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Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní odrůdový úřad
Hroznová 2, 656 06 Brno
   Pro úřední záznamy: 
   For official use


TECHNICKÝ DOTAZNÍK
TECHNICAL QUESTIONNAIRE
   ID     |__|__|__|  |__|__|__|__|__|
[    ]   Příloha k žádosti o udělení ochranných práv k odrůdě                       
            In connection with an application for Plant Breeders' Rights
   POO |__|__|__|__|__|
[    ]   Příloha k žádosti o registraci odrůdy                                
            In connection with an application for entry into National List
   REG |__|__|__|__|__|

1. 	Species:	Allium sativum L. 
    	Druh:           	Č e s n e k
                      		Garlic    

2. 	Žadatel: jméno a adresa 
    	Applicant: Name and address 



3. 	Název odrůdy
Variety denomination

a) Návrh názvu odrůdy, kde je to odpovídající
    Where appropriate proposal for variety denomination

	........................................................................................................

b) Předběžné označení
     Provisional designation (Breeder's reference)

	........................................................................................................

4. 	Informace o původu, rozmnožování a udržování odrůdy:
    	Information on origin, maintenance and reproduction of the variety

4.1	Metoda udržování a množení:
	Method of maintenance and reproduction

	a)
	přirozený klon / natural clone							[    ]
	klon z kultury in vitro / clone from in vitro  culture					[    ]

	klon ze semenáčů / clone from seedlings					[    ]
	jiná (prosím, upřesněte) / others (please indicate)				[    ]


	b)           -      vegetativně rozmnožovaná odrůda / vegetatively propagated variety		[    ]
	jiná (prosím, upřesněte) / others (please indicate	)				[    ] 



	Další informace o genetickém původu a metodě šlechtění

Other information on genetic origin and breeding method



4.2     	Zeměpisný původ odrůdy: místo a země ve které byla odrůda vyšlechtěna nebo objevena  
Geographical origin of the variety: the region and the country in which the variety was bred or discovered and developed



5. 	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy (číslo v závorce odpovídá číslování znaků v technickém 
	protokolu CPVO TP/162/1; 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/162/1; please mark [X] the state of expression which best corresponds)

	Znaky 				 				Odrůdy - příklady	  	Známka
	Characteristics 			 		  		Example varieties	Note

	Olistění: postavení 
(2)	Foliage: attitude 


vzpřímené			erect				Jolimont			1   [    ]
	vzpřímené až polovzpřímené	erect to semi-erect		Printanor		2   [    ]
	polovzpřímené			semi-erect			Jardinor			3   [    ]

5.2   	List: zelená barva
(3)  	Leaf: green colour

	světlá   				light							3   [    ]
střední				medium				Messidrome		5   [    ]
tmavá				dark				Germidour		7   [    ]

5.3	Nepravý stvol: květní stvol 
(10)   	Pseudostem: flowering stem 

není				absent				Germidour		1   [    ]
je				present				Rose de Lautrec		9   [    ]

5.4	Cibule: velikost
(14)  	Bulb: size
	
	malá				small				Fructidor     		3   [    ]
	střední				medium				Printanor 		5   [    ]
	velká				large				Messidrome 		7   [    ]

5.5	Cibule: tvar na podélném řezu
(15)	Bulb: shape in longitudinal section
	
	příčně úzce elipsovitý		transverse narrow elliptic		Sprint			1   [    ]
	příčně široce elipsovitý		transverse broad elliptic		Germidour		2   [    ]
	kruhovitý			circular				De Roumanie		3   [    ]

5.6	Cibule: základní barva suchých vnějších suknic
(21)	Bulb: ground colour of dry external scales

	bílá				white				Printanor, Ramses	1   [    ]
	žlutavě bílá			yellowish white 			Vigor Max,		2   [    ]
Vigor Supreme
načervenale bílá			reddish white			Germidour		3   [    ]

5.7   	Cibule: boční stroužky
(27)	Bulb: external cloves

	nejsou				absent				Sprint, Sultop		1   [    ]
	jsou				present				Blanc de Beaumont,	9   [    ]
Morasol



	Znaky 				 				Odrůdy - příklady	  	Známka
	Characteristics 			 		  		Example varieties	Note

5.8	Stroužek: velikost
(28)	Clove: size
   	
	malá				small				Rose de Lautrec		3   [    ]
	střední				medium				Printanor 		5   [    ]
	velká				large				Germidour		7   [    ]

5.9	Stroužek: barva suknice
(29)	Clove: colour of scale

	bílá				white				Ramses			1   [    ]
	krémová				cream				Messidrome		2   [    ]
	růžová				pink				Printanor		3   [    ]
	fialová				purple				Morasol, Sprint		4   [    ]
	hnědá				brown				Corail			5   [    ]

5.10	Stroužek: barva dužniny
(32)	Clove: colour of flesh

	bílá				white				Printanor		1   [    ]
	nažloutlá			yellowish			Germidour		2   [    ]

5.11 	Doba sklizňové zralosti:
(33) 	Time of harvest maturity

	velmi raná			very early			Ramses			1   [    ]
	raná				early				Sprint			3   [    ]
	střední				medium				Germidour, Messidrome	5   [    ]
pozdní				late				Printanor		7   [    ]
velmi pozdní			very late				Gayant			9   [    ]

5.12 	Konec dormance stroužku v cibuli:
(34) 	End of dormancy of clove in bulb

	velmi raný			very early			Ramses			1   [    ]
	raný				early				Sprint			3   [    ]
	střední				medium				Rose de Lautrec		5   [    ]
pozdní				late				Fructidor		7   [    ]
velmi pozdní			very late				Gayant			9   [    ]

6. 	Podobné odrůdy a odlišnosti od těchto odrůd:
     	Similar varieties and differences from these varieties

	Název podobné odrůdy 	Znak, ve kterém je podobná	Stupeň projevu 		Stupeň projevu
		odrůda odlišná *)			podobné odrůdy 		přihlašované odrůdy
	Denomination of similar 	Characteristic in which		State of expression 	State of expression
variety 			similar variety is different *)	of similar variety 		of candidate variety








*)  V případě stejných stupňů projevu obou odrůd uveďte velikost rozdílu.
	    In the case of identical states of expression of both varieties, please indicate the size of the diference.
7. 	Další informace, jež mohou přispět k odlišení odrůdy
     	Additional information which may help to distinguish the variety

7.1 	Rezistence vůči chorobám a škůdcům
	Resistance to pests and diseases



	
7.2 	Zvláštní podmínky pro zkoušení odrůdy
    	Special conditions for the examination of the variety

7.2.1	Typ
    	Type

	Typ dlouhodenní / Long-day type			Podzim / Autumn				[    ]
Typ krátkodenní /Short-day type			Jaro / Spring				[    ]

7.2.2 	Jiné podmínky
    	Other conditions

[    ]  Ano, uveďte / Yes, specify

	

	[    ]  Ne / No
	
7.3 	Jiné informace
	Other information







8.	GMO – povinná informace
	GMO - information required

Je odrůda geneticky modifikovaným organismem ve smyslu § 2 písm. d) zákona č. 78/2004 Sb.?
Is the variety a Genetically Modified Organism within the meaning of Article 2 (d) of Act No. 78/2004 Coll.?

[    ]  Ano / Yes

[    ]  Ne / No

Pokud ano, přiložte kopie následujících dokumentů:
If yes, please add a copy of the following documents:

	Rozhodnutí Komise ES o uvedení na trh v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES.
	Commission Decision concerning the placing on the market, in accordance with Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council.


	Souhlas příslušného úřadu členského státu s uvedením na trh podle výše uvedeného rozhodnutí Komise ES.
	Consent of the competent authority of the Member State to the placing on the market, in accordance with this Decision.




9. 	Datum / Date:			Podpis / Signature:				Jméno / Name:


