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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			Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

                                                                                                 		ozimá / winter			[    ]
									jarní / spring			[    ]
	Druh :			Ř e p i c e 
				Turnip Rape 
_________________________________________________________________________________________________
2. 	Žadatel(é): jméno a adresa
	Applicant(s): Name and address






_________________________________________________________________________________________________
3. 	Předběžné označení:
	Breeder’s reference



	Existují i jiná označení? / Are there any other designations?		[    ]  Ano / Yes		[    ]  Ne / No
	
	Pokud ano, uveďte / If yes, please indicate:
	
	
_________________________________________________________________________________________________
4. 	Informace o původu, rozmnožování a udržování odrůdy:
	Information on origin, maintenance and reproduction of the variety

4.1	Typ materiálu
	Type of material
	
	(a)	linie / line
		- pylově fertilní linie / male fertile line				[    ]
- pylově sterilní linie / male sterile line				[    ]

		
	(b)	hybrid / hybrid
		- pylově sterilní hybrid / male sterile hybrid				[    ]
		- pylově fertilní hybrid / male fertile hybrid				[    ]

              (c)	volně opylovaná odrůda / open-pollinated variety			[    ]

              (d)	syntetická odrůda / synthetic variety				[    ]
		

	(e)	jiný (uveďte) / other (please indicate)				[    ]

	
	
	
4.2	Vzorec (pro každý komponent uveďte v příloze na samostatných listech informace k bodům 5 až 7)
	Formula (if applicable, for each component in separate sheets, the information according to the following 
	chapter 5 to 7 to be added)


	Jednoduchý hybrid / Single hybrid
	
- Název nebo předběžné označení mateřské linie / denomination or breeder’s reference of female parental line

	
- Název nebo předběžné označení otcovské linie / denomination or breeder’s reference of male parental line
	
	
	
	Tříliniový hybrid / Three-way hybrid
	
Název nebo předběžné označení / denomination or breeder´s reference of:

	použitého jednoduchého hybridu / single hybrid used



	mateřské linie jednoduchého hybridu /  female parental line of the single hybrid



	otcovské linie jednoduchého hybridu / male parental line of the single hybrid



	mateřského komponentu tříliniového hybridu / female parent of the three-way hybrid



	otcovské linie tříliniového hybridu / male parental line of the three-way hybrid

	


	V případě použití pylové sterility uveďte název linie - udržovatele mateřské linie
	In case of use of male sterility system, indicate the name of the maintainer line of the female parental line
	
	
	V případě použití autoinkompatibility uveďte názvy autokompatibilních linií 
	In case of use of self-incompatibility	system, indicate if applicable the name of the self-compatible lines
	
	
	
4.3	Další informace o genetickém původu a metodě šlechtění
	Other information on genetic origin and breeding method
	
	
	
	
	
	
	

4.4	Další informace:
Other information:
	








	
	
_________________________________________________________________________________________________
5. 	Nejdůležitější znaky nutné k identifikaci odrůdy (číslo v závorce odpovídá číslování znaků v technické	směrnici UPOV TG/185/3; 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 UPOV technical guidelines TG/185/3; please mark [X] the state of expression which best corresponds)

	Znaky 								Odrůdy - příklady		Známka
	Characteristics							Example varieties		Note
_________________________________________________________________________________________________
5.1 	Ploidie
(2) 	Ploidy

	diploid					diploid			Nokonova; Rex		2  [    ]
	tetraploid				tetraploid		-; Perko PVH		4  [    ]
_________________________________________________________________________________________________
5.2 	List: typ
(8) 	Leaf: lobes

celistvý					entire			-; Chicon		1  [    ]
	laločnatý					lobed			Kova; Perko PVH		2  [    ]
_________________________________________________________________________________________________
5.3	Doba kvetení (50% rostlin s alespoň jedním otevřeným květem)
(16)	Time of flowering (50% of plants with at least one open flower)
	
velmi raná				very early		Hymac; Primax		1  [    ]
	raná					early			Agena; - 		3  [    ]
střední					medium			Kova; Rex		5  [    ]
	pozdní					late			Munro; - 		7  [    ]
              velmi pozdní				very late			Nokonova; Triton		9  [    ]
	
	
_________________________________________________________________________________________________
5.4 	Květ: barva korunního plátku
(17) 	Flower: color of petals

citronově žlutá				lemon yellow		Kulta; Perko PVH		1  [    ]
	oranžově žlutá				orange yellow		                		2  [    ]
	
	
_________________________________________________________________________________________________ 5.5 	Rostlina: celková délka včetně bočních větví 
(21) 	odrůd)
Plant: total length including side branches 
	
	krátká					short			 			3  [    ]
střední					medium			Kulta;-			5  [    ]
	dlouhá					long			Harmoni; - 		7  [    ]
              
	
	
	
_________________________________________________________________________________________________
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 		přihlášované odrůdy
	Denomination   		Characteristic in which		State of expression 	State of expression
	of similar variety		similar variety is different *)	of similar variety 		of candidate variety







	*) V případě shodných 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

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

	Skupina / Group

		- Jarní řepka na semeno / Spring oilseed rape					[    ]
		- Ozimá řepka na semeno / Winter oilseed rape					[    ]
		- Jarní krmná řepka / Spring forage rape						[    ]
		- Ozimá krmná řepka / Winter forage rape						[    ]

	(b)	
	- Nízký obsah glukosinolátů / Low glucosinolate content				[    ]
	- Vysoký obsah glukosinolátů / High glucosinolate content				[    ]
		
	Jiné podmínky / Other conditions	


 	[    ]  Ano, uveďte / Yes, specify





	
		[    ]  Ne / No


7.3 	Hlavní využití
	Main use

           a) semeno / seed			                                        		[    ]
           b) píce / forage			                                        		[    ]
           c) jiné využití (uveďte) / other use (specify)	                		[    ]




7.4 	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.







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:





