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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. 	Species:	Juglans regia L.
    	Druh :          	O ř e š á k				
                     		Walnut     _________________________________________________________________________________________________
2. 	Žadatel(é): jméno a adresa 
    	Applicant(s): Name and address 


_________________________________________________________________________________________________   3. 	Název odrůdy
	Variety denomination

a)	Návrh názvu odrůdy:
      Where appropriate proposal for variety denomination:

	
b)	Předběžné označení :
                     Provisional designation (breeders reference):


_________________________________________________________________________________________________   4. 	Informace o šlechtění a rozmnožování odrůdy
    	Information on the breeding scheme and propagation of the variety

4.1       Šlechtění
Breeding scheme

               Odrůda je výsledkem:
              Variety resulting from:

	4.1.1	 Křížení
	     	 Crossing

	     (a) řízeného křížení (prosím uveďte rodičovské odrůdy)............................................................        [    ]        
                        controlled cross (please state parent varieties)

					
							X
		
		mateřská odrůda							otcovská odrůda
		female parent							male parent

     (b) částečně známého křížení (prosím uveďte známou(mé) rodičovskou(ké) odrůdu(dy))........        [    ]
                         partially known cross (please state known parent variety(ies))
            				
		
							X
		
		mateřská odrůda							otcovská odrůda
		female parent							male parent



     (c) neznámého křížení...............................................................................................................        [    ]
                         unknown cross				
		

4.1.2	Mutace (prosím uveďte rodičovskou odrůdu).....................................................................	     [    ]
                    	Mutation (please state parent variety)


	 4.1.3	Nález a zdokonalení (prosím uveďte kde a kdy nalezeno a jak zdokonaleno)...................	     [    ]
                    	Discovery  and development (please state where and when discovered and how developed)     


               4.1.4	Jiné (prosím uveďte podrobnosti)........................................................................................      [    ]
                    	Other (please provide details)

4.2     	Metoda množení odrůdy
Method of propagating the variety	

	Vegetativní množení

Vegetative propagation	
	
	(a)	Roubování (očkování)……...................................................................................................      [    ]   
                      	Grafting (budding)	

           
              (b)	Jiné (uveďte metodu)............................................................................................................     [    ]
                      	Other (state method)

	Jiné (prosím specifikujte)

Other (please provide details)
                                                                                                              
_________________________________________________________________________________________________ 
5. 	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy  (číslo v závorce odpovídá číslování znaků ve zkušebním      	protokolu CPVO TP/125/1; 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 CPVO Protocol TP/125/1; please mark [X] the state of expression which best corresponds)	
	
Znaky 				 			Odrůdy-příklady			Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties		Note 	 
__________________________________________________________________________________________________
5.1 	Strom: převládající umístění plodonošů
(3) 	Tree: predominant location of fruit buds
        	
	na konci jednoletých výhonů 	at tip of one-year old	Corne; Franquette; Marbot	1   [    ]
	(plody se tvoří na vnější straně	shoot (fruiting on outer
	stromu)	side of tree) 		
	hlavně na konci dlouhých výhonů	mainly on the top of long	Hartley	2   [    ]
	dvouletých a starších větví (plody	shoots bound on		
	se tvoří ve skupinách)	branches of 2 years or 
		older (fruiting in clusters)		
	podél celého jednoletého výhonu	all long the one-year	Chico; Payne; Serr	3   [    ]
            	(plody se tvoří na krátkých	old shoot (fruiting on
	bočních větvích)	lateral brindilles)       		 
_________________________________________________________________________________________________
5.2	Samičí květ: počet ve shluku
(7)	Female flower: number per cluster

1-2		1-2		1   [    ]
3-4		3-4		2   [    ]
5-10		5-10		3   [    ]
11-20		11-20	Tisa	4   [    ]
více než 20		more than 20		5   [    ]
__________________________________________________________________________________________________

Znaky 				 			Odrůdy-příklady			Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties		Note 	 
__________________________________________________________________________________________________
5.3	Plodenství: typ 
(9)	Infructescence: type

	jednotlivě		solitary	Franquette; Milotai 10 	1   [    ]
	dvojitě		binate	Chandler 	2   [    ]		
	ve shlucích		fascicled	Howard		3   [    ]
	trsovitě		bunched	Grosvert		4   [    ]
__________________________________________________________________________________________________
5.4	Ořech: tvar z čelního pohledu 
(11)	Nut: shape in ventral view

	trojúhelníkovitý	triangular	Hartley		1   [    ]
	široce vejčitý	broad ovate	Marbot; Payne; Serr	2   [    ]
	vejčitý				ovate			Gustine		 		3   [    ]
	obdélníkovitý	oblong	Milotai bötermö; Sunland	4   [    ]		
	elipsovitý		elliptic	Corne; Franquette 	5   [    ]	
	kruhovitý		circular	Milotai 10; Meylannaise	6   [    ]	
	široce elipsovitý	broad elliptic	Parisienne	7   [    ]	
__________________________________________________________________________________________________
5.5	Ořech: tloušťka skořápky
(25)	Nut: thickness of shell

velmi tenká		very thin	Lübo; Pedro	1   [    ]
tenká		thin	Chico; Payne; Serr	2   [    ]
střední		medium	Franquette; Hartley;	3   [    ]
			Marbot; Milotai 10	
tlustá		thick	Corne	4   [    ]
velmi tlustá		very thick		5   [    ]
__________________________________________________________________________________________________
5.6 	Jádro: barva osemení
(26) 	Kernel: color of endopleura

