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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.	Botanické zařazení: 
	Botanical taxon 
				Rubus subgenus Eubatus sect. Moriferi & Ursini 

			[   ] 	OSTRUŽINÍK / BLACKBERRY

			[   ] 	HYBRID (specifikujte níže) / HYBRID (please specify below)

			
				.....................................................................................................
_________________________________________________________________________________________________
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/73/1; 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 protocol CPVO TP/73/1; please mark [X] the state of expression which best corresponds)

     	Znaky 				 			Odrůdy-příklady		  	Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties		  	Note
__________________________________________________________________________________________________
4.1	Rostlina: růstový habitus
(1) 	Plant: growth habit 
	
	vzpřímený	upright 	Wilson’s Early, Arapaho 	1 [   ] 
	vzpřímený až polovzpřímený	upright to semi-upright 	Kiowa 	2 [   ] 
	polovzpřímený	semi-upright 	Jersey Black 	3 [   ] 
	polovzpřímený až plazivý	semi-upright to spreading 	Tayberry 	4 [   ] 
	plazivý	spreading 	Himalaya, Aurora 	5 [   ] 

4.2	Výhon v dormanci: trny
(9) 	Dormant cane: spines 
	
	nejsou	absent 	Loch Ness 	1 [   ] 
	jsou	present 	Himalaya 	9 [   ] 
__________________________________________________________________________________________________
4.3	List: převládající počet lístků
(24) 	Leaf: predominant number of leaflets 

	tři	three 	Marionberry 	1 [   ] 
	pět	five 	Himalaya 	2 [   ] 
	sedm	seven 	Karaka Black 	3 [   ] 
     	Znaky 				 			Odrůdy-příklady		  	Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties		  	Note
__________________________________________________________________________________________________
4.4	List: typ
(25) 	Leaf: type 

	lichozpeřený	odd-pinnate 	Philadelphia 	1 [   ] 
	přechodný	intermediate 	Karaka Black 	2 [   ] 
	dlanitě zpeřený	palmate 	Thornless Evergreen 	3 [   ] 
__________________________________________________________________________________________________
4.5	Plodnost na letošních výhonech
(40) 	Fruiting on current year’s cane 

	není	absent 	Navaho 	1 [   ] 
	je	present 	Taylor’s Prolific 	9 [   ] 
__________________________________________________________________________________________________
4.6	Doba začátku kvetení na loňských výhonech
(41) 	Time of beginning of flowering on previous year’s cane 
	
	velmi raná	very early 	Wilson’s Early 	1 [   ] 
	raná	early 	Taylor’s Prolific 	3 [   ] 
	střední	medium 	Himalaya 	5 [   ] 
	pozdní	late 	Thornfree 	7 [   ] 
	velmi pozdní	very late 	Thornless Evergreen 	9 [   ] 
__________________________________________________________________________________________________
4.7	Doba začátku zralosti plodů na loňských výhonech
(43) 	Time of beginning of fruit ripening on previous year’s cane 
	
	velmi raná	very early 	Loch Tay, Ranui 	 1 [   ] 
	raná	early 	Taylor’s Prolific, Karaka Black, Sunberry3 [    ] 
	střední	medium 	Himalaya, Marionberry 	 5 [   ] 
	pozdní	late 	Thornfree 	 7 [   ] 
	velmi pozdní	very late 	Thornless Evergreen 	 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:			

