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TECHNICKÝ DOTAZNÍK
TECHNICAL QUESTIONNAIRE
   ID     |__|__|__|  |__|__|__|__|__|
[    ]   Příloha k přihlášce odrůdy k ochraně práv                       
            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:	Pisum  sativum  L.
    	Druh: 		H r á c h
		Pea  




2. 	Žadatel(é): jméno a adresa 
    	Applicant(s): 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     	Šlechtění, udržování a rozmnožování odrůdy / Breeding, maintenance and reproduction of the variety
      	 Please indicate breeding scheme, parents, other relevant information

a)
	(i)	hybrid / hybrid									[    ]
	(ii)	volně opylovaná odrůda / open-pollinated variety					[    ]
	(iii)	rodičovská linie / parent line							[    ]


b)
(i)	generativní rozmnožování / seed propagated						[    ]
(ii)	vegetativní rozmnožování / vegetatively propagated					[    ]



c)	Další informace o genetickém původu a šlechtitelské metodě					[    ]
	Other information on genetic origin and breeding method


                                                                                                
4.2	Přejete si, aby informace týkající se komponent hybridních odrůd byly považovány za důvěrné?
	Shall the information on data releting to components of hybrid varieties including data related to their cultivation be 	treated as confidental?

[    ]	ANO / YES				[    ]	NE / NO

Jestliže ano, doplňte tyto informace do přiloženého formuláře pro důvěrné informace.
If yes, please give this information on the attached form for confidental information.


Pokud ne, uveďte informace o komponentech hybridu a jeho šlechtění.
If no, please give information on data relating to components of hybrid varieties including data releated to their cultivation.


Schéma šlechtění (nejprve matka) / Breeding scheme (indicate female component first)
























5. 	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy (číslo v závorce odpovídá číslování v technickém 	protokolu CPVO-TP/007/2 Rev.3; 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 CPVO Protocol TP/007/2 Rev.3.; please mark [X] the state of expression which best corresponds)

	Znaky 				 				Odrůdy-příklady		Známka
	Characteristics 			 		  		Example varieties		Note

5.1	Rostlina: antokyanové zbarvení
(1)	Plant: anthocyanin coloration 

	není				absent				Avola, Solara		1   [    ]
	je				present				Pidgin, Rosakrone	9   [    ]


5.2	Stem: fasciation
(3)	není				absent				Avola, Solara		1   [    ]
	je				present				Bikini, Rosakrone		9   [    ]


5.3	Stem: length
(4)	Lodyha: délka 

	velmi krátká			very short			Zephir			1   [    ]
	velmi krátká až krátká		very short to short					2   [    ]
	krátká				short				Nobel, Mini		3   [    ]
	krátká až střední			short to medium						4   [    ]
střední				medium				Calibra, Xantos		5   [    ]
střední až dlouhá			medium to long						6   [    ]
	dlouhá				long				Blauwschokker, Livia	7   [    ]
	dlouhá až velmi dlouhá		long to very long						8   [    ]
velmi dlouhá			very long			Mammoth Melting Sugar	9   [    ]

5.4	Lodyha: počet nodů včetně prvního květního nodu
(5)	Stem: number of nodes up to and including first fertile node

	velmi malý	 		very few				Kelvil			1   [    ]
	velmi malý až malý		very few to few						2   [    ]
	malý				few				Smart, Zero4		3   [    ]
	malý až střední			few to medium						4   [    ]
střední				medium				Markana, Susan		5   [    ]
střední až velký			medium to many						6   [    ]
	velký				many				Cooper			7   [    ]
	velký až velmi velký		many to very many					8   [    ]
velmi velký			very many			Regina			9   [    ]

5.5	List: lístky
(8)	Leaf: leaflets

	nejsou				absent				Hawk, Solara		1   [    ]
jsou				present				Avola, Rhea		9   [    ]


5.6	Palist: skvrnitost 
(19)	Stipule: flecking

	není				absent				Lisa, Tafila		1   [    ]
	je				present				Avola, Maro		9   [    ]




	Znaky 				 				Odrůdy-příklady		Známka
	Characteristics 			 		  		Example varieties		Note
5.7	Jen odrůdy s nefasciovanou lodyhou: Rostlina: maximální počet květů na nod 
(24)	Only varieties with stem fasciation absent: Plant: maximum number of flowers per node   

	jeden				one 			Progress No9, Tyla		1   [    ]
dva				two			Banff, Cooper			3   [    ]
	tři				three			Ultimo, Zodiac			5   [    ]
	čtyři a více			four or more		Arnesa, Calibra, Survivor		7   [    ]


5.8	Lusk: délka 
(35)	Pod: length 

velmi krátká			very short			Cepia, Vermio		1   [    ]
velmi krátká až krátká		very short to short					2   [    ]
krátká 				short				Progreta, Solara		3   [    ]
krátká až střední			short to medium						4   [    ]
střední				medium				Cooper, Jof		5   [    ]
střední až dlouhá			medium to long						6   [    ]
dlouhá				long				Hurst Green Schaft, Protor	7   [    ]
dlouhá až velmi dlouhá		long to very long						8   [    ]
velmi dlouhá			very long			Tirabeque		9   [    ]


5.9	Lusk: pergamenová vrstva
(37)	Pod: parchment 

	není nebo částečně přítomná	absent or partial			Sugar Ann		1   [    ]
	plně přítomná			entire				Avola, Solara		2   [    ]


5.10	Vyjma odrůd s plně přítomnou pergamenovou vrstvou: Lusk: ztluštělá stěna
(38)	Excluding varieties with pod parchment: entire: Pod: thickened wall

	není				absent				Nofila, Reuzensuiker	1   [    ]
	je				present				Cygnet, Sugar Ann	9   [    ]


5.11	Jen odrůdy s luskem bez ztluštělé stěny: Lusk: tvar distální části 
(39)	Only varieties with pod: thickened wall: absent: Pod: shape of distal part

	zašpičatělý			pointed				Jof, Oskar		1   [    ]
	tupý				blunt				Avola, Solara		2   [    ]


5.12	Lusk: zakřivení 
(40)	Pod: curvature 

	není nebo velmi slabé		absent or very weak		Finale, Maro		1   [    ]
	slabé				weak				Eagle, Span		3   [    ]
	střední				medium				Carlton, Hurst Green Shaft	5   [    ]
	silné				strong				Delikata, Jof		7   [    ]
	velmi silné			very strong			Oskar			9   [    ]





	Znaky 				 				Odrůdy-příklady		Známka
	Characteristics 			 		  		Example varieties		Note
5.13	Lusk: barva 
(41)	Pod: colour 

	žlutá				yellow							1   [    ]
	zelená				green				Avola, Solara		2   [    ]
	modrozelená			blue green			Show Perfection		3   [    ]
	purpurová			purple				Blauwschokker		4   [    ]


5.14  	Nezralé semeno: intenzita zelené barvy 
(45)  	Immature seed: intensity of green colour

	velmi světlá			very light						1   [    ]
	velmi světlá až světlá		very light to light						2   [    ]
	světlá				light				Arabelle, Solara, Ultimo     	3   [    ]
	světlá až střední			light to medium						4   [    ]
	střední				medium							5   [    ]
	střední až tmavá			medium to dark						6   [    ]
	tmavá	 			dark				Dark Skin Perfection, Hawai													7   [    ]
	tmavá až velmi tmavá		dark to very dark						8   [    ]
	velmi tmavá			very dark						9   [    ]


5.15	Semeno: tvar škrobového zrna 
(47)	Seed: shape of starch grain

	jednoduchý			simple	 			Adagio, Maro, Solara	1   [    ]
	složený				compound			Avola, Polar		2   [    ]


5.16	Semeno: barva děloh
(50)	Seed: colour of cotyledon

	zelená				green				Avola, Solara		1   [    ]
	žlutá				yellow				Caractacus, Hardy	2   [    ]
	oranžová			orange						   	3   [    ]


5.17	Jen odrůdy s antokyanem: Semeno: mramorování osemení 
(51)	Only varieties with plant anthocyanin coloration present: Seed: marbling of testa

	není				absent				Rhea, Rif		1   [    ]
	je				present				Assas, Pidgin		9   [    ]


5.18 	Jen odrůdy s antokyanem: Semeno: fialová nebo růžová skvrnitost osemení 
(52)	Only varieties with plant anthocyanin coloration present: Seed: violet or pink spots on testa

	není				absent				Pidgin, Rif		1   [    ]
	slabá				faint				Assas, Susan	 	2   [    ]
	intenzivní			intense				Arvika, Rhea		3   [    ]





	Znaky 				 				Odrůdy-příklady		Známka
	Characteristics 			 		  		Example varieties		Note
5.19 	Semeno: barva pupku 
(53)	Seed: hilum colour

	stejná jako osemení		same colour as testa		Avola, Solara		1   [    ]
	tmavší než osemení		darker than testa			Nofila, Rif		2   [    ]


5.20 	Semeno: hmotnost 
(55)	Seed: weight 

	velmi nízká			very low				Ultimo			1   [    ]
	velmi nízká až nízká		very low to low						2   [    ]
	nízká				low				Hawk, Iceberg		3   [    ]
	nízká až střední			low to medium						4   [    ]
	střední				medium				Mammoth Melting Sugar, Phoenix													5   [    ]
	střední až vysoká			medium to high						6   [    ]
	vysoká				high				Kennedy, Maro		7   [    ]
	vysoká až velmi vysoká		high to very high						8   [    ]
	velmi vysoká			very high			Bamby, Kabuki		9   [    ]


5.21	Rezistence k Fusarium oxysporum f. sp. pisi  Rasa 1
(56)	Resistance to Fusarium oxysporum f. sp. pisi  Race 1

	není				absent				Bartavelle		1   [    ]
	je				present							9   [    ]


5.22	Rezistence k Erysiphe pisi  Syd.
(57)	Resistance to Erysiphe pisi  Syd.

	není				absent				Cabree			1   [    ]
	je				present							9   [    ]


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

Použijte, prosím, následující tabulku a rámeček k poznámkám, abyste poskytli informace o tom, že vaše kandidátská odrůda se liší od odrůdy (nebo odrůd), která podle vašich nejlepších vědomostí je (nebo jsou) nejvíce podobná (é). Tyto informace mohou pomoci efektivněji provést zkoumání odlišnosti.
Please use the following table and box for comments to provide information on hox your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way.


	Název podobné odrůdy 	Znak, ve kterém je podobná 	Stupeň projevu 		Stupeň projevu
				odrůda odlišná *)			podobné odrůdy 		přihlašované odrůdy
	Denomination of		Characteristic in which the  	State of expression 	State of expression
similar 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
rezistentní	náchylná	netestováno
resistant		susceptible	not tested

	Ascochyta pisi (leaf and pod spot)(Rasa C / Race C)		[  ]		[  ]		[  ]
	Jiné rezistence (uveďte) / 

Resistance to other diseases (please give details below) 	[  ]		[  ]		[  ]





7.2 	Kromě uvedených informací v sekci 5 a 6 existují jiné charakteristiky, které mohou pomoci rozlišit odrůdu?
In addition to the infrormation provided in sections 5 and 6, are there any other characteristics which may help to distinguish the variety?


	[    ]	Ano, prosím uveďte
		Yes, please specify




	[    ]	Ne
		No








7.3	Existují nějaké zvláštní podmínky pro pěstování odrůdy nebo provedení zkoušky?
	Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?
	
[    ]	Ano, uveďte / 
Yes, please specify
	
	

	
	[    ]	Ne 
No














7.4	Jiné informace
	Other information


7.4.1	Použití:
	Main use:

	Přímý konzum / Fresh market					[    ]
	Pro konzervárny / Canning						[    ]
	Pro mrazírny / Freezing						[    ]
	Pro suché zrno / Dry seed for human consumption			[    ]
	Pro suchou bílkovinu / Dry protein					[    ]
	Na píci / Forage							[    ]
	Jiné (uveďte) / Other (please specify)				[    ]
	


7.4.2	Další informace
	Other information

	[    ]	Ano, prosím, uveďte
		Yes, please specify


	[    ]	Ne
		No


7.5	 Foto

	Doporučuje se poskytnout barevný obraz odrůdy, který bude doprovázet technické údaje
	It is recommended to provide a representative colour image of the variety to accompany 
the Technical Questionnaire


8.	GMO – povinná informace
	GMO - information required

Odrůda je geneticky modifikovaným organismem ve smyslu § 2(2) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2001/18 ze dne 12.3.2001
The variety represents a Genetically Modified Organism within the meaning of Article 2(2) of Council Directive EC/2001/18 of 12/03/2001

[    ]	ANO / YES				[    ]	NE / NO


Jestliže ano, doložte kopii osvědčení, ve kterém zodpovědná autorita uvádí, že odrůda podle článku 55 a 56 Základního nařízení není rizikem pro životní prostředí v souladu s výše uvedenými nařízeními Rady.
If yes, please add a copy of the written attestation of responsible authorities stating that a technical examination of the variety under Articles 55 and 56 of the Basic Regulation does not pose risks to the environment according to the norms of the above-mentioned Directive.













9.	Informace o zkoušeném rostlinném materiálu
	Information on plant material to be examined

	9.1 Projev vlastnosti nebo několika vlastností může být ovlivněn faktory jako jsou choroby a škůdci, chemickým 	ošetřením (např. růstovými regulátory nebo pesticidy), vlivem tkáňových kultur, odlišnou podnoží, rouby 	odebranými v různých vývojových stadiích ze stromů, apod.
	The expression of characteristic or several characteristic of a variety may be affected by factors, such as pests and 	disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstock, 	scions taken from different growth phases of a tree, etc.

	9.2 Rostlinný materiál by neměl podstoupit ošetření, které by mohlo změnit projev znaků odrůdy, jestliže toto 	ošetření nepovolí nebo nepožaduje odpovědná autorita. Jestliže rostlinný materiál takové ošetření podstoupil, 	veškeré 	podrobnosti musí být přesně stanoveny. S ohledem na uvedené, vyznačte prosím, zda byl rostlinný 	materiál uváděný do zkoušek vystaven vlivu:
	The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the 	characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material 	has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate bellow, 	to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:


	Mikroorganismů (např. viry, bakterie, fytoplazma)				[   ] Ano / Yes	[   ] Ne / No

Microorganisms ( e.g. virus, bacteria, phytoplasma)


	Chemické ošetření (např. růstové regulátory nebo pesticidy)		[   ] Ano / Yes	[   ] Ne / No

Chemical treatment (e.g. growth retardant or pesticide)


	Tkáňové kultury							[   ] Ano / Yes	[   ] Ne / No

Tissue culture


	Jiné faktory								[   ] Ano / Yes	[   ] Ne / No

Other factors	


	Doplňte podrobnosti, jestliže jste někde označili „Ano“
	Please provide details of where you have indicated „Yes“






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: 					Podpis / Signature:			Jméno / Name






