
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, Hroznová 2, 656 06 Brno 
Odbor osiv a sadby, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5 
Záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu   b r a m b o r  - rok 20 
..  

Dodavatel : 
Číslo porostu: 

Oddělení osiva a sadby.............................................................................Záznam o 3. přehlídce množitelského porostu brambor   
Adresa                                                 

množitele 
Pozemek                                                    

číslo honu - katastr - okres 
Původ sadby                                                             

číslo rozhodnutí - čerpané 
množství 

Odrůda Kategorie 
generace 

Výměra 

 
  
            
Brambory naposledy v roce...................... Obrosty Odhad sklizené sadby v t: Uznáno 

Ukončení vegetace v % z ha celkem v kateg., 
gen. výměra 

Přípravek Dávka Dne 
    

 
     

   
Pozn.: 
  

Proti výsledku přehlídky lze podat odvolání do 15 dnů u odboru osiv a sadby ÚKZÚZ Praha. 
V................……..…   dne...............……….       …………………………………………    …………………………………………………. 

podpis a razítko přehližitele        výsledek přehlídky vzal na vědomí 

Záznam o 2. přehlídce množitelského porostu brambor  Číslo množ. porostu 

Celkový stav            9-1   Virózy % 
    Množitel Odrůda 

Odchylné typy a jiné odrůdy  % 
  

Neodstraněné hlízy a 
rostliny 

ANO-
NE 

Zjištěné závady - podmínky - poznámky: 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Kategorie 
generace Výměra 

Bakteriální černání stonků           
%   

    

Uznáno 

Chybějící rostliny ANO-NE v kateg., gen. Výměra 

Izolace mechanická ANO-NE     

Izolace prostorová 
…….....m Neuznáno-výměra 

ANO-NE   
  

Proti výsledku přehlídky lze podat odvolání do 15 dnů u odboru osiv a sadby ÚKZÚZ Praha. 
V................……..…   dne...............……….                                       …………………      …………………………………………………. 
                                                                                                         podpis a razítko přehližitele            výsledek přehlídky vzal na vědomí 

Záznam o 1. přehlídce množitelského porostu brambor                                       Číslo množ. porostu 

Celkový stav                 9-1   Virózy %   Množitel Odrůda 

Chybějící rostliny             %   Neodstraněné hlízy a 
rostliny 

ANO-
NE 

Odchylné typy a jiné odrůdy   %   
Zjištěné závady - podmínky - poznámky: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kategorie 
generace Výměra 
    

Bakteriální černání stonků     %   Uznáno 

Průměrná výška porostu    v cm   v kateg., gen. Výměra 

Izolace mechanická ANO-NE 

Izolace prostorová 
…….....m Neuznáno-výměra 

ANO-NE Sousední porosty: 

Proti výsledku přehlídky lze podat odvolání do 15 dnů u odboru osiv a sadby 
ÚKZÚZ Praha.       

 

 
V................……..…   dne...............……….  …………………………………………      …………………………………………………. 

                              podpis a razítko přehližitele                     výsledek přehlídky vzal na vědomí 
 


