1
Датум подношења захтева ...../..../.......
Број предмета .........................
(не попуњава подносилац захтева)

ТЕХНИЧКИ УПИТНИК

1.

Ботаничка систематизација: латински назив рода, врсте или подврсте којој сорта
припада и народно име:
Врста

Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi
РАДИЧ ЛИСНАТИ

2.

3.

Подносилац захтева: Име и адреса, број телефона и телефакса, е-mail адреса

Име сорте
a) Предложено име сорте уколико постоји:

b) Привремено име (шифра под којим је води селекционер):

2
Подаци о пореклу, одржавању и умножавању сорте

4.

а)

(I)
(II)
(III)
(IV)

хибрид
укрштено опрашивање
самоопрашивање
родитељска линија

(
(
(
(

б)

(I)
(II)

Размножавање семеном
Вегетативно размножавање

( )
( )

)
)
)
)

Селекција, одржавање и умножавање сорте.
Молимо наведите начин селекције, родитеље и друге битне информације.

4.1.

4.2.

Географско порекло сорте: подручје и земља у којој је сорта селекционисана или
откривена

5.

Особине сорти које треба навести (број наведен у заградама одговара броју под којим
је дата особина наведенa у Упутству за испитивање; молимо назначите степен
изражавања који најбоље одговара постојећем стању).
Особина

Сорта пример

Биљка: пречник

5.1.
Врло мали

Triestina da taglio

Врло мали до мали
Мали

A grumolo verde, Firestorm

Средње велики

Granato, Rossa di Treviso precoce

5( )
6( )

Pan di zucchero

Велики до веома велики
Веома велики

3( )
4( )

Средње велики до велики
Велики

1( )
2( )

Мали до средње велики

5.2

Оцена

7( )
8( )

Catalogna puntarelle a foglia frastagliata, Tobago

9( )

Лист: дужина

Врло кратак

1( )

Врло кратак до кратак

2( )

Кратак

A grumolo verde

3( )

3
Кратак до средње дугачак
Средње дугачак

4( )
Rossa di Verona precoce

Средње дугачак до дугачак
Дугачак

6( )
Pan di zucchero

Дугачак до веома дугачак
Веома дугачак
5.3

7( )
8( )

Catalogna a foglie frastagliate

9( )

Catalogna puntarelle a foglia stretta

1( )

Лист: ширина

Врло узан
Врло узан до узан
Узан

2( )
Rossa di Treviso 2

Узан до средње широк
Средње широк

Широк

Rossa di Treviso precoce

5( )
6( )

Variegata di Castelfranco

Широк до веома широк
Веома широк

3( )
4( )

Средње широк до широк

5.4

5( )

7( )
8( )

Palla rossa 5

9( )

Лист: обојеност антоцијаном

Одсутна

Pan di zucchero

1( )

Присутна

Palla rossa 2

9( )

Жућкастозелена

Bianca di Milano

1( )

Светлозелена

A grumolo bionda, Rosa

2( )

Средње зелена

A grumolo verde

3( )

Тамнозелена

A grumolo verde scuro

4( )

5.5

Лист: боја

Светлоцрвена

5( )

Средњецрвена

Rossa di Treviso precoce

6( )

Тамноцрвена

Rosa isontina

7( )

4
Особина
5.6

Сорта пример

Напомена

Лист: распоред антоцијана

Само на великој површини

Palla rossa 2

1( )

Само у мрљама

Variegata di Castelfranco, Variegata di Lusia

2( )

Variegata di Chioggia

3( )

На великим
мрљама
5.7

површинама

и

у

Лист: урези на маргини листова

Одсутни до врло плитки

Rossa di Treviso 2

Врло плитки до плитки
Плитки

2( )
A grumolo bionda

Плитки до средње дубоки
Средње дубоки

3( )
4( )

24 ore

Средње до дубоки
Дубоки

1( )

5( )
6( )

Catalogna gigante di Chioggia, Katrina

Дубоки до веома дубоки

7( )
8( )

Catalogna puntarelle di Gaeta, Catalogna
puntarelle di Galatina

9( )

одсутна

Catalogna puntarelle a foglia stretta, Clio

1( )

отворена

A grumolo verde, Corma

2( )

затворена

Bianca invernale, Palla rossa 2, Pan di zucchero,
Rossa di Treviso precoce

3( )

Веома дубоки
5.8

5.9

Главица: форма

Само сорте са формираном главицом: време формирања главице

Веома рано

Palla rossa 2, Rossa di Verona precoce

Рано до веома рано
Рано

2( )
Palla rossa 3

Рано до средње рано
Средње рано

Palla rossa 4, Pan di zucchero

5( )
6( )

Palla rossa 5, Rossa di Verona tardiva, TT506

Касно до веома касно
Веома касно

3( )
4( )

Средње рано до касно
Касно

1( )

7( )
8( )

Palla rossa 6, Tobago, Variegata di Chioggia

9( )

5
5.10

Главица: облик на уздужном пресеку

јајолик

Rossa di Verona precoce

1( )

спљоштен

Palla rossa 5

2( )

Кружни

Variegata di Chioggia

3( )

Елиптични

Pan di zucchero, Rossa di Treviso precoce

4( )

5.11

Главица: боја покровних листова

Беличастозелена

Variegata di Chioggia

1( )

Жућкастозелена

Bianca invernale, Variegata di Lusia

2( )

Светлозелена

A grumolo bionda, Pan di zucchero

3( )

Средње зелена

A grumolo verde

4( )

Тамно зелена

A grumolo verde scuro, Catalogna puntarelle a
foglia frastagliata

5( )

Светлоцрвена

Rosa

6( )

Средње црвена

Rossa di Verona precoce

7( )

Тамно црвена

Nerone, Rosa isontina

8( )

5.12

Главица: распоред антоцијана на покровним листовима

Целом површином

Rosa isontina

1( )

Само на великој површини

Palla rossa 2

2( )

Само у мрљама

Variegata di Castelfranco

3( )

На већим површинама и у мрљама

Variegata di Chioggia

4( )

Густо истачкано

Tauro

5( )

5.13

Биљка: формирање стабла

Одсутно

Palla rossa 2

1( )

Присутно

Catalogna puntarelle a foglia frastagliata

9( )

6

6. Сличне сорте и разлике у односу на њих
Име сличне сорте

Особина по којој се
слична сорта
разликује*

Степен изражавања
особине код сличне
сорте

Степен изражавања
особине код сорте
кандидата

* У случају истог степена испољавања особине код обе сорте молимо назначите ниво разлике.

7.1.

Допунски подаци који могу допринети разликовању сорти
а/ Отпорност према болестима и штеточинама

б/ Друге особине које могу допринети разликовању сорте

7.2.

Посебни услови за испитивање сорте

( )

ДА, молимо вас да наведете

( )

НЕ

7.3.

Други подаци

8.

Потребна информација ГМО
(а) Да ли је за сорту потребно претходно одобрење по закону о заштити околине, заштити
здравља људи и здравља живтиња?
Да ( )

Не ( )

(б) Да ли је дато такво одобрење ?
Да ( )

Не ( )

Ако је одговор на ово питање «Да», молимо приложите копију одобрења.
Ја/ми овим изјављујем/изјављујемо да су по мом/нашем сазнању подаци наведени у овом обрасцу
потпуни и тачни.
Датум

Извор: CPVO/TQ-154/1 21/03/2018

Потпис

