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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	:	Trifolium resupinatum L.	 
    	Druh : 		J e t e l   z v r á c e n ý  (J e t e l  p e r s k ý)
                      		Persian Clover    
 
2. 	Žadatel(é): jméno a adresa 
    	Applicant(s): Name and address 



3. 	Návrh názvu nebo předběžné označení:
    	Proposed denomination or 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)  



                                                                                                                                                                                                                                                 
4.2     	Použité metody šlechtění:  
     	Breeding method  

  
     
                                                                                                                                                                                                                                                                
4.3     	Metoda udržovacího šlechtění:  
     	Method of maintenance                                                                                                                              




4.4	Jméno a adresa udržovatele:  
	Name and address of maintainer  







5. 	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy  (číslo v závorce odpovídá číslování znaků ve zkušební       	směrnici ÚKZÚZ; 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 ÚKZÚZ; please mark [X] the state of expression which best corresponds)
   
Znaky 				 				Odrůdy-příklady		Známka
     	Characteristics 			 		  		Example varieties 	Note

5.1   	Ploidie                           
 (1)  	Ploidy       

	diploid                     		diploid                       		Pasat			2   [    ]
             	tetraploid                  		tetraploid                    					4   [    ]

5.2   	Doba kvetení                  
(5)   	Time of flowering  

	velmi raná                    		very early               		      			1   [    ]
           	raná                          		early                         					3   [    ]
            	střední                       		medium                        		Pasat			5   [    ]
              pozdní                        		late                          					7   [    ]
             	velmi pozdní                  		very late                     					9   [    ]

5.3   	Lodyha: délka        
(8) 	Stem: length 
      
	velmi krátká                  		very short                    					1   [    ]
          	krátká                        		short                         					3   [    ]
             	střední                       		medium                        		Pasat			5   [    ]
       	dlouhá                        		long                          					7   [    ]
            	velmi dlouhá                  		very long                     					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


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


