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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:	Rubus idaeus  L. 
    	Druh:		M a l i n í k
                      		Raspberry   _________________________________________________________________________________________________
	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/43/2; 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/43/2 ; please mark [X ]the state of expression which best corresponds)

     	Znaky 				 			Odrůdy-příklady		  	Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties		  	Note
_________________________________________________________________________________________________
4.1	Rostlina: počet letošních výhonů
(2) 	Plant: number of current season’s shoots 
	
	malý	few 	Rubaca, Rucami 	3 [   ] 
	střední	medium 	Glen Ample, Multiraspa, Rumiloba 	5 [   ] 
	velký	many 	Glen Clova, Skeena 	7 [   ] 
	velmi velký	very many 	Summer 	9 [   ] 
_________________________________________________________________________________________________
4.2	Velmi mladý výhon: antokyanové zbarvení vrcholu během rychlého růstu
(3) 	Very young shoot: anthocyanin coloration of apex during rapid growth 
	
	není	absent 	Gelbe Antwerpener 	1 [   ] 
	je	present 	Malling Promise 	9 [   ] 
_________________________________________________________________________________________________
4.3	Odrůdy plodící na loňských výhonech v létě: Dormantní výhon: barva
(11) 	Varieties which fruit on previous season’s cane in summer: Dormant cane: colour 
	
	hnědavě šedá	brownish grey 	Malling Leo, Schönemann 	1 [   ] 
	šedavě hnědá	greyish brown 	Malling Orion 	2 [   ] 
	hnědá	brown 	Caliber, Glen Cova 	3 [   ] 
	nafialověle hnědá	purplish brown 	Festival, Malling Landmark 	4 [   ] 
	hnědavě fialová	brownish purple 	Royalty, Titan 	5 [   ] 
_________________________________________________________________________________________________




     	Znaky 				 			Odrůdy-příklady		  	Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties		  	Note

4.4	Trny: přítomnost
(12) 	Spines: presence 

	nejsou	absent 	Glen Moy 	1 [   ] 
	jsou	present 	Malling Promise 	9 [   ] 
_________________________________________________________________________________________________
4.5	Plod: převládající tvar z bočního pohledu
(33) 	Fruit: general shape in lateral view 

	kruhovitý	circular 	Malling Landmark, Ontario 	1 [   ] 
	široce kuželovitý	broad conical 	Malling Orion, Meeker 	2 [   ] 
	kuželovitý	conical 	Annamaria, Rafzmach 	3 [   ] 
	lichoběžníkovitý	trapezoidal 	Gradina 	4 [   ] 
_________________________________________________________________________________________________
4.6	Plod: barva
(35) 	Fruit: colour 

	žlutá	yellow 	Gelbe Antwerpener, Golden Bliss 	1 [   ] 
	oranžová	orange 	Orange Marie 	2 [   ] 
	světle červená	light red 	Malling Delight 	3 [   ] 
	středně červená	medium red 	Glen Clova, Malling Orion 	4 [   ] 
	tmavě červená	dark red 	Gigant, Schönemann, Zefa 2 	5 [   ] 
	fialová	purple 	Royalty 	6 [   ] 
	tmavě fialová	dark purple 	Deep Purple 	7 [   ] 
_________________________________________________________________________________________________
4.7	Hlavní plodnost
(39) 	Fruit: main bearing type 
	
	pouze na loňských výhonech 	only on previous year’s cane
 	v létě 	in summer	Malling Promise 	1 [   ] 
	na loňských výhonech v létě i	both on previous year’s cane 
letošních výhonech na podzim   	in summer and on current 
	year’s cane in autumn 	Isabel 	2 [   ] 
	pouze na letošních výhonech 	only on current year’s cane
	na podzim 	in autumn	Autumn Bliss 	3 [   ]
_________________________________________________________________________________________________
4.8	Odrůdy plodící na loňských výhonech v létě: Doba začátku zralosti plodů na loňských výhonech
(44) 	Varieties which fruit on previous season’s cane in summer: Time of beginning of fruit ripening on previous season’s cane 
	
	velmi raná	very early 	Vene 	1 [   ] 
	raná	early 	Glen Clova, Glen Moy, Rafzmach 	3 [   ] 
	střední	medium 	Rusilva, Willamette 	5 [   ] 
	pozdní	late 	Malling Landmark, Schönemann 	7 [   ] 
	velmi pozdní	very late 	Malling Leo 	9 [   ] 
_________________________________________________________________________________________________
4.9	Odrůdy plodící na letošních výhonech na podzim: Doba začátku zralosti plodů na letošních výhonech
(45) 	Varieties which fruit on current season’s cane in autumn: Time of beginning of fruit ripening on current season’s cane 
	
	velmi raná	very early 	Ariadne 	1 [   ] 
	raná	early 	Polana 	3 [   ] 
	střední	medium 	Orange Marie, Watson 	5 [   ] 
	pozdní	late 	Korbfüller 	7 [   ] 
	velmi pozdní	very late 	Baronne de Wavre 	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:		

