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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 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:	Rhododendron simsii Planch.
    	Druh :          	A z a l k a
                      		Rhododendron simsii 
			POT AZALEA
_________________________________________________________________________________________________
2. 	Žadatel(é): jméno a adresa, telefon a fax, emailová adresa, jméno a adresa zástupce:
Applicant(s): Name and address, phone and fax number(s), Email address, and where appropriate name and address of the procedural representative



_________________________________________________________________________________________________   3. 	Návrh názvu nebo předběžné označení:
    	Proposed denomination or breeder's reference

a) Návrh názvu odrůdy
    Where appropriate proposal for variety denomination

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

b) Předběžné označení
     Provisional designation (Breeder's reference)

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

_________________________________________________________________________________________________   
4. 	Informace o původu, rozmnožování a udržování odrůdy:
    	Information on origin, maintenance and reproduction of the variety
                                                                                                                        
4.1     	Původ (výchozí materiál):  
      	Origin (parentage)  

            	(a)  	Semenáč (uveďte rodičovské odrůdy)						[    ]        
		Seedling (indicate parent varieties)

		………………………………………………………………………………………………………   

	(b)  	Mutace (uveďte výchozí odrůdu)							[    ]        
		Mutation (indicate parent variety)

		………………………………………………………………………………………………………

	(c)  	Nález (uveďte kde, kdy a jak byla odrůda vyvinuta)					[    ]        
		Discovery (indicate where, when and how the variety has been developed)

		………………………………………………………………………………………………………

             (d)  	Jiný (uveďte)		                                             				[    ]        
		Others (please specify)

		………………………………………………………………………………………………………   





4.2	Metoda rozmnožování
	Method of propagation

	(a)     Řízky / Cuttings	        						       [    ]

              (b)     Rozmnožování in vitro / In vitro propagation                                                       [    ]

              (c)      Semena / Seed                                                                                                   [    ]

(d)      Roubování (uveďte použitou podnož) / Grafting (indicate rootstock used)        [    ] 

           	           ………………………………………………………………………………………………………      	 

(e)     Jiný (uveďte) / Other (please specify)                                                                  [    ]   
         ………………………………………………………………………………………………………      


4.3	Jiné informace
	Other information	

               Pokud se jedná o odrůdy množené ze semen: způsob množení:
               In case of seed propagated varieties: method of production:

               (a)  Samosprášení / Self-pollinated                                                                              [    ]

               (b)  Cizosprášení (uveďte podrobnosti) / Cross-pollinated (please give details)          [    ]

                      ………………………………………………………………………………………………………      


 (c)  Hybrid (uveďte podrobnosti) / Hybrid (please give details)                                    [    ]                                                                                    

           	        ………………………………………………………………………………………………………      


_________________________________________________________________________________________________ 
4.4     	Zeměpisný původ odrůdy: místo a země, ve které byla odrůda vyšlechtěna nebo objevena  
     	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/140/1; 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 test guidelines CPVO TP/140/1; please mark [X] the state of expression which best corresponds)

	Znaky 				 				Odrůdy-příklady		Známka
	Characteristics 			 		  		Example varieties  	Note
_________________________________________________________________________________________________
5.1  	Květ: typ
(13)	Flower: type

             	jednoduchý                		single                   		Ostali, Polarstern		1   [    ]
            	poloplný				semi-double			Judith, Luci          	2   [    ]
	plný				double				Ballerina, Ospo		3   [    ]






              Znaky			 				           Odrůdy-příklady		Známka
	Characteristics 			 		  	           Example varieties	  	Note
_________________________________________________________________________________________________   5.2   	Květ: tvar
(14)      	Flower: shape

	široce nálevkovitý       		wide funnel-shaped		Luci, Meggy		1   [    ]
              otevřeně nálevkovitý                     	open funnel-shaped		Aline, Friedhelm Scherrer	2   [    ]
              středně nálevkovitý                      	medium funnel-shaped		Maryke, Moard		3   [    ]
	úzce nálevkovitě zvonkovitý     	narrow funnel-campanulate	Kirin			4   [    ]
              široce nálevkovitě zvonkovitý 	wide funnel-campanulate		Prize			5   [    ]
              středně zvonkovitý                       	medium campanulate		Direkteur van Slyken	6   [    ]

_________________________________________________________________________________________________
5.3  	Korunní lalok: počet barev na vnitřní (bez určení)
(16) 	Corolla lobe: number of colours of inner side (markings excluded)

	jedna                      		one							1   [    ]
  	dvě                            		two							2   [    ]

_________________________________________________________________________________________________          
              Doplňte (i), pokud je to možné, nebo (ii)
	Please fill in point (i) if possible, otherwise point (ii)

5.4 (i) 	Korunní lalok: barva okraje vnitřní strany
(17)   	Corolla lobe: colour of margin of inner side   

	tabulka barev RHS (uveďte číslo) / RHS Colour Chart (indicate reference number) 

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

_________________________________________________________________________________________________
5.4 (ii) 	Korunní lalok: barva okraje vnitřní strany
(17)   	Corolla lobe: colour of margin of inner side   

              bílá                            		white      			      		              1   [    ]
  	světle růžová  	 		light pink                    				              2   [    ]
           	středně růžová			medium pink                         			              3   [    ]
              tmavě růžová  			dark pink                           				              4   [    ]
	oranžově červená		orange red						5   [    ]
světle červená			light red							6   [    ]
středně červená			medium red						7   [    ]
purpurová			purple							8   [    ]
              fialová                         		violet                        				              9   [    ]
jiná (uveďte)                   		other colour (indicate)                       	      		10 [    ]



5.5 (i) 	Korunní lalok: barva středu vnitřní strany
(18)   	Corolla lobe: colour of middle of inner side   

	tabulka barev RHS (uveďte číslo) / RHS Colour Chart (indicate reference number) 

              .....................................
_________________________________________________________________________________________________
5.5 (ii) 	Korunní lalok: barva středu vnitřní strany
(18)   	Corolla lobe: colour of middle of inner side   

              bílá                            		white      			      		              1   [    ]
  	světle růžová  	 		light pink                    				              2   [    ]
           	středně růžová			medium pink                         			              3   [    ]
              tmavě růžová  			dark pink                           				              4   [    ]
	oranžově červená		orange red						5   [    ]
světle červená			light red							6   [    ]
středně červená			medium red						7   [    ]
purpurová			purple							8   [    ]
              fialová                         		violet                        				              9   [    ]
jiná (uveďte)                   		other colour (indicate)                       	      		10 [    ]




	Znaky			 				           Odrůdy-příklady		Známka
	Characteristics 			 		  	           Example varieties	  	Note

5.6  	Květní jícen: výraznost kresby
(22)   	Flower throat: conspicuousness of markings

              není nebo velmi slabá                     	absent or very weak		Charly, Georgentor,
									Janique			1   [    ]
  	slabá                            		weak				Otto, Paul Schultz	3   [    ]
           	střední                         		medium				Friedhelm Scherrer, Jura	5   [    ]
              silná				strong				Kassandra, Ostali	7   [    ]
              velmi silná                       		very strong			Gloria, Kolibri		9   [    ]


5.7  	Květní jícen: typ kresby
(23)   	Flower throat: type of markings

              nedotýkající se tečky		spots not touching each other	Anna Luka, Otto,
									Sayonara		1   [    ]
  	dotýkající se tečky		spots touching each other		Friedhelm Scherrer,
									Ostali, Prinses Mathilde	2   [    ]
           	tečky splývající ve skvrny		blotches surrounded by spots	Rena			3   [    ]

5.8  	Doba začátku kvetení
(27)   	Time of beginning of flowering   

              velmi raná                      		very early			Helmut Vogel, Rena	1   [    ]
  	raná                            		early				Ambrosiana, Otto		3   [    ]
           	střední                         		medium				Friedhelm Scherrer,
									Spreeperle		5   [    ]
              pozdní                           		late				Sachsenstern, Tamira	7   [    ]
              velmi pozdní                       	very late				van Straelen		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 		Characteristic in which the  	State of expression 	State of expression
similar 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 difference.
_________________________________________________________________________________________________


7. 	Další informace, jež mohou přispět k odlišení odrůdy
     	Additional information which may help to distinguish the variety

              K technickému dotazníku musí být přiložena reprezentativní barevná 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







	
_________________________________________________________________________________________________
8.	GMO – požadované informace
	GMO-information required

Odrůda je reprezentována geneticky modifikovaným organismem ve smyslu čl. 2 (2) nařízení Rady 2001/18 (EC) z 12/03/2001.
The variety represents a Genetically Modified Organism within the meaning of Article 2(2) of Council Directive 2001/18 (EC) of 12/03/2001.


	[    ] Ano / YES 						[    ] NE / NO


Pokud ano, přiložte kopii písemného potvrzení odpovědných orgánů, že technické zkoušení odrůdy podle článků 55 a 56 Základního nařízení nepředstavuje rizika pro životní prostředí v souladu s normami ve výše uvedené 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 rostlinném materiálu dodaném do zkoušek
Information on plant material to be examined

9.1 	Projev znaku nebo více znaků může být ovlivněný faktory jako jsou choroby a škůdci, chemické ošetření (např. růstové retardanty anebo pesticidy), efekty tkáňových kultur 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 retardants ar pesticides), effects of tissue culture, 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 ar request such treatment. If the plant material 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 / Microorganisms 					[    ]  Ano / Yes	[    ]  Ne / No
     (např.viry, bakterie, fytoplazmy / (e.g. virus, bacteria, phytoplasma) 

(b) chemické ošetření / Chemical treatment 					[    ]  Ano / Yes	[    ]  Ne / No
     (např. růstové retardanty, pesticidy /.e.g. growth retardant or pesticide) 

(c) tkáňové kultury / Tissue culture 						[    ]  Ano / Yes	[    ]  Ne / No

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

	
Pokud ano, uveďte podrobnosti / 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:
















