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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 

			[   ] 	Ribes sylvestre (Lam.) Mert. & W.D.J. Koch 
				RYBÍZ ČERVENÝ  /  RED CURRANT 

			[   ] 	Ribes niveum Lindl.
				RYBÍZ BÍLÝ  /  WHITE 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/52/1; 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/52/1; please mark [X]  the state of expression which best corresponds)

     	Znaky 				 			Odrůdy-příklady		  	Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties		  	Note
__________________________________________________________________________________________________
4.1	Hrozen: délka (včetně stopky)
(19) 	Fruit truss: length including stalk 
	
	velmi krátká			very short 		Amerikanische Gebirgsstachelbeere 	1 [   ] 
	krátká				short 			Weiße aus Jüterborg 		3 [   ] 
	střední				medium 			Rondom 			5 [   ] 
	dlouhá				long 			Heros 				7 [   ] 
	velmi dlouhá			very long 		Traubenwunder 			9 [   ] 
__________________________________________________________________________________________________
4.2	Bobule: velikost
(21) 	Berry: size 
	
	velmi malá			very small 		Mulka 				1 [   ] 
	malá				small 			Houghton Castle 			3 [   ] 
	střední				medium 			Laxtons N°1 			5 [   ] 
	velká				large 			Heros 				7 [   ] 
	velmi velká			very large 		Cascade 			9 [   ] 
__________________________________________________________________________________________________





	Znaky 				 			Odrůdy-příklady		  	Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties		  	Note

4.3	Bobule: barva
(23) 	Berry: colour 
	
	bílá				white 			Weiße Versailler 			1 [   ] 
	bělavě žlutá			whitish yellow 		Witte Parel 			2 [   ] 
	růžová				pink 			Rosa Sport 			3 [   ] 
	červená				red 			Victoria 				4 [   ]
	tmavě červená			dark red 			Loppersummer 			5 [   ] 
__________________________________________________________________________________________________
4.4	Doba zralosti plodů
(26) 	Time of fruit ripening 
	
	velmi raná			very early 		Jonkheer van Tets 		1 [   ] 
	raná				early 			Heros 				3 [   ] 
	střední				medium 			Mulka 				5 [   ] 
	pozdní				late 			Rote Holländische 		7 [   ] 
	velmi pozdní			very late 		Heinemanns Rote Spätlese 	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:	

