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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:	Prunus avium L.
    	Druh :          	T ř e š e ň				


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         Schéma šlechtění
Breeding scheme 

               4.1.1 	Křížení
                      	Crossing 

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


(b) 	částečně známé křížení (prosím uveďte známou rodičovskou odrůdu).....................................        	[    ]
                    	partially known cross (plesae state known parent variety(ies))
            				
			
(c) 	neznámé křížení..........................................................................................................................        	[    ]
                    	unknown cross				
		

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


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


               4.1.4	Jiné (prosím uveďte podrobnosti)................................................................................................      	[    ]
                    	Other (please provide details)
4.2     	Metoda množení
Method of propagation		
	
	4.2.1	Vegetativní množení   
                      	Vegetative propagation	

             	(a)         	očkování nebo roubování...........................................................................................................      	[    ]
                         	budding or grafting

              (b)       	jiné (uvedďte metodu).................................................................................................................     	[    ]
                          	other (state method)


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


4.3	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/35/2; 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/35/2; please mark [X] the state of expression which best corresponds)	

     	Znaky 				 			Odrůdy-příklady			Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties			Note

5.1   	Plod: velikost 
(20)      	Fruit: size 

velmi malá 		          	very small               	Müncheberger Frühernte		1   [    ]
	malá				small     			Annonay; Szomolyai fekete       	3   [    ]                                                                                                       
	střední				medium			Kaštánka; Schmidt		5   [    ]
	velká				large  			Burlat; Rainier                		7   [    ]
             	velmi velká			very large		Duroni 3; Sunburst;         		9   [    ] 
                                                                                                     	Palsteyn; Pisana    

5.2   	Plod: barva slupky
(27)     	Fruit: colour of skin

žlutá	 		            	yellow			Bigarreau d‘Or; Dönnissens Gelbe  	1   [    ]
žlutá s červeným líčkem            	yellow with blush		Napoleonova; Vega                   	2   [    ]                                                                                          
             	oranžovočervená                  	orange red		Tardif de Vignola	             		3   [    ]                                                                                                      
světle červená			light red  		Krupnoplodnaya             		4   [    ]
   	červená                      		red          		Alex; Sunburst                		5   [    ]                                                                                                                                                                                                                                 
hnědočervená    			brown red		Burlat; Kordia; Lapins		6   [    ]
tmavě červená                           	dark red                         	Hedelfingenská; Stella               	7   [    ]
načernalá                                   	blackish                         	Annabella; Knauffs Schwarze;   	8   [    ]
                                                                                                                 	Namosa

5.3	Plod: barva dužniny 
(31)	Fruit: colour of flesh	

	krémová				cream          		Napoleonova			1   [    ]
	žlutá				yellow			Dönnissens Gelbe		2   [    ]                                                                                                      
	růžová      			pink                     		Reverchon; Sunburst     		3   [    ]	             
	středně červená			medium red		Germersdorfi 45; Hedelfingenská  	4   [    ]
             	tmavě červená   			dark red  		Rubin; Szomolyai fekete       	5   [    ]
Znaky 				 			Odrůdy-příklady			Známka
     	Characteristics 			 		  	Example varieties			Note

5.4       	Plod: pevnost
(33)	Fruit: firmness

	měkká                			soft          		Kaštánka                         		3   [    ]  	střední				medium			Kordia; Sunburst            		5   [    ]
	tuhá       				firm          		Reverchon; Van             		7   [    ]
	velmi tuhá			very firm			Kavics; Sumtare             		9   [    ]
	

5.5	Doba začátku kvetení
(40)	Time of beginning of flowering

	velmi raná			very early		Müncheberger Frühernte		1   [    ]
	raná				early			Lapins; Marmotte; Sumtare	3   [    ]
	střední				medium			Merton Glory; Napoleonova;     	5   [    ]
                                                                                                      	Sumele
	pozdní				late			Germersdorfi 45; Reverchon	7   [    ]
             	velmi pozdní			very late			Regina                                	9   [    ]


5.6	Doba začátku zralosti plodů
(41)	Time of beginning of fruit ripening

	velmi raná			very early		Cristobalina; Hâtive de Bâle;	1   [    ]
                                                                                                      	Müncheberger Frühernte
raná                                           	early			Burlat; Kaštánka;	Valerij Chkalov 	3   [    ]	
	střední				medium			Guillaume; Sunburst          		5   [    ]
	pozdní				late			Hedelfingenská; Katalin       	7   [    ]	
	velmi pozdní			very late			Hudson; Regina; Vittoria        	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 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












	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:


