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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: 	Ribes nigrum L.				 
    	Druh:		R y b í z  č e r n ý  
			Black currant    

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/40/2; 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/40/2; please mark [X] the state of expression which best corresponds)

     	Znaky 				 			Odrůdy-příklady		  	Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties		  	Note

4.1	Rostlina:  růstový habitus
(2)	Plant: growth habit

	vzpřímený			upright 			Magnus, Westra 			1  [   ]
	polovzpřímený			semi upright 		Baldwin, Blackdown 		2  [   ]
	rozložitý                                             spreading                           Tenah 		3  [   ]

4.2	Jednoletý výhon: barva
(4)	One-year-old shoot: colour

	žlutohnědá			yellow brown 		Tenah 				1 [    ]
	červenohnědá			red brown 						2 [    ]
	hnědá				brown 			Hatton Black, Jet 			3 [    ]
	šedavá				greyish 			Cotswold Cross 			4 [    ]

4.3	Mladý výhon: antokyanové zabarvení
(10)	Young shoot: anthocyanin coloration

	není nebo velmi slabé		absent or very weak 	Goliath 				1 [    ]
	slabé				weak 			Roodknop 			3 [    ]
	střední				medium 			Hatton Black 			5 [    ]
	silné                                                   strong 	  Malvern Cross 		7 [    ]


	Znaky 				 			Odrůdy-příklady		  	Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties		  	Note

4.4	Plod: velikost
(25)  	Fruit: size
   	
	malá           	small	Goliath, Sarolata     		3   [    ]
	střední	medium	Baldwin		5   [    ]	
	velká	large	Titania		7   [    ]
	velmi velká	very large	Bona	   9   [    ]

4.5	Plod: barva
(26)	Fruit: colour

	zelená				green 			Stuart’s Green 			1 [    ]
	hnědočerná			brownish black 		Westwick Choice			2 [    ]
	černá				black 			Titania 				3 [    ]

4.6	Doba začátku sklizně
(30) 	Time of beginning of fruit harvest

        	velmi raná                      	very early                   	Boskoop Giant, Kimberley		1   [    ]
  	raná                            	early                        	Andega, Magnus		3   [    ]
           	střední                         	medium                       	Baldwin Hilltop, Goliath		5   [    ]
              pozdní                           	late                         	Ben Alder, Ben Lomond,	   7   [    ]
 			Hatton Black 
              velmi pozdní                     	very late                    	Jet		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:	

