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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:	Prunus domestica  L. 
    	Druh :          	S l i v o ň  š v e s t k a 
           			European Plum 

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




3. 	Název odrůdy
	Variety denomination

a)	Vhodný návrh názvu odrůdy
      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

4.1     	Původ
      	Origin 

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

(b)	Semenáč získaný z řízeného opylení (uveďte rodičovské odrůdy)				[    ]
Produced by controlled pollination (indicate parent varietes) 
            		
a)  mateřská rostlina / Seed bearing parent       						[    ] 
          		
 .........................................................................................

             		b)  otcovská rostlina / Pollen parent         							[    ]
		
..........................................................................................

(c)	Semenáč získaný z volného opylení (uveďte pouze mateřskou rostlinu)				[    ]
Produced by open pollination of (indicate seed bearing parent plant only)				 
		
......................................................................................................................................
(d)	Mutace (uveďte původní rodičovskou odrůdu)						[    ]
Mutation or sport from (indicate original parent variety)


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

	(e)	Nález (uveďte kde a kdy)									[    ]
Discovery (indicate where and when)     


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




4.2	Metoda množení
Method of propagation		
	
	(a)	Řízkování.............................................................................................................................      [    ]   
                      	Cuttings	

             	(b)         	In vitro množení...................................................................................................................      [    ]
                         	In vitro propagation

              (c)       	Výsevem...............................................................................................................................     [    ]
                          	Seed

              (d)	Jiné (prosím specifikujte)......................................................................................................     [    ]
                      	Other (please specify)


4.3	Opylovač  
     	Pollinator

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




4.4	Virologický stav
	Virus status

	(a)	Odrůda je prostá od všech známých virů jako jsou následující (uveďte od kterých virů) 	      [    ]
           		The variety is free from all known viruses as follows (indicate from which viruses)

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

	(b)	Rostlinný materiál je testovaný na viry (uveďte, na které viry)		                	      [    ]
           		The plant material is virus tested (indicate against which viruses)

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

	(c)	Virologický stav není znám 							      [    ]
The virus status is unknown

4.5	Zeměpisný původ odrůdy: oblast a stát, ve kterém byla odrůda vyšlechtěna nebo objevena a zdokonalena 
Geographical origin of the variety: the region and the country in vhich the variety was bred or discovered and developed






  5.        Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy  (číslo v závorce odpovídá číslování znaků v technickém      	protokolu CPVO TP/41/1; 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 technical protokol CPVO TP/41/1; please mark [X] the state of expression which best corresponds)		
     	Znaky 				 			Odrůdy-příklady		  	Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties		  	Note

5.1   	Plod: velikost (ve fyziologické zralosti plodů) 
(43)	Fruit: size (on physiologically ripe fruits)

velmi malá 		          	very small               	Nancyská	 		1   [    ]
	malá				small     			Bryská; Domácí velkoplodá	3   [    ]
	střední				medium			Hanita; Stanley			5   [    ]
velká				large  			Nordens; Reine Claude d´Oullins	7   [    ]
	velmi velká			very large		Giant				9   [    ]     


5.2   	Plod: tvar z bočního pohledu (ve fyziologické zralosti plodů)  
(44)	Fruit: shape in lateral view (on physiologically ripe fruits)

protáhlý	 			oblong			Grand Prize			1   [    ]
elipsovitý			elliptic			Empress; Victoria 		2   [    ]  
	kruhovitý                  		circular			Fortune; Nancyská		3   [    ]
zploštělý				oblate			Althanova			4   [    ]
   	vejčitý			 	ovate			Hanita; Stanley; Valjevka		5   [    ]                                                                                                                                
opakvejčitý			obovate			Elena; President		 	6   [    ]



5.3	Plod: základní barva slupky (po odstranění ojínění, ve fyziologické zralosti plodů)
(50)	Fruit: ground color of skin (after removing bloom, on physiologically ripe fruits)

	zelenavě bílá			greenish white		Reine Claude diaphane		1   [    ]		zelená				green			Zelená renklóda			2   [    ]
	žlutavě zelená			yellowish green		Reine Claude d´Oullins		3   [    ]
	žlutá				yellow			Drap d´Or d´Espéren		4   [    ]
	oranžovožlutá			orange yellow		Emma Leppermann		5   [    ]	červená				red			Victoria				6   [    ]
	světle fialová			light violet		Althanova; Opal			7   [    ]
	purpurovofialová			purplish violet		d´Ente				8   [    ] 
	tmavě fialová			dark violet		Anna Späth; Royale Blue		9   [    ]
	fialovomodrá			violet blue		Early Rivers; Valor		10 [    ]
	tmavě modrá			dark blue		Čačanska lepotica		11 [    ]
								Čačanska najbolja


5.4	Plod: barva dužniny 
(51)	Fruit: color of flesh	

	bělavá				whitish			-				1   [    ]
	zelená				green			Ersinger Frühzwetsche		2   [    ]
Zelená renklóda
	žlutavě zelená			yellowish green		Anna Späth; Reine Claude		3   [    ]									d´Oullins; Ruth Gerstetter
	žlutá				yellow			Ariel; Graf Brühl; Monsieur Jaune	4   [    ]
	oranžová			orange			Early Transparent;		5   [    ]
								Gräfin Cosel, Hanita
	červená				red			Bountiful				6   [    ]	


Znaky 				 			Odrůdy-příklady		  	Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties		  	Note

5.5	Plod: síla přilnavosti pecky k dužnině (ve fyziologické zralosti plodů)  
(54)	Fruit: degree of adherence of stone to flesh (on physiologically ripe fruits)

	nepřilnavá			non-adherent		Domácí velkoplodá; Kirke´s	1   [    ]	částečně přilnavá			semi-adherent		Drap d´Or d´Espéren; Elena	2   [    ]
	přilnavá				adherent			Ersinger Frühzwetsche; Jefferson	3   [    ]


5.6	Doba začátku kvetení
(61)	Time of beginning of flowering

	velmi raná			very early		Graf Brühl; Lützelsachsenská	1   [    ]
raná				early			Ruth Gerstetter; Utility		3   [    ]
	střední				medium			d´Ente; Hanita; Zelená renklóda	5   [    ]
	pozdní				late			Elena; Domácí velkoplodá		7   [    ]
	velmi pozdní			very late			Domácí velkoplodá typ Schüfer;	9   [    ]
								Quetsche Blanche de Cétricourt


5.7	Doba začátku zralosti plodů
(62)	Time of beginning of fruit ripening

	velmi raná			very early		Ruth Gerstetter			1   [    ]
raná	early			Bryská; Ersinger Frühzwetsche	3   [    ]	
	střední				medium			Graf Brühl; Zelená renklóda	5   [    ]
	pozdní				late			Čačanska rodna; d´Ente		7   [    ]	
	velmi pozdní			very late			Elena; President;			9   [    ]
								Reine Claude de Bavay


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 k odlišení odrůdy
     	Additional information which may help to distinguish the variety

K technickému dotazníku musí být přiložena vytištěná reprezentativní fotografie odrůdy.
A representative printed-out colour photo of the variety must be added to the Technical Questionnaire.


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. 	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 by neměl projít žádným ošetřením, které by ovlivnilo znaky odrůdy, pokud to odpovědné osoby nedovolí nebo o něj nepožádá. Jestliže rostlinný materiál prošel takovým ošetřením, musí být o něm poskytnuty veškeré podrobnosti. S ohledem na uvedené prosím uveďte podle svých nejlepších znalostí níže, jestliže byl materiál pro zkoušení ovlivněn:
      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“:



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


