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   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:	Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai 
    	Druh :          	H r u š e ň  p í s e č n á 
                      		Japanese Pear     

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




3. 	Návrh názvu nebo předběžné označení:
    	Proposed denomination or breeder's reference



4. 	Informace o původu, rozmnožování a udržování odrůdy:
    	Information on origin, maintenance and reproduction of the variety
                                                                                                                        
4.1     	Původ (výchozí materiál):  
      	Origin (parentage)  

       	(i)  	Semenáč (uveďte rodičovské odrůdy) / Seedling (indicate patente varieties)                          [    ] 
		………………………………………………………………………………………….
              (ii)  	Mutace (uveďte rodičovskou odrůdu) / Mutation (indicate parent variety)		    [    ]   
		………………………………………………………………………………………….
              (iii)	Nález (uveďte kde a kdy) / Discovery (indicate where and  when)     			    [    ]
		………………………………………………………………………………………….

4.2	Meristémová kultura
	Meristem culture
	
	Rostlinný materiál byl získán z meristémové kultury                     			Ano/ yes	    [    ]
	The plant material of the candidate variety has been obtained by in vitro propagation	Ne/ no	    [    ]

4.3	Opylovač
	Pollinator

	Dobrými opylovači jsou následující odrůdy:
	Good pollinators are the folowing varieties

	…………………………………………………………………………………………………………………….

5. 	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy  (číslo v závorce odpovídá číslování znaků  ve zkušební   směrnici UPOV TG/149/2; 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 Test Guidelines UPOV TG/149/2; please mark [X] the state of expression which best corresponds)				
Znaky 				 			Odrůdy-příklady	  		Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties  		Note

5.1	Plod: tvar podélného řezu
(39)	Fruit: shape in longitudinal section

	zploštělý				oblate			Kimi zukawasem, Kosui, Shinsui	1  [    ]
kruhovitý 			round			Hakko, Hosui			2  [    ]
široce elipsovitý			broad elliptic		Yakumo				3  [    ]
vřetenovitý			spindle-shaped		Okusankichi			4  [    ]
široce vejčitý			broad ovate						5  [    ]
opakvejčitý 			obovate			Imamuraaki			6  [    ]

5.2  	Plod: krycí barva slupky (nezakryté plody)
(46)   	Fruit: over color of skin (non-bagged fruit)
	
       	světle žluté  	light yellow	Yakumo           		1  [    ]
	žlutozelená	yellow green	Nijisseiki                    		2  [    ]                žlutohnědá	yellow brown    	Chojuro                                   		3  [    ]
 	žlutavě červenohnědá 	yellowish red brown	Hosui, Kosui, Shinko, Shinsui		4  [    ]
	červenohnědá	red brown	Chojuro, Okusankichi		5  [    ]

5.3	Doba začátku skllizně 
(70)	Time of begining of fruit ripening    

              velmi raná                                           very early                   				1  [    ]
 	raná                            	early                        	Shinsui		3  [    ]
         	střední                         	medium                       	Chojuro, Hosui, Nijiseiki		5  [    ]
pozdní                          	late                         	Shinko		7  [    ]  
             	velmi pozdní                     	very late                    	Okusankichi      		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 variety 	Characteristic in which the  	State of expression 	State of expression
               	                	similar variety is different *)	of similar variety 		of candidate variety








*) V případě identického stupně projevů obou odrůd, uveďte velikost rozdílu.
    In the case of identical states of expressions of both varietes, please indicate the size of the difference. 

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                                                                 
									není	je	nehodnoceno
									absent	present	not tested
									
	i)	Alternaria kikuchiana Tanaka (76)				[    ]	[    ]	[    ]
	ii)	Erwinia amylovora 					[    ]	[    ]	[    ]
	iii)	Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto			[    ]	[    ]	[    ]
	iv)	Physalospora piricola Nose				[    ]	[    ]	[    ]
	v)	Phomopsis fukushii Tanaka et Endo			[    ]	[    ]	[    ]
	vi)	Corynespora melonis					[    ]	[    ]	[    ]

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

[    ]  Ano, uveďte / Yes, specify



	[    ]  Ne / No

7.3 	Jiné informace
     	Other information             







K technickému dotazníku by měla být přiložena reprezentativní barevná fotografie. 
A representative color photo of the variety should be included in the Technical Questinnaire.

	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:

