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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. 	Druh :                  Humulus lupulus L.		 				 
    	Species         	C h m e l					
                      		Hop            

2. 	Žadatel(é): jméno a adresa 
    	Applicant(s): Name and address 



3. 	Předběžné označení:
    	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

Odrůda je výsledkem:
Variety resulting from:
	
(a)	Křížení / Crossing
(i)	řízeného křížení (uveďte rodičovské odrůdy)					[    ]
controlled cross (indicate parent varietes) 
            		


(ii)	částečně neznámého křížení (uveďte známé rodičovské odrůdy)			[    ]
	partially unknown cross (indicate known parent varietes)
	


(iii)	zcela neznámého křížení     							[    ]
	totally unknown cross
		


	 (b)	Mutace (uveďte rodičovské odrůdy)							[    ]
	Mutation (indicate parent variety)			
	

			
(c)	Nález (uveďte kde, kdy a jak byla odrůda nalezena)					[    ]
Discovery (indicate where, when and how the variety has been developed)



(d)	Jiné (uveďte podrobnosti)								[    ]  
		Other (please provide details)   


4.2	Metody rozmnožování
	Method of propagation

(a)	Vegetativní rozmnožování   							
		Vegetative propagation	
	
	(i) 	rozmnožování in vitro								[    ]
		in vitro propagation



	(ii)	jiné (např. bylinné řízky, dřevité řízky, hřížení, uveďte metody)			[    ]
		other (e.g. leaf cutting, harwood cutting, layer, indicate method)



(b)	Jiné (uveďte podrobnosti)								[    ]
	Other (please provide details)

 

4.3   	Zeměpisný původ odrůdy: oblast a stát ve které 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 developed





5. 	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy  (číslo v závorce odpovídá číslování znaků v technickém protokolu CPVO TP/227/1; označte [X] stupeň projevu, který nejlépe odpovídá odrůdě)
Characteristics of the variety to be indicated (the number in brackets refers to the state of expression in the technical protocol CPVO TP/227/1; please mark [X] the state of expression which best corresponds)

     	Znaky 				 				Odrůdy-příklady	  	Známka
     	Charakteristics 			 		  		Example varieties	  	Note

5.1 	Hlavní výhon: antokyanové zbarvení		
(1)	Main shoot: anthocyanin coloration

není nebo velmi slabé                      absent or very weak  		Late Cluster	          	1   [    ]
	slabé                            	        	weak                 			Willamette		3   [    ]
	střední              			medium                    		Spalter   		5   [    ]
	silné                       		strong        		               Northern Brewer	   	7   [    ]	
	velmi  silné			very strong			Way Challenger		9   [    ]

5.2 	Rostlina: růstový typ
 (7)       	Plant: growth type

	zakrslý	  			dwarf   				First Gold 	 	1   [    ]		normální				normal	 			Hallertauer Magnum	2   [    ]	

5.3 	Boční výhon z prostřední třetiny rostliny: délka
 (10)	Side shoot from middle third of plant: length 

	krátká				short				First Gold		 3   [    ]	
	střední				medium				Northern Brewer		 5   [    ]
	dlouhá				long				Tettnanger		 7   [    ]
velmi dlouhá			very long			Late Cluster		 9   [    ]





Znaky 				 				Odrůdy-příklady	            Známka
     	Charakteristics 			 		  		Example varieties	            Note

5.4 	Boční výhon z horní třetiny rostliny: celkový počet hlávek
 (15)  	Side shoot from upper third of plant: total number of cones

	velmi nízký			very few 			Herald			1   [    ]	
	nízký				few				Spalter			3   [    ]
	střední				medium				Tettnanger		5   [    ] 
	vysoký				many				Aurora			7   [    ]
	velmi vysoký			very many			Hersbrucker Spat	9   [    ]

5.5 	Doba sklizňové zralosti hlávek	
(16)	Time of picking maturity of cones

	raná				early				Northern Brewer		3   [    ]		střední				medium				Hallertauer Merkur	5   [    ]
	pozdní				late	     			Nugget			7   [    ]

5.6	Hlávka: velikost
(17)	Cone: size

	malá				small				Saphir			3   [    ]
	střední				medium				Hersbrucker Spat	5   [    ]
	velká				large				Tettnanger		7   [    ]	

5.7	Hlávka: stupeň otevření listenů
(19)	Cone: degree of opening of bracts 

	uzavřený			closed				Wye Target		1   [    ]
	slabě otevřený			slightly open			Perle			2   [    ]
	zřetelně otevřený			clearly open			Brewers Gold		3   [    ]	 

5.8	Listen: délka špičky
(23)	Bract: length of apex

	velmi krátká			very short						1   [    ]	
	krátká				short				Wye Target		3   [    ]
	střední				medium				Perle			5   [    ]
	dlouhá				long				Brewers Gold		7   [    ]
	velmi dlouhá			very long						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 the  	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





7.3 	Jiné informace
     	Other information              





	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.

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









