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 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:                            Apium graveolens  L. var. dulce (Mill.) Pers. 
 

                                                   ЦЕЛЕР – лишћар, ребраш 

 
 

2.         Име и адреса, број телефона, имејл адреса подносиоца захтева 

             

 

 

 

 

3.             Име сорте 
 

                a)     Предложено име сорте уколико постоји: 

 

 

                 б)     Привремено име (шифра под којом је води селекционер): 

 

4. Подаци о пореклу, одржавању и умножавању сорте 

 4.1.       Тип материјала 

(а) □ хибрид 

 □ странооплодна сорта 

 □ самооплодна сорта 

 □ родитељска линија 

4.2. Метод умножавања сорте 

(b) □ размножавање из семена 

 □ вегетативно размножавање 

4.3. Други подаци о генетичком пореклу сорте и начину оплемењивања 
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5. 

Особине сорте које теба навести (број наведен у заградама одговара броју под којим је 

дата особина наведена у „CPVO“ техничком протоколу; молимо назначите степен 

изражавања који најбоље одговара постојећем стању). 

5.1. Биљка: висина (1) 

1 □ врло кратка Afina 

2 □ врло кратка до кратка  

3 □ кратка Claudius 

4 □ кратка до средња  

5 □ средња Green Sleeves 

6 □ средња до висока  

7 □ висока Martine 

8 □ висока до веома висока  

9 □ веома висока Giant Red 

5.2. Лишће: положај (2)  

1 □ усправан Autumn Gold 

2 □ усправан до полуусправан Green Sleeves 

3 □ полуусправан Shamrock 

4 □ полуусправан до положен Amsterdam Donkergroene 

5 □ положен Martine 

5.3. Лиска: величина вршног листића (9) 

1 □ веома мала  

2 □ веома мала до мала  

3 □ мала Giant Red, Stardust 

4 □ мала до средња  

5 □ средња Shamrock 

6 □ средња до велика  

7 □ велика Early Spring 

8 □ велика до веома велика  

9 □ веома велика  
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5.4. Лиска: облик врхова на ивици (10) 

1 □ зашиљен Trinova, Bolivar 

2 □ заобљен D'Elne 

5.5. Лиска: положај режњева (12) 

1 □ не преклапају се Golden Spartan, Uta 

2 □ додирују се Early Spring, Victoria 

3 □ преклапају се Claudius 

5.6. Лисна дршка: обојеност антоцијаном (13)  

1 □ одсутна Golden Spartan 

9 □ присутна Giant Red 

5.7. Лисна дршка: самобланширање (19)  

1 □ одсутно Groene Pascal 

9 □ присутно Autumn Gold 

5.8. Само за сорте без самобланширања: лисна дршка: интензитет зелене боје (20) 

1 □ веома светла  

2 □ веома светла до светла  

3 □ светла Autumn Gold 

4 □ светла до средње светла  

5 □ средње светла Green Sleeves 

6 □ средње светла до тамна  

7 □ тамна Giant Red 

8 □ тамна до веома тамна  

9 □ веома тамна  

6. Сличне сорте и разлике у односу на те сорте 

 Молимо вас да имате у виду да информације о сличним сортама могу помоћи да се 

идентификују сличне сорте и да се избегне додатни период испитивања 

6.1. Да ли постоје сличне сорте? 

 □ да 

 □ не 

6.2.         Сличне сорте и разлике у односу на те сорте 

Име сличне сорте 

 

 

 

 

 

 

Особина по којој се 

слична сорта разликује* 

 

 

 

 

Степен изражавања 

особине код сличне 

сорте 

 

 

 

 

Степен изражавања 

особине код испитиване 

сорте 

 

 

 

________________ 

*  У случају истог степена испољавања особине код обе сорте молимо назначите ниво разлике. 
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7.  Допунски подаци који могу допринети разликовању сорти 

 

    7.1       Отпорност према штеточинама и болестима  

 □ да, наведите 

 □ не 

7.2. 
У односу на информације дате у одељцима 5 и 6, да ли постоје неке додатне 

ососбине које могу помиоћи у разликовању сорте? 

 □ да, наведите 

 □ не 

7.3. Да ли су потребни посебни услови за гајење сорте или извођење испитивања 

 □ да, наведите 

 □ не 

7.4. Други подаци 

 7.4.1. Главна употреба 

 □ лишће 

 □ лисне дршке 

 
7.4.2. Други подаци 

 □ да, наведите 

  

 □ не 

7.5. Фотографија 

 
Препоручљиво је приложити репрезентативну слику у боји сорте 

 

8.            Потребна информација ГМО 

 

(а)  Да ли је за сорту потребно претходно одобрење по закону о заштити околине, заштити 

здравља људи и здравља животиња? 

 

Да  □                   Не  □ 

 

(б)  Да ли је дато такво одобрење ? 

  

Да  □                   Не  □ 

 

Ако је одговор на ово питање «Да», молимо приложите копију одобрења. 
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9. Информације о материјалу који ће се испитивати 
  

    9.1  Изражавање особине или неколико особина сорте може бити под утицајем фактора, као што 

су штеточине и болести, хемијска заштита (нпр. успоривачи раста или пестициди), ефекти кутуре 

ткива, различите подлоге, изданци узети из различитих фаза раста биљке, итд 

Из наведених разлога, репродукциони материјал не сме бити подвргаван никаквом третирању које 

би могло утицати на особине сорте, изузев ако надлежни орган то дозволи или захтева. Уколико је 

биљни материјал подвргаван таквом третирању, морају се навести сви детаљи третирања. У овом 

случају, на основу вашег знања, назначите да ли је биљни материјал који ће се користити за 

испитивање сорте изложен: 

 

Микроорганизмима (нпр. вируси, бактерије, фитоплазме)                                                 да □ не □ 

 Хемијском третирању (нпр. успор. раста, пестициди)                                                            да □ не □ 

 Култури ткива                                                                                                                              да □ не □ 

Другим факторима                                                                                                                      да □ не □ 

 

 

Молимо, објасните детаље где је одговорено са "Да": 

 

 

 

Овим изјављујемо да су по нашем сазнању подаци наведени у овом обрасцу потпуни и тачни. 

 

 

                        Датум                                                                                            Потпис 

 

 

                                                                                                                                 [ Крај документа ] 


