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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:	Juglans regia L. 
    	Druh:          	O ř e š á k  v l a š s k ý
                      		Walnut     _________________________________________________________________________________________________
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 UPOV TG/125/6; 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 Test guidelines UPOV TG/125/6; please mark [X] the state of expression which best corresponds)

	Znaky 				 				Odrůdy-příklady	  	Známka
	Characteristics 			 		  		Example varieties	  	Note
_________________________________________________________________________________________________
4.1  	Strom: převládající umístění plodonošů              
(4) 	Tree: predominant location of fruit buds 

	na konci jednoletých výhonů	at tip of one-year old shoot		Corne; Franquete; Marbot	  1  [    ]
	(plody se tvoří na vnější straně	(fruiting on outer side of tree)
stromu) 
              hlavně na konci dlouhých výhonů	mainly on the top of long shoots	Hartley		    	  2  [    ]
	2 letých a starších větví 		bound on branches of 2 years or
	(plody se tvoří ve skupinách)	older (fruiting in clusters)
              podél celého 1 letého výhonu 	all along the one-year old shoot 	Chico; Payne; Serr	  3  [    ] 
	(plody se tvoří na krátkých		(fruiting on lateral brindilles)  
      	bočních větvích) 
	
_________________________________________________________________________________________________
4.2	Plod: velikost
(8)   	Nut: size

       	velmi malá                        		very small           			Lozerone	         	1   [    ]
	malá				small				Chico; Grandjean		3   [    ]
 	střední                         		medium                          		Franquette; Marbot;           	5   [    ]
									Payne; Serr
    	velká              			large				Hartley		      	7   [    ]
             	velmi velká			very large	               	Bijoux	 Sunland		9   [    ]

_________________________________________________________________________________________________

Znaky 				 				Odrůdy-příklady	  	Známka
	Characteristics 			 		  		Example varieties	  	Note
_________________________________________________________________________________________________
4.3.        Plod: tloušťka skořápky
(21)   	Nut: thickness of shell    

       	velmi tenká         			very thin                       		Pedro; Serr    	     	1   [    ]
	tenká				thin				Chico; Grandjean; 	3   [    ]
									Gustine; Payne
              	střední               			medium                          		Franquette; Hartley;    	5   [    ]
									Marbot
    	tlustá              			thick				Corne		      	7   [    ]
_________________________________________________________________________________________________
4.4	Doba zralosti
(28)   	Time of maturity    

       	raná                        		early                       		Chico; Payné; Serr         	3   [    ]
	raná až střední			early to medium			Hartley; Marbot; Pedro	4   [    ]                	střední                         		medium                          		Grandjean; Mayette           	5   [    ]
    	střední až pozdní              		medium to late                   		Corne; Franquette,      	6   [    ]
Sorrento
             	pozdní                 			late	                    		Candelou		7   [    ]

_________________________________________________________________________________________________
4.5	List: přetrvávání osy
(30)	Leaf: persistence of rachis    

      	nepřetrvává                    		no persistent                   		Franquette; Hartley,   	1   [    ]
 									Marbot; Payne       		
         	přetrvává                        		persistent                       		Grandjean	    	2   [    ]

_________________________________________________________________________________________________
4.6	Doba rašení listových pupenů
(32) 	Time of leaf bud burst
        	
velmi raná                      		very early                   		Serr             		1   [    ]
	velmi raná až raná		very early to early			Ashley; Chico; Payne	2   [    ]
  	raná                            		early                        		Chase D9; Sorrento; Vina	3   [    ]
	raná až střední			early to medium			Adams 10; Hartley; Pedro	4   [    ]
           	střední                         		medium                       		Chandler; Howard    	5   [    ]
	střední až pozdní			medium to late			Grandjean; Marbot; 	6   [    ]
									Mayette
     	pozdní                           		late                         		Franquette; Parisienne	7   [    ]
	pozdní až velmi pozdní		late to very late			Ronde de Montignac	8   [    ]
       	velmi pozdní                     		very late                    					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:



