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Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní odrůdový úřad
Hroznová 2, 656 06 Brno
   Pro úřední záznamy : 
   For official use


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:	Malus Mill.  
    	Druh :          	Jabloň okrasná
                      		Ornamental  Apple  

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


3. 	Předběžný název, šlechtitelské označení 
    	Proposed denomination, Breeder's reference


4. 	Informace o původu, udržování a rozmnožování odrůdy:
    	Information on origin, maintenance and reproduction of the variety

Šlechtitelský původ	   
Breeding Scheme
                                                                                                     
	Křížení

Crossing
(a) řízené křížení / controlled cross								[   ]
(b) rodiče nejsou známi / partially unknown cross						[   ]
(c) naprosto neznámé křížení / totally unknown cross						[   ]

	Mutace	/ Mutation  (uveďte rodičovskou odrůdu / state parent variety)				[   ]

					
4.1.2.	Nález / Discovery	  (uveďte kde, kým a jak objeven / state where, when and how developed)	[   ]

4.1.3.	Jiné / Other  (uveďte detaily / provide details)						[   ]

4.2     	Metody množení odrůdy  
     	Metod of Propagating the Variety 

4.2.1	Vegetativní množení
	Vegetative propagation
              (a) rouby, očka / cuttings									[   ] 
(b) in vitro / in vitro									[   ]
	(c) jiné / other (např. bylinnými, dřevitými řízky, hřížením, jinak / e.g. leaf, hardwood cutting, layer,
 otherwise)                        									[   ]

4.2.2	Jiné (uveďte detaily)									[   ]
Other ( provide details)
                                      



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

5. 	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy  (číslo v závorce odpovídá číslování znaků ve zkušební      	směrnici UPOV TG/192/1; 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 
Test Guidelines UPOV TG/192/1; please mark [X] the state of expression which best corresponds)

     	Znaky 				 				Odrůdy-příklady	  	Známka
     	Charakteristics 			 		  		Example varieties	  	Note

5.1   	Květ: typ
 (6)  	Flower: typet 

	jednoduchý              		single                   			Profusion		1  [    ]
									
	polodvojitý			semi-double			Malus x scheideckeri	2  [    ]
								
	dvojitý				double				Nieuwlandiana		3  [    ]
									

5.2i	Okvětní lístek: barva okrajové zóny vnitřní strany 
(12)	Petal: colour of marginal zone of ihned side


	Tabulka referenčních barev RHS  / RHS-Colour Chart


5.2ii	Okvětní lístek: barva okrajové zóny vnitřní strany 
(12)	Petal: colour of marginal zone of ihned side

	bílá				white							1   [    ]

	světle růžová			light pink							2   [    ]

	tmavě růžová			dark pink						3   [    ]

	červená				red							4   [    ]

	purpurová			purple							5   [    ]

5.3 	     Rozvíjející se list: barva čepele	
(16)       Expanding leaf: colour of blade		
		
             zelená	green	                    John Downie 	1  [    ]
	     červeno zelená	reddish green	                    Wintergold	2  [    ]
	     červená	red	 	3  [    ]
	     červeno hnědá	reddish brown	                    Laura	4  [    ]
	     bronzová	bronze	                    Indian Magic	5  [    ]
              purpurová 	purple	                    Royalty	6  [    ]




5.4	Plod: velikost
(29)	Fruit: size

	velmi malý			very small			Malus sargentii		1 [    ]
	malý				small				Profusion		3 [    ]
	střední				medium				John Downie		5 [    ]
	velký				large				Wynema			7 [    ]
	velmi velký			very large			Niedzwetzkyana		9 [    ]

5.5   	Plod: převládající barva
(35)  	Fruit: predominant colour 

	bělavě žlutá             	 	whitish yellow						1 [    ]
	žlutá				yellow				Golden Hornet		2 [    ]
	bělavě zelená			whitish green						3 [    ]
	zelenožlutá			green yellow			White Cascade		4 [    ]
	středně zelená			medium green			Malus trilobita		5 [    ]
	oranžová			oranže				Everest			6 [    ]
	světle červená			light red							7 [    ]
	středně červená			medium red			Red June		8 [    ]
	tmavě červená			dark red				Profusion		9 [    ]
	purpurová			purple				Purple Prince	             10 [   ]
	nahnědlá			brownish					             11 [   ]

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 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










	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:


