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Národní odrůdový úřad
Hroznová 2, 656 06 Brno
   Pro úřední záznamy : 
   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.	Botanický druh: latinské jméno rodu, druhu nebo poddruhu, ke kterému odrůda náleží, a        
	obecný název
 	Botanical taxon: Latin name of the genus, species or sub-species to which the variety belongs and   
       	common name 

       	Druh                         Rubus idaeus L.
      	Species

             	Maliník
                                   	RASPBERRY


2.	a)	Žadatel (é): jméno (a) a adresa (y), telefon a fax, kde je to nutné jméno a adresa 
	zmocněného zástupce
	Aplicant (s): Name ((s) and address (es), phone and fax number (s) and where appropriate name and 	address of the procedural representative









3.		Název odrůdy
	Variety denomination

a)	Návrh názvu odrůdy, kde je to odpovídající
Where appropriate proposal for variety denomination


	..............................................................................................

b)	Předběžné označení
Provisional designation (breeders reference)


	.........................................................................................


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

Šlechtění, udržování a rozmnožování odrůdy
Uveďte schéma šlechtění, rodičovský materiál a další důležité údaje
Breeding, maintenance and reproduction of the variety
Please indicate breeding scheme, parents, other relevant information



Původ odrůdy z:
Variety resulting from:

4.1.1   Křížení
           Crossing
          
              a)   Známé křížení  (uveďte rodičovské odrůdy)
                    Controlled cross (Please state parent varieties)






              b)   Částečně známé křížení  (uveďte známé rodičovské odrůdy)
                     Partially unknown cross (please state known parent varieties)





              
              c)   Zcela neznámé křížení
                    Totally unknown cross







4.1.2    Mutace (uveďte rodičovskou odrůdu)
            Mutation (please state parent variety)







4.1.3    Nález (uveďte kde, kdy a jak byla objevena)
            Discovery (please state where, when and how developed)







4.1.4    Jiné informace(uveďte detaily)
            Other (please provide details)




4.2     Metody množení odrůdy
          Method of propagating the variety 
 
           4.2.1   Vegetativní množení
                      Vegetative propagation
               
                                (a)  množení in vitro
                                      in vitro propagation

                                (b) jiné (např. listové řízky, dřevité řízky, hřížení)  (uveďte metodu)
                                     other (e.g. leaf cutting, harwood cutting, layer)  (state method)




           4.2.2     Jiné informace (uveďte detaily)
                         Other (please provide details)



4.3       Virologický stav
            Virus status  
    
            4.3.1   Odrůda je prostá všech známých následujících virů (uveďte kterých):
                       The variety is free from all known viruses as follows (indicate from which viruses):


            4.3.2   Rostlinný materiál je testován (uveďte proti kterým virům):
                       The plant material is virus tested (indicate against which viruses):


            4.3.3   Virologický stav není znám
                       The virus status is unknown

4.4        Zeměpisný původ odrůdy: oblast a stát, kde byla odrůda vyšlechtěna nebo objevena a 
zdokonalena
	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 ve zkušební směrnici CPVO TP/43/2; označte stupeň projevu, který nejlépe odpovídá odrůdě)
    	Characteristics of the variety to be indicated (the number in brackets to the corresponding characteristic in the
             CPVO TP/43/2; please mark the state of expression which best corresponds).

			  	       
     	Znaky					           Odrůdy-příklady				Známka
Characteristics 			 	           Example varieties  	              		              Note

5.1	Rostlina: počet letošních výhonů 
(2)	Plant: number of current season´ s shoots

velmi malý                       very few                                                                                                       1   [    ]
	malý                                few	                       Rubaca, Rucami	                                           3   [    ]                
              střední                            medium                            Glena Ample, Multiraspa, Rumiloba                    5   [    ]  
              velký	many 	Glen Clova, Skeena	7   [    ]   
              velmi  velký	very many	Sumner 	9   [    ]


5.2	Velmi mladý výhon: antokyanové zbarvení vrcholu během rychlého růstu
(3)	Very young shoot: anthocyanin coloration of apex during rapid growth

 	není          	absent	Gelbe Antwerpener	1    [    ]
	je	present	Malling Promise	9    [    ]

5.3	Odrůdy plodící na loňských výhonech v létě: Dormantní výhon: barva 
(11)	Varieties which fruit on previous season´s cane in summer: Dormant cane: color	

	hnědavě šedá	brownish grey	Malling Leo, Schöneman	1   [    ]	          šedavě hnědá	greyish brown	Malling Orion	2   [    ]	    hnědá	brown	Caliber, Glen Clova	3   [    ]
	nafialověle hnědá	purplish brown	Festival, Malling Landmark	4   [    ]
	nahnědle fialová	brownish purple	Royalty, Titan	5   [    ]

5.4	Trny: přítomnost 
(12)   	Spines: presence 

	nejsou	absent	Glen Moy	1   [    ]	
              jsou	present	Malling Promise	9   [    ]
5.5         Plod: poměr délky k šířce
(32)        Fruit: ratio length/width

velmi malý                       very small                                                                                                    1   [    ]
	malý                                small	                       Caliber, Zefa 2	                                           3   [    ]                
              střední                             medium                           Glen Clove, Rafzeter                                           5   [    ]  
              velký	large 	Malling Delight, Tulameen	7   [    ]   
              velmi velký	very large	 	9   [    ]


5.6        Plod: převládající tvar z bočního pohledu
(33)  	Fruit: general shape in lateral view
   
	kruhovitý	circular	Malling Landmark, Ontario	1   [    ]	široce kuželovitý	broad conical	Malling Orion, Meeker	2   [    ]
	kuželovitý	conical	Annamaria, Rafzmach	3   [    ]	lichoběžníkovitý	trapezoidal	Gradina	4   [    ]

5.7	Plod: barva
(35)   	Fruit: colour

         	žlutá	yelow	Gelbe Antwerpener, Golden Bliss	1   [    ]
oranžová	orange	Orange Marie	2   [    ]
světle červená	light red	Malling Delight	3   [    ]
středně červená	medium red	Glen Clova, Malling Orion	4   [    ]
tmavě červená	dark red	Gigant, Schöneman, Zefa 2	5   [    ]
fialová	purple	Royalty	6   [    ]
tmavě fialová	dark purple	Deep Purple	7   [    ]

5.8	Plod: hlavní plodnost
(39)	Fruit: main bearing 

	pouze na loňských výhonech v létě	 Malling Promise	1   [    ]
                 only on previous year´s cane in summer

	na loňských výhonech v létě i letošních
                výhonech na podzim		 Isabel	2   [    ]
                 both on previous year´s cane in summer and 
                 on current year´s cane in autumn

	pouze na letošních výhonech na podzim	 Autumn Bliss	3   [    ]
                 only on current year´s cane in autumn

5.9	Odrůdy plodící na loňských výhonech v létě: 
(44)       Doba začátku zralosti plodů na loňských výhonech
	Varieties which fruit on previous year´s cane in summer:
              Time of beginning of fruit ripening on previous year´s cane

        	velmi raná                      	very early                   	Vene	1   [    ]
  	raná                            	early                        	Glen Clova, Glen Moy, Rafzmach	3   [    ]
           	střední                         	medium                       	Rusilva, Willamette	5   [    ]
              pozdní                           	late                         	Malling Landmark, Schöneman	7   [    ]
              velmi pozdní                     	very late                    	Malling Leo	9   [    ]

5.10	Odrůdyplodící na letošních výhonech na podzim: 
(45)       Doba začátku zralosti plodů na letošních výhonech 
	Varieties which fruit on current year´s cane in autumn:
              Time of beginning of fruit ripening on current year´s cane

        	velmi raná                      	very early                   	Ariadne	1   [    ]
  	raná                            	early                        	Polana	3   [    ]
           	střední                         	medium                       	Orange Marie, Watson	5   [    ]
              pozdní                           	late                         	Korbfüller	7   [    ]
              velmi pozdní                     	very late                    	Baronne de Wavre	9   [    ]

6. 	Podobné odrůdy a odlišnosti od těchto odrůd:
     	Similar varieties and differences from these varieties

	Název podobné		Znak, ve kterém	Stupeň projevu 		Stupeň projevu
	odrůdy 			je podobná odrůda	podobné odrůdy	přihlašované odrůdy
               	                	odlišná 					
	Denomination of	Characteristic in	State of expression 	State of expression of
 	similar variety	 	which the similar	of similar variety 	candidate variety
				variety is different 0)




0) 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

               [    ] Ano/Yes                                  [    ] Ne/No
7.2        Kromě informací uvedených v částech 5 a 6, jsou nějaké další vlastnosti, které mohou  
             přispět k odlišení odrůdy?
             In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any other characteristics which may 
               help to distinguish the variety?


               [    ] Ano/Yes                                  [    ] Ne/No
7.3 	Zvláštní podmínky pro zkoušení odrůdy
     	Special conditions for the examination of the variety

	[    ]	Ano, upřesněte	/ Yes, please specify	


					
	[    ]	Ne / No

7.4 	Jiné informace
     	Other information              

	[    ]	Ano, upřesněte	/ Yes, please specify	


					
	[    ]	Ne / No

7.5       Foto
            Photo


            K  Technickému dotazníku je nutno přiložit reprezentativní barevnou fotografii odrůdy.
             A representative colour image of the variety must accompany the Technical Questionnaire.
8.	GMO - povinný údaj
	GMO - infomation reqired

Odrůda je geneticky modifikovaným organismem ve smyslu § 2 (2) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES.

 	The variety represents a Genetically Modified Organism within the meaning of Article 2(2) of 
	Council Directive EC/2001/18 of 12/03/2001

	[   ]Ano		[   ]Ne
	      Yes		       No


	Jestliže ano, přidejte kopii vystavené atestace odpovědných úřadů, že technická zkouška 	odrůdy 	podle článku 55 a 56 základního nařízení nepředstavuje riziko pro životní prostředí podle 	norem 	uvedených ve směrnici.
	If yes, please add a copy of the written attestation of the responsible authorities stating that a 	technical 	examination of the variety under Articles 55 and 56 of the Basic Regulation does not 	pose risks to the 	environment according to the norms of the above-mentioned Directive





9. 	Informace o zkoušeném rostlinném materiálu
	Information on plant material to be examined    

9.1 	Projev vlastnosti nebo několika vlastností může být ovlivněn faktory jako jsou choroby a škůdci, chemickým 	ošetřením (např. růstovými regulátory nebo pesticidy), vlivem tkáňových kultur, odlišnou podnoží, rouby 	odebranými v různých vývojových stadiích ze stromů, 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 retardant or pesticides), effects of tissue culture, different roostocks, scions taken from different growth phases of tree, etc.

9.2 	Rostlinný materiál by neměl podstoupit ošetření, které by mohlo změnit projev znaků odrůdy, jestliže toto 	ošetření nepovolí nebo nepožaduje odpovědná autorita. Jestliže rostlinný materiál takové ošetření podstoupil, 	veškeré 	podrobnosti musí být přesně stanoveny. S ohledem na uvedené, vyznačte prosím, zda byl rostlinný 	materiál uváděný do zkoušek vystaven 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 or request such treatment. If the plant 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 (např. viry, baktérie, fytoplazmózy)	[   ]       Ano / Yes	[   ]       Ne / No
	Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma)

(b)	Chemické ošetření (např. růstový retardant nebo pesticid)	[   ]       Ano / Yes             [   ]       Ne / No
	Chemical treatment (e.g. growth retardant or pesticide) 

(c)	Tkáňová kultura		                                                                  [   ]       Ano / Yes             [   ]       Ne / No
	Tissue culture

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


Prosím uveďte podrobnosti, pokud je v některém případě uvedeno „Ano“:
Please provide details of where you have indicated „Yes“:









          Tímto prohlašu-ji/-jeme, že podle mých/našich nejlepších znalostí jsou uvedené informace v tomto       
          formuláři 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		                                         podpis                                              jméno
	          date		                                             signature                                                 name


(Konec dokumentu)
(End of document)


