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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 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:	Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. 
    	Druh:           	T u ř í n
                      		Swede, Rutabaga    

2. 	Žadatel(é): jméno(a) a adresa(y), telefon a fax, e-mail, pokud je vhodné, uveďte jméno a adresu zmocněného zástupce
Applicant(s): Name(s) and address(es), phone and fax number (s), e-mail address and where appropriate name and address of the procedural representative 




            
            Šlechtitel (pokud je jiný než žadatel):
               Breeder (if different from applicant):

3. 	Název odrůdy
Variety denomination

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     	Typ odrůdy  
     	Variety type 

	

a)	Cizosprašná odrůda	....................[    ]
   Open-poillinated variety
b)	Jiná (prosím uveďte)	....................[    ]
   Other (please indicate)


4.2     	Další informace
     	Other information




5. 	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy (číslo v závorce odpovídá číslování znaků v technickém protokolu CPVO TP/89/1; 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 Technical protocol CPVO TP/89/1, please mark [X] the state of expression which best corresponds)


     	Znaky 								Odrůdy-příklady		Známka
     	Characteristics 							Example varieties		Note

5.1   	List: typ
 (3)  	Leaf: type
	
	celistvý                   		entire	                                          Niko                                     1   [    ]
	laločnatý    			lobed			             Jaune à Collet Rouge,       	2   [    ]
	                                                                                                                  Magres

5.2   	Kořen: převládající barva pokožky nadzemní části  
 (12)  	Root: predominant color of skin above soil 
  
	zelená			              green        			Jaune à Collet Vert,	1   [    ]
                                                                                                                                  Melfort, Seefelder 
	bronzová		              bronze        			Frise Gele, Harrietfield      	2   [    ]
	načervenale purpurová		reddish purple       		Jaune à Collet Rouge,       	3   [    ]
                                                                                                                                  Angus, Kenmore
	

5.3 	Kořen: antokyanové zbarvení pokožky nadzemní části
 (13)  	Root: anthocyanin coloration of skin above soil 

	není    		               	absent       			Seefelder		1   [    ]
	je		                             present            		              Jaune à Collet Rouge,       	9   [    ]
                                                                                                                                  Ruta Otofte
	   	

5.4.1   	Pouze odrůdy se zelenou nebo bronzovou barvou pokožky: Kořen: intenzita antokyanového zbarvení                                                                                                                                                                                                                                                                                                       pokožky nadzemní části
 (14.1)  	Only varieties with green or bronze skin color: Root: intensity of anthocyanin coloration of skin above soil

	slabá    		               	weak       			Melfort    		3   [    ]
	střední      	                             medium   	                             Angus                   	5   [    ]
	silná        			strong     			Kenmore                            	7   [    ]
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5.4.2   	Pouze odrůdy s načervenale purpurovou barvou pokožky: Kořen: intenzita antokyanového zbarvení                                                                                                                                                                                                                                                                                                       pokožky nadzemní části
 (14.2)  	Only varieties with reddish purple skin color: Root: intensity of anthocyanin coloration of skin above soil

	slabá    		               	weak       			Champion		3   [    ]
	střední      	                             medium   	                             Doon Major                   	5   [    ]
	silná        			strong     			Ruby                              	7   [    ]
	file_1.wmf
 




Tuřín / Swede, Rutabaga                                                                                                                               Odrůda / Variety

Strana 4 (celkem 4)
Tuřín, TP/89/1
Tuřín / Swede, Rutabaga                                                                                                                                   Odrůda / Variety

Strana 1 (celkem 4)
Tuřín, TP/89/1
5.5   	Kořen: tvar podélného průřezu
 (16)  	Root: shape in longitudinal section
                  
	zploštělý			              transverse elliptic			Acme, Seefelder	              1   [    ]
	okrouhlý                       		circular    			Jaune à Collet Verte,         	2   [    ]
                                                                                                                                  Ruby
	obvejčitý				obovate				Doon Major               	3   [    ]
	čtvercovitý			square                     		Kenmore                       	4   [    ]
	podlouhlý			oblong				Blanc Hors Terre 		5   [    ]
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Znaky 						           		Odrůdy-příklady		Známka
Characteristics 							Example varieties		Note

5.6   	Nepravý stonek: délka 
 (19)  	Pseudostem: length
  
	krátká			              short        			Helena, Melfort		3   [    ]                                                                                                                       
	střední		                            medium        			Ruta Otofte, Sator Otofte  	5   [    ]
	dlouhá		                            long		       		Vittoria		       	7   [    ]
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5.7   	Nepravý stonek: antokyanové zbarvení mezi listovými jizvami 
 (20)  	Pseudostem: anthocyanin coloration between leaf scars
  
	není nebo částečné	              absent or very weak		Melfort, Merrick, Seefelder	1   [    ]                                                                                                                                  
	úplné			              entire        			Champion, Magres           	2   [    ]
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5.8   	Kořen: barva dužniny 
 (21)  	Root: color of flesh
  
	bílá			              white        			Blanc Hors Terre, Merrick	1   [    ]                                                                                                                                  
	žlutá			              yellow        			Jaune à Collet Rouge,      	2   [    ]                                                                                                        
	                                                                                                                   Magres
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5.9 	Květ: produkce pylu 
 (23)  	Flower: production of pollen 

	není    		               	absent       			Tweed			1   [    ]
	je		                             present            		               Magres      		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 variety 	Characteristic in which the 		State of expression 	State of expression
              	                		similar variety is different  1)	of similar variety 		of candidate variety





1) 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 difference


7. 	Další informace, jež mohou přispět ke zkoušení odrůdy
     	Additional information which may help in the examination of the variety


7.1 	Rezistence k chorobám a škůdcům
     	Resistance to pests and diseases

    


7.2 	Hlavní využití:
    	Main use:


	Zemědělské/krmné / Agricultural/fodder


	Zelenina / Vegetable


[    ]  čerstvá / fresh    
[    ]  processing / ke zpracování
[    ]  jiná (prosím uveďte) / others (please specify)



7.3 	Jiné informace
    	Other information

	

8. 	Povolení k uvedení do oběhu
	Authorization for release

	Vyžaduje odrůda předchozí povolení k uvedení do oběhu v rámci právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, zdraví lidí a zvířat?                                                                                                   Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?


[    ]  Ano / Yes

[    ]  Ne / No


	Bylo takové povolení uděleno?                                                                                                                           Has such authorization been obtained?


[    ]  Ano / Yes

[    ]  Ne / No

Pokud odpovíte ano na (b), přiložte kopii povolení.
If the answer to (b) is yes, please attach a copy of the authorization.





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum / Date:				Podpis / Signature:				Jméno / Name:

