
Ředkvička / Radish, Ředkev černá / Black Radish                                Odrůda / Variety:

Ředkvička, Ředkev TP/64/2-Rev-Corr ze dne 11.3.2015. 	Strana 1 (celkem 9)
Ředkev černá / Black Radish 			 Odrůda / Variety

T0540403
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
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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 |__|__|__|__|__|
					                                                                                                          
	Druh
Species	


a)	Raphanus sativus L. var. sativus
			Ř e d k v i č k a									[    ] 
			Radish
b)	Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) S. Kerner
Ř e d k e v   č e r n á								[    ]
Black Radish

c)	Jiná (prosím doplňte)
Other (please specifi)




	
	Žadatel(é): jméno a adresa, telefon a fax, emailová adresa, jméno a adresa zástupce
Applicant(s): Name and address, phone and fax number(s), Email address, and where appropriate name and address of the procedural representative














	Název odrůdy
Variety denomination


Návrh názvu odrůdy
proposal of variety denomination


Předběžné označení
provisional designation




	
Informace o šlechtění a množení odrůdy:
Information on the breeding scheme and propagation of the variety


	Metody udržovacího šlechtění a rozmnožování
Method of maintenance and reproduction

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	(a)
(i) 	hybrid
   	hybrid 										[    ]

(ii) 	cizosprašná odrůda
     	cross-pollinated variety								[    ]

(iii) 	samosprašná odrůda
     	self-pollinated variety								[    ]

(iv)	rodičovská linie
        	parent line									[    ]

(b)
(i)	rozmnožované semeny
seed propagated									[    ]

rozmnožované vegetativně
(ii) 	vegetatively propagated								[    ]

(c) 	další informace o původu a metodách šlechtění
other information on genetic origin and breeding method 					[    ]
	


	Geografický původ odrůdy: region či oblast kde byla odrůda vyšlechtěna nebo objevena a vyvinuta

Geographical origin of the variety: the region and the country in which the variety was bred or discovered and developer


	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy (číslo v závorce odpovídá číslování znaků ve zkušební

směrnici CPVO označte [X] stupeň projevu, který nejlépe odpovídá odrůdě)
Characteristics of the variety to be indicated (the number in brackets refers to the corresponding characteristics in
the test guidelines CPVO Protocol; please mark [X] the state of expression which best corresponds)

Vysvětlivky k Seskupení odrůd pro Raphanus sativus L. 
Explanation concerning grouping of Raphanus sativus L.

Seskupení odrůd pro N-typy a S-typy odrůd je na základě sklizňové zralosti:
Grouping for varieties to S-type and N-type varieties is based on the time of harvest maturity:

	
Sklizňová zralost
Odrůdy příklady
N-typ odrůd
> 60 dní
Oshin (N), 
Sutong (N), 
Miyashige nagabuto (N)
S-typ odrůd
< 35 dní
Flamboyant 2 (S)

Odrůdy, u kterých je doba sklizňové zralosti mezi 35 až 60 dny, jsou seskupovány dále podle délky a průměru bulvičky takto:
Those varieties of which the harvest maturity falls between 35 and 60 days should be classified in a next step
taking into account length and diameter of the radish as follows:


Délka bulvičky pro podlouhlé odrůdy
Délka bulvičky pro kulovité odrůdy
N-typ odrůd
> 15 cm
> 3,5 cm
S-typ odrůd
< 10 cm
< 2,5 cm

Odrůdy, které nespadají mezi N-typ ani S-typ, mohou být testovány v obou skupinách
Varieties which fall still between N-type varieties and S-type varieties should be tested in both groups.


Znaky							Odrůdy-příklady					Známka
     	Characteristics						Example varieties				Note
	Pouze N-typy odrůd: Ploidie 
(1)         	Only N-type varieties: Ploidy    


	diploid				diploid		Halblanger weißer Sommer (N)			2   [    ]
	tetraploid			tetraploid	Rex (N)						4   [    ]
	Pouze N-typy odrůd: List: délka

(3)	Only N-type varieties: Leaf: length

	velmi krátká			very short							1   [    ]
	velmi krátká až krátká		very short to short						2   [    ]
krátká				short			Sutong (N), Yeoreumdalang (N)		3   [    ]
									
krátká až střední			short to medium							4   [    ]
	střední				medium			Chungilpum (N), Noir long maraîcher (N), 	5   [    ]
								Rex (N)		
	střední až dlouhá			medium to long							6   [    ]
	dlouhá 				long			Gilzo, Noir gros rond d'hiver (N)		7   [    ]
	dlouhá až velmi dlouhá		long to very long							8   [    ]
	velmi dlouhá			very long							9   [    ]
	Pouze S-typy odrůd: List: délka

(4)	Only S-type varieties: Leaf: length

	velmi krátká			very short							1   [    ]
	velmi krátká až krátká		very short to short						2   [    ]
krátká				short			Cerise (S), Saxa 2 (S)			3   [    ]
krátká až střední			short to medium							4   [    ]
	střední				medium			Amored (S), Novo (S)			5   [    ]
	střední až dlouhá			medium to long							6   [    ]
	dlouhá 				long			National 2 (S)				7   [    ]
	dlouhá až velmi dlouhá		long to very long							8   [    ]
	velmi dlouhá			very long		Red Hazera (S)				9   [    ]

	Listová čepel: počet laloků

(8)	Leaf blade: number of lobes

	nejsou nebo velmi malý		absent or very few	Everest (N), Ostergruß rosa 2 (N)		1   [    ]
								Ping Pong (S)			
	velmi malý až malý		very few to few							2   [    ]
malý				few			Cherry Belle (S),), Osaka 40 days (N)	3   [    ]
Nelson (S), Halblanger weißer Sommer (N)	
malý až střední			few to medium							4   [    ]
střední				medium			Minowase Summer Cross No. 3 (N) 	5   [    ]								Scarlet Champion (S),
De cinq semaines rose (N)
	střední až velký			medium to many							6   [    ]
	velký 				many			Noir long maraîcher (N), 			7   [    ]
								Suikomi ninengo (N)			
	velký až velmi velký		many to very many						8   [    ]	velmi velký			very many		Mikura Cross (N)				9   [    ]




Znaky						Odrůdy-příklady				             	Známka
     	Characteristics					Example varieties				Note
	Řapík: antokyanové zbarvení

(10)	Petiole: anthocyanin coloration

není nebo velmi slabé		absent or very weak	April Cross (N), Fakir (S), Omny (N)	1   [    ]
							Noir gros rond d'hiver (N)								
	velmi slabé až slabé		very weak to weak						2   [    ]
slabé				weak			Blanche transparente (S) 			3   [    ]
							Flamino (S), Mirabeau (S)	
slabé až střední			weak to medium							4   [    ]
střední				medium			Erfurter Riesenrot (S), Forro (S)		5   [    ]
	střední až silné			medium to strong							6   [    ]
	silné				strong			Pernot (S)				7   [    ]
	silné až velmi silné		strong to very strong						8   [    ]
	velmi silné			very strong		Rex (N), Rose d'hiver de Chine (N)		9   [    ]
								Violet de Gournay (N)

	Pouze N-typy odrůd: Bulva: délka

(13)	Only N-type varieties: Radish: length

	velmi krátká			very short		Noir gros rond d'hiver (N)			1   [    ]
	velmi krátká až krátká		very short to short						2   [    ]
krátká				short			Rex (N)					3   [    ]
	krátká až střední			short to medium							4   [    ]
	střední				medium			Minowase Summer Cross No. 3 (N)	5   [    ]
	střední až dlouhá			medium to long							6   [    ]
	dlouhá 				long			Suikomi ninengo (N)			7   [    ]
	dlouhá až velmi dlouhá		long to very long							8   [    ]
	velmi dlouhá			very long		Surato (N)				9   [    ]

	Pouze S-typy odrůd: Bulvička: délka

(14)	Only S-type varieties: Radish: length

	velmi krátká			very short		Gaudry 2 (S)				1   [    ]
	velmi krátká až krátká		very short to short						2   [    ]
krátká				short			Cerise (S), Saxa 2 (S)			3   [    ]
	krátká až střední			short to medium							4   [    ]
	střední				medium			Bamba (S)				5   [    ]
	střední až dlouhá			medium to long							6   [    ]
	dlouhá 				long			Flamboyant 2 (S)				7   [    ]
	dlouhá až velmi dlouhá		long to very long							8   [    ]
	velmi dlouhá			very long		Blanche transparente (S), Flambo (S)	9   [    ]							


     	Znaky						Odrůdy-příklady					Známka
     	Characteristics					Example varieties				Note
	Pouze N-typy odrůd: Bulva: průměr

(15)	Only N-type varieties: Radish: diameter

	velmi malý			very small		Ostergruß rosa 2 (N)			1   [    ]
	velmi malý až malý		very small to small						2   [    ]
malý				small			Noir gros rond d’hiver (N),			3   [    ]
								Surato (N)			
	malý až střední			small to medium							4   [    ]
	střední				medium			Minowase Summer Cross No. 3 (N)	5   [    ]
	střední až velký			medium to large							6   [    ]
	velký				large			Koshin (N)				7   [    ]
	velký až velmi velký		large to very large						8   [    ]
	velmi velký			very large		Sakurajima oomaru (N)			9   [    ]
	Pouze S-typy odrůd: Bulvička: průměr

(16)	Only S-type varieties: Radish: diameter

	velmi malý			very small		Gaudry 2 (S)				1   [    ]
	velmi malý až malý		very small to small						2   [    ]
malý				small			Cerise (S), Saxa 2 (S)			3   [    ]
malý až střední			small to medium							4   [    ]
	střední				medium			Rond rose à bout blanc 2 (S) 		5   [    ]
	střední až velký			medium to large							6   [    ]
	velký				large			Riesen von Aspen (S)			7   [    ]
	velký až velmi velký		large to very large						8   [    ]
	velmi velký			very large							9   [    ]

5.10. 	Bulva / Bulvička: tvar
(17)	Radish: shape

	úzce trojúhelníkovitý		narrow triangular		Rex (N)					1   [    ]
	středně trojúhelníkovitý		medium triangular	Ovale blanc de Munich (N)		2   [    ]
								Suikomi ninengo (N)			
	vejčitý				ovate			Fridolin weiss (N), Lavergne (S)		3   [    ]
	jehlicovitý			acicular			Blanche transparente (S) 			4   [    ]
								De cinq semaines rose 3 (N) 
								Minowase Summer Cross No. 3 (N)
	obdélníkovitý			oblong			Clipo (S), Fluo (S), Neptun (N) 		5   [    ]
								Noir long maraîcher (N) 
								Oshin (N), White Breakfast (N)	
úzce elipsovitý			narrow elliptic		Gensuke (N)				6   [    ]
středně elipsovitý			medium elliptic		Murasakizukin (N), Pico (S), Sutong (N)	7   [    ]											
kruhovitý			circular			Cerise (S), Falco (N)			8   [    ]
								Noir gros rond d'hiver (N) 
								Oomaru Shogoin (N), Tinto (S)	
středně zploštělý			medium oblate		Fakir (S), Kuromaru (N)			9   [    ]
								Rond rose à très grand bout blanc (S)
úzce zploštělý			narrow oblate		Sakurajima Oomaru (N)			10   [    ]

obvejčitý				obovate			Miura (N)				11   [    ]

zvonovitý			bell shaped		Kara Nezumi (N), Nezumi (N), Roche (S)	12   [    ]

						
Znaky							Odrůdy-příklady				Známka
     	Characteristics						Example varieties			Note
5.11.	Bulva / Bulvička: počet barev pokožky (kromě nezesíleného kořínku)
(21)	Radish: number of colors of skin (excluding non-thickened root)

	jedna				one			Cerise (S)				1 [    ]
								Minowase Summer Cross No. 3 (N) 
								Saxa 2 (S)

	dvě				two			Akasuji (N), Bamba (S)			2 [    ]
								Flamboyant 2 (S), Murasakizukin (N)	

5.12.	Bulvička: barva hlavy
(22)	Radish: colour of skin of stem end

	bílá				white			Minowase Summer Cross No. 3 (N) 	1 [    ]					
žlutobílá				yellowish white		Miura (N)			 	2 [    ]
	žlutá				yellow			Gold Star (S) 			 	3 [    ]
hnědá				brown							 	4 [    ]
světle zelená			light green		Miyashiqe Naqabuto (N)	 		5 [    ]
							Oshin (N)
středně zelená			medium green		Nezumi (N)			 	6 [    ]
tmavě zelená			dark green		Aonaga (N), Kazafu karami (N)		7 [    ]
růžová				pink			De cinq semaines rose 3 (S)	 	8 [    ]
tmavě růžově červená		dark pink red		Ostergruß rosa 2 (S)		 	9 [    ]
červená				red			Benigeshou (N)			            10 [    ]	
purpurová			purple			Karaineaka (N)			          11   [    ]
fialová				violet			Hilds blauer Herbst und Winter (S)	          12   [    ]
							Violet de Gournay (S)
černá				black			Kuromaru (N),			          13   [    ]
							Noir gros rond d’hiver (N)
5.13.	Pouze odrůdy s dvoubarevnou bulvičkou: Bulvička: rozsah bílého zbarvení špičky 
	(vyjma neztlustlého kořínku)
(25)	Only varieties with Radish: Number of colors of skin: two: Radish: extent of white from non-thickened root end

	velmi malý			very small		Benizonochunaga (N)			1 [    ]
								Demi-long écarlate à très petit blanc 2 (S)			
	velmi malý až malý		very small to small						2 [    ]
malý				small			Benikanmi (N), Pernot clair (S)		3 [    ]
malý až střední			small to medium							4 [    ]
	střední				medium			Aonaga (N), Fakir (S), Pépito (S)		5 [    ]
	střední až velký			medium to large							6 [    ]
	velký				large			Delikat (S), Flamino (S), Oshin (N)		7 [    ]
	velký až velmi velký		large to very large						8 [    ]
	velmi velký			very large		Murasakizukin (N), 			9 [    ]
								Rond rose à très grand bout blanc 2 (S)				


     	Znaky							Odrůdy-příklady				Známka
     	Characteristics						Example varieties			Note
	
5.14.	Doba sklizňové zralosti	
(28)	Time of harvest maturity

	S-typ raná			S-type early		Donar (S)				1 [    ]
	S-typ střední			S-type medium		Flamboyant 2 (S)				2 [    ]
S-typ pozdní			S-type late		Blanche transparente (S) 			3 [    ]
								Scarlet Champion (S)		
N-typ velmi raná			N type very early		Osaka 40 days (N), 			4 [    ]
								Ostergruß rosa 2 (N)			
N-typ raná			N-type early		Minowase Summer Cross No.3 (N)		5 [    ]
	N-typ střední			N-type medium		Miyashige nagabuto (N)			6 [    ]
								Oshin (N), Sutong (N)			
	N-typ pozdní			N-type late		Miura (N)				7 [    ]
N-typ velmi pozdní		N-type very late		Sakurajima oomaru (N)			8 [    ]
	Podobné odrůdy a odlišnosti od těchto odrůd:

     	Similar varieties and differences from these varieties

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

	Doplňující informace, jež mohou přispět k odlišení odrůdy

     	Additional information which may help to distinguish the variety

	Rezistence vůči chorobám a škůdcům

     	Resistance to pests and diseases

[    ]  Ano, uveďte / Yes, specify
	
	

	
	[    ]  Ne / No

	Ostatní charakteristiky 

	Any other characteristics

[    ]  Ano, uveďte / Yes, specify
	
	


	[    ]  Ne / No


	Zvláštní podmínky pro zkoušení odrůdy

	Special conditions for the examination of the variety
	
[    ]  Ano, uveďte / Yes, specify
	
	



	[    ]  Ne / No
	



	Ostatní informace

Other information

	Použití odrůdy:
Variety use:


	ve skleníku / in glasshouse								[    ]


	 v polních podmínkách / in the open							[    ]


na jaře / spring									[    ]
v létě / summer									[    ]
na podzim / autumn									[    ]
v zimě / winter									[    ]


	Ostatní informace
Other information


	[    ]  Ano, uveďte / Yes, specify
	
	




	
		[    ]  Ne / No

	Fotografie: Doporučujeme připojit k dotazníku barevnou fotografii odrůdy
Photo: It is recommended to provide a colour image of the variety to accompany the TQ


	GMO
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.



	Informace o rostlinném materiálu dodaném do zkoušek
Information on plant material to be examined


	Projev znaku nebo více znaků může být ovlivněný faktory jako jsou choroby a škůdci, chemické ošetření (např. růstové retardanty anebo pesticidy), efekty tkáňových kultur apod.

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants ar pesticides), effects of tissue culture, etc.

	Rostlinný materiál nesmí být podrobený žádnému ošetření, které by mohlo ovlivnit projev znaků odrůdy, pokud kompetentní orgány nepovolí nebo nepožadují takovéto ošetření. Jakmile byl rostlinný materiál ošetřený, musí se poskytnout všechny informace o ošetření. Ve smyslu toho, prosím označte níže, podle nejlepších vědomostí, zda rostlinný materiál určený do zkoušek byl vystavený 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 ar request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:

(a) mikroorganismy / Microorganisms 					[    ]  Ano / Yes	[    ]  Ne / No
     (např.viry, bakterie, fytoplazmy / (e.g. virus, bacteria, phytoplasma) 

(b) chemické ošetření / Chemical treatment 					[    ]  Ano / Yes	[    ]  Ne / No
     (např. růstové retardanty, pesticidy /.e.g. growth retardant or pesticide) 

(c) tkáňové kultury / Tissue culture 						[    ]  Ano / Yes	[    ]  Ne / No

(d) další faktory / Other factors 						[    ]  Ano / Yes	[    ]  Ne / No


Pokud ano, uveďte podrobnosti / Please provide details of where you have indicated “Yes”:



V případě technických zkoušek může být odrůda testována i na jiných stanicích s pověřením od CPVO






Čestně prohlašujeme, že podle našich vědomostí a znalostí jsou informace uvedené v tomto dotazníku úplné 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:






											[konec dokumentu]
											[End of document]

