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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. 	Genus:			Pyrus L. 
    	Rod:			H r u š e ň   p o d n o ž e 		Pyrus  rootstock
1.2	Species			……………………………..		
				(uveďte druh / indicate species)	                     		 

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



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

Informace o původu, rozmnožování a udržování odrůdy:
Information on origin, maintenance and reproduction of the variety
                                                                                                                        
4.1     	Původ:  
      	Origin 

            	(a)  	Semenáč neznámého původu / Seedling of unknown parentage			[    ]

 	(b)  	Semenáč získaný z řízeného opylení / Produced by controlled pollination		[    ]  
	      		(uveďte rodičovské odrůdy) / (indicate parent varieties)		
-	mateřská rostlina (uveďte rodiče) / Seed bearing parent (indicate parent)
..........................................................………………………………………………               
-	otcovská rostlina (uveďte rodiče) / Pollen parent (indicate parent)
.........................................................................………………………………….                              
    	(c)  	Semenáč získaný z volného opylení z / Produced by open pollination of			[    ]    
    		(uveďte mateřskou rostlinu) / (indicate seed bearing parent plant)
             		........................................................................................................................ 
  	(d)	Mutace z / Mutation or sport from							[    ]   
 	(uveďte původní rodičovskou odrůdu) / (indicate original parent variety)
................................................................…………………………………………. 	 
	(e)	Nález (uveďte kde a kdy) / Discovery (indicate where and  when)			[    ]
		........................................................................................................................              





4.2     	Rozmnožování in vitro:  
     	In vitro propagation

Rostlinný materiál přihlašované odrůdy byl získán rozmnožováním	          ano  [    ]	            ne   [    ]
	in vitro								          yes 	            no
	The plant material of the candidate variety has been obtained 			
	by in vitro propagation		

4.3	Virologický stav
	Virus status 

(a)	Odrůda je prostá všech známých virů (uveďte kterých)				    	     [    ]   
The variety is free from all known viruses as follows (indicate viruses)	
		......................................................................................................................................               
(b)	Rostlinný materiál je testován na viry (uveďte na které)				     [    ]
	The plant material is virus tested (indicate against which viruses)				
           		......................................................................................................................................               
	(c)	Stav není znám / The virus status is unknown					     [    ]

	Jiné informace
Other information	
	


5. 	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy  (číslo v závorce odpovídá číslování znaků ve zkušební      	směrnici UPOV TG/169/3; 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 Test Guidelines UPOV TG/169/3; please mark [X] the state of expression which best corresponds)

     	Znaky 				 				Odrůdy-příklady	  	Známka
     	Characteristics 			 		  		Example varieties  	Note

5.1	Rostlina: vzhled výhonu
 (3) 	Plant: habit of shoot 

přímý                          		upright                       		Brokmal               		1   [    ]
           	odstávající                         		spreading             		Daygon			2   [    ]
klesající                      	    	drooping       						3   [    ]          

5.2 	Rostlina: růst výhonu
(4) 	Plant: growth of shoot 

        	rovný                         		straight                       		Daygon			1   [    ]
           	zvlněný 				wavy 				Pyrodwarf           	  	2   [    ]
klikatý				zigzag							3   [    ]

5.3	Doba začátku rašení   
(39) 	Time of beginning of bud burst

	raná                            		early               					            	3   [    ]
             	střední                    	    	medium        						5   [    ]    
	pozdní				late							7   [    ]

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      	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









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.	Oprávnění k použití
	Autorizacion for release

a) Vyžaduje odrůda k použití předchozí oprávnění dle zákona týkající se  ochrany životního prostředí, zdraví lidí a zvířat? 
a) Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health? 

	Yes   [   ]		No   [   ]
	
	b) Mohlo by takové oprávnění existovat?
	b) Has such authorization been obtained?

	Yes   [   ]		No   [   ]



	Jestliže odpověď na otázku je kladná, přiložte kopii o tomto oprávnění.
	If answer to that question is yes, please attach a copy of such an authorizacion.


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


