50% of plants with ripe fruits) 
	
	velmi raná	very early 	Karina 	1 [   ] 
	raná	early 	Pantagruella 	3 [   ] 
	střední	medium 	Cambridge Favourite 	5 [   ] 
	pozdní	late 	Tago 	7 [   ] 
	velmi pozdní	very late 	Pandora 	9 [   ] 
________________________________________________________________________________________________
4.6 	Typ plodnosti
(44) 	Type of bearing 
	
	neremontantní	not remontant 	Cambridge Favourite 	1 [   ] 
	částečně remontantní	partially remontant 	Red Gauntlet 	2 [   ] 
	plně remontantní (nekvetoucí stolony)	fully remontant (non-flowering runners) 	Selva 	3 [   ] 
	neutrální k délce dne (kvetoucí stolony)	day neutral (flowering runners) 	Florika 	4 [   ] 


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:	