        	bílá                      	white                   	        	1   [    ]
	žlutavě bílá	yellowish white	Chandler; Eszterhazy II	2   [    ]
  	žlutá                            	yellow                        	Milotai 10	3   [    ]
	červená	red	Robert Livermore	4   [    ]
           	purpurová                         	purple                       	Sychrov	5   [    ]
	žlutohnědá	yellow brown			6   [    ]
              světle hnědá                           	light brown                         Alsószentiváni 117; Mars; Pedro	7   [    ]
	středně hnědá	medium brown	Jupiter		8   [    ]
              tmavě hnědá                     	dark brown                    		    	9   [    ] 
__________________________________________________________________________________________________
5.7 	Doba rašení listových pupenů 
(29)	Time of leaf bud burst     

      	velmi raná                      	very early	                   	1   [    ]
	velmi raná až raná	very early to early	Ashley; Chico; Payne	2   [    ]	
 	raná                            	early                                 	Chase D 9; Vina     	3   [    ]
	raná až střední	early to medium	Adams 10; Hartley; Pedro	4   [    ]
         	střední                         	medium                            	Chandler; Howard     	5   [    ]
	střední až pozdní	medium to late	Grandjean; Marbot; Mayette	6   [    ]
       	pozdní                          	late                                   	Franquette; Parisienne         	7   [    ]
	pozdní až velmi pozdní	late to very late	Ronde de Montignac	8   [    ]
             	velmi pozdní                     	very late                             				9   [    ]	
__________________________________________________________________________________________________




Znaky 				 			Odrůdy-příklady			Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties		Note 	 
__________________________________________________________________________________________________
5.8	Doba kvetení samčích květů ve srovnání s květy samičími
(31)	Time of male flowering compared to female flowering

	dříve		before	Franquette; Marbot; Payne	1   [    ]
	současně		simultaneous	Meylannaise	2   [    ]		
	později		after	Amigo; Chico; Lübo; Milotai 10	3   [    ]
__________________________________________________________________________________________________
5.9 	Doba sklizňové zralosti 
(32)	Time of harvest maturity     

      	velmi raná                      	very early	Érdió 1                  	1   [    ]
	velmi raná až raná	very early to early	Alsószentiváni 117	2   [    ]	
 	raná                            	early                                 	Lübo; Milotai 10; Payne; Serr     	3   [    ]
	raná až střední	early to medium		4   [    ]
         	střední                         	medium                            	Chico; Grandjean; Howard; 	5   [    ]
			Pedro; Tiszacsécsi 83
	střední až pozdní	medium to late	Milotai bötermö	6   [    ]
       	pozdní                          	late                                   	Fernette; Franquette; Milotai kései 	7   [    ]
	pozdní až velmi pozdní	late to very late	Bonifác	8   [    ]
             	velmi pozdní                     	very late                             				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 ke zkoušení odrůdy
     	Additional information which may help in the examination of the variety

7.1 	Kromě informací uvedených v bodech 5 a 6 existují ještě nějaké další znaky, které by mohly přispět k odlišení odrůdy?
In addition to the information provided in section 5 and 6, are there any other characteristics which may help to distinguish the variety?

	[    ]	Ano, prosím specifikujte        			
                         	Yes, please specify          	                         

              [    ]	Ne
                            No




7.2 	Existují nějaké další speciální podmínky pro růst odrůdy nebo pro podmínky pro zkoušení?
	Are there any other special conditions for growing the variety or conducting the examination?


[    ]	Ano, prosím specifikujte        			
                         	Yes, please specify          	                         

              [    ]	Ne
                            No

7.3 	Jiné informace
     	Other information              

	[    ]	Ano, prosím specifikujte        			
                         	Yes, please specify          	                         

              [    ]	Ne
                            No

7.4	Fotografie
	Photo

K technickému dotazníku musí být přiložena reprezentativní fotografie odrůdy.
A representative colour image of the variety must accompany the Technical Questionnaire.

	



_________________________________________________________________________________________________

8	GMO - povinný údaj
	GMO - infomation reqired

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

9.1 
Vyjádření některého znaku nebo několika znaků odrůdy může být ovlivněno faktory, jako jsou škůdci, choroby, chemická ošetření (např. růstové retardanty nebo pesticidy), účinek tkáňové kultury, rozdílná podnož, potomstvo odebrané z odlišně rostoucí části stromu, atd.
       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 nesmí být podrobený žádnému ošetření, které by mohlo ovlivnit projev znaků odrůdy, pokud kompetentní orgány nepovolí nebo nepožadují takovéto ošetření. Jakmile byl rostlinný materiál ošetřený, musí se poskytnout všechny informace o ošetření. Ve smyslu toho, prosím označte níže, podle nejlepších vědomostí, zda rostlinný materiál určený do zkoušek byl vystavený 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	       	[   ]       	Ne
	      Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma)                          		Yes                                   	No
              
	(b) Chemické ošetření (např. růstový retardant nebo pesticid       	[   ]       	Ano            	[   ]       	Ne
                    Chemical treatment (e.g. growth retardant or pesticide)                   		Yes                                    	No

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

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


Prosím uveďte podrobnosti, pokud jste někde uvedli „Ano“: ..................................................... ..      [    ]   
Please provide details of where you have indicated „Yes“:


	






_________________________________________________________________________________________________





Čestně prohlašujeme, že podle našich vědomostí a znalostí jsou informace uvedené v tomto dotazníku 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 / Date:			Podpis / Signature:			Jméno / Name:




