Pastornice
(Dlouhá zelená, Farářka, Proboštka, Plebnanka)
1760 - náhodně nalezena v lese ve Villiers-enBrenne
nedaleko Clionu, departement Indre, farářem H. LEROYEM

•When adopted by the International Botanical Congress of Paris in 1867, this became the first version of today's International
Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (ICN).
International Association for Cultivated Plant Taxonomy
Cultivated Plant Code (Nomenklatorický kód pro pěstované rostliny, ICNCP - International Code of Nomenclature for
Cultivated Plants)
1958 (Utrecht)
1961 (update of 1958)
1969 (Edinburgh)
1980 (Seattle)
1995 (Edinburgh)
2004 (Toronto)
2009 (Wageningen) – aktuální 9. vydání (2016)
Nahrazení výrazu "kultivovaná rostlina" slovem "cultigen" není všeobecně akceptováno
Bylo navrženo, aby termín culton (pl. culta) nahradil slovo taxon, když hovoří o pěstovaných rostlinách. Stejný význam má
taxonoid.

„Taxonomické“ skupiny okrasných rostlin
1) Skupina - Group (dříve cultivar-group)
Označení:
Způsob zápisu:

Group nebo Gp. (dříve cv. Group )
Iris Dutch Group
Hosta Fortunei Group
Solanum tuberosum (Maincrop Group) 'Desiree'
Solanum tuberosum 'Desiree' Maincrop Group

Použití národních jazyků (anglické část normálním písmem, národní kurzívou):
• Chater's Double Group
• Groupe Chater's Double
• Chaters Doppelte Gruppe

2) Grex (pl. greges nebo grexes) - stádo, hejno
Označení:
gx
Orchideje – jméno pro kombinace křížení
Použití: Cattleya Hardyana gx = C. warscewiczii × C. dowiana
C. Eleanor gx = C. Hardyana gx × C. warscewiczii
C. Prince John gx = C. dowiana × C. Hardyana gx

„Taxonomické“ skupiny okrasných rostlin
3) Odrůda, sorta, kultivar – cultivar, cultivated variety
Název kultivaru se skládá z botanického nebo obecného jména druhu a z
názvu kultivaru

Označení: jednoduché rovné uvozovky – kód znaku 0027
Způsob zápisu: Clematis alpina 'Ruby'
Magnolia 'Elizabeth'
smrk ztepilý 'Formánek '
Dnes neplatný způsob zápisu:
Magnolia cv. Elizabeth
Magnolia ELIZABETH

Co se do kódu nevešlo
•

Rod – potomstvo rodiny vzniklé cizosprášením (V2)

•

Kmen (half-sib family, strain) – bezprostřední potomstvo jedné rostliny nebo
jednoho klonu, vzniklé generativně bez ohledu na způsob opylení

•

Linie (line) – potomstvo jedné rostliny, vzniklé opakovaným samoopylováním – je
homogenní a (+/-) homozygotní
– Linie A (A line) – linie s cytoplazmatickou pylovou sterilitou
– Linie B (B line) – pylově fertilní linie

•

Kandivar (Candivar, candidate of cultivar) – novošlechtění, které se zkouší v
registračních pokusech

•

Pracovní názvy - Korejská Pnoucí Růžová*

•

Algavar – odrůda řasy

Rozmnožovací materiál
•
•
•
•

Základní – materiál registrované odrůdy vyrobený udržovatelem odrůdy či pod
jeho dohledem
Certifikovaný – vyrobený bezprostředně ze základního nebo v první generaci z
certifikovaného
Standardní – materiál zeleniny či LAKR vyrobený z uznaného osiva, podléhá
odrůdové kontrole
Obchodní – odrůdově pravý, čistý a zdravý, u druhů pro které neplatí přísnější
zásady

Kultivar
je rostlina, která byla záměrně vyšlechtěna nebo vybraná lidmi, s komerční hodnotou
používaná v zahradnictví, zemědělství nebo lesnictví.
typ odrůdy

taxonomický ekvivalent

příklad

odrůda typu populace

varieta

pícninářství, obilniny

výběr rostlin v populaci

forma

bělokvětá forma

klon

forma

bělokvětá forma

sport, bud sport

lusus

čarověníky

•

rostliny, které jsou výsledkem hybridizace a cíleného výběru rostlin;

•

Sport, bud sport (pupenová mutace, botanicky lusus), aberantní růst;
část jedince, která vykazuje morfologické rozdíly od zbytku rostliny. Sporty se mohou lišit tvarem nebo barvou listů, květů
nebo růstem větví, který lze spolehlivě rozmnožovat při kultivaci

•

geneticky modifikované rostliny (rostliny modifikované záměrnou implantací genetického materiálu)

•

chiméry (rostliny očkované k produkci smíšené tkáně, roubovaný materiál, případně z volně rostoucích rostlin, speciální
výběry nebo hybridní rostliny).

Od 1.1.1959 je jméno odrůdy módní název,
do tohoto data můžou být latinsky
(starořecky), ale pak musí být platně popsané

Název kultivaru
Od 1.1.1959 módní název, do tohoto data můžou být latinsky, ale pak musí být platně popsané
Deschampsia caespitosa ' Aurea ‘ = Deschampsia caespitosa ' Aura '
Maximálně 3 slova (za slovo se považuje i číslice či zkratka)
NESMÍ
• obsahovat botanické jméno či obecné jméno, které by vedlo k záměně
• obsahovat slovo varieta nebo forma
NEMĚL BY
• být složitou zkratkou
• nemá začínat členem, pokud to není pravopisně nutné ('al Kaida', 'The Sun'
• nemají obsahovat formu oslovení, pokud to není nezdvořilé (vdané ženy)
• nemají obsahovat zkratku jména
'W. Thomas' = 'William Thomas',
'Mt. Kisco' = 'Mount Kisco'
• nemají obsahovat příliš dlouhá slova 'Diplomgartenbauinspektor William Thomas '
• nemají zveličovat vlastnost a obsahovat vlastnosti obecné pro řadu odrůd
'The Best Test',
Taraxacum 'Yellow'
• osobní jména se nemají překládat

•

Platné zveřejnění názvu kultivaru se
uskuteční jeho rozšířením nebo
zpřístupněním veřejnosti pomocí
tištěného nebo podobně
rozmnoženého materiálu.

•
•

Musí být datován alespoň rokem
vydání
Musí být opatřeno popisem

•

Popis může být v jakémkoliv jazyce

Obchodní jména
"trade designations "
"marketing names "
Název kultivaru musí být vždy volně dostupný, aby jej mohl kdokoliv použít. V některých
zemích se připojují obchodní značky. Jejich použití je v souladu se zákonem
o obchodních značkách.
Každý kultivar má jeden správný název, pod nímž je znám mezinárodně. Může však
také mít jedno nebo více oprávněných synonym.
•
•

Obchodní označení nejsou uzavřeny v jednoduchých uvozovkách.
Obchodní označení se musí vždy odlišit typograficky od kultivaru, skupinového a
grexového epitetu.
Syringa vulgaris LUDWIG SPAETH
(trade designation)
x
Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth'
(cultivar name)

Ochranné známky
• Registraci označení, které má být ochrannou známkou, na žádost
podnikatele po zaplacení poplatků vyřizují příslušné registrační úřady
jednotlivých států.

• Je možné provést registraci pro celou EU nebo mezinárodně

• ® registrovaná ochranná známka
• ™ (trade mark) se používá pro ochrannou známku, která není registrovaná

•

© (all rights reserved) „copyrightová doložka“ - všechna práva vyhrazena,
není ochrannou známkou, ale upozorňuje na autorská práva k slovesným,
hudebním, audiovizuálním a jiným dílům.

Pampeklec ©

'Eyes on Me'
' Eyes on Me '
- Exhibition name
CHEwsumsigns
- Registration name
Peace and Love ®
Raspberry Kiss™
Bright as a Button

Bred by Christopher H. Warner (United Kingdom, before 2006).
Floribunda gp., Hulthemia - hybrid , group okaté růže
United States - Patent No: PP 24,805 on 26 Aug 2014
Application No: 13/694233 on 9 Nov 2012

'Marie Rottrová' nebo 'Anne Roumanoff'
Vyšlechtil Tim Hermann Kordes (Germany, 1999):

Německo - W. Kordes' Söhne (Retail) - 2011 - 'Schöne Koblenzerin'
Francie - Globe Planter - 2012 - 'Anne Roumanoff'
USA - Newflora™ LLC - 2013 - 'Ruby Ice'
Japonsko - Keisei Rose Nurseries Inc. - 2015 - 'Gaku no Yume'

KO 99/0224-03
KORburox

Schneeküsschen® (miniature, Kordes 1993)
[KORnemuta]
(sněhový polibek)
Miniature. White or white blend. White suffused
pink upper. None / no fragrance. Small, double (1725 petals), cluster-flowered, in small clusters bloom
form. Blooms in flushes throughout the
season. USDA zone 6b through 9b (default). Height
of 1' (30 cm). W. Kordes & Sons (1993).
Registration name: KORnemuta
Exhibition name: Snow Kiss

Schneeküsschen ® (miniature, Kordes, 2005/16)
[KORsnokinu]
Miniature, Patio. White. None / no fragrance. Small to
medium, double (17-25 petals), cluster-flowered, cupped
bloom form. Blooms in flushes throughout the season. Height
of up to 16" (up to 40 cm). Width of up to 16" (up to 40 cm).
KO 05/1733-03
Registration name: KORsnokinu
Exhibition name: Snow Bunny

Patentování rostlin

https://www.davidaustinroses.com/us/new-dawn-english-climbing-rose

https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-ochrannych-znamek/zahranicni-databaze.html

Zákony upravující práva a registrace odrůd
•

Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin, z 2. prosince 1961, ve znění
revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991.

•

Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství

•

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně
některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

•

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin

•

Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

Zákon č. 408/2000 Sb.
odrůdou - soubor rostlin náležející k nejnižšímu stupni botanického třídění, vymezitelný projevem
znaků vyplývajících z určitého genotypu nebo kombinace genotypů, odlišitelný od každého
jiného souboru rostlin projevem nejméně jednoho z těchto znaků, a považovaný za jednotku
rozmnožovatelnou beze změny,
úředním popisem odrůdy - popis odrůdy sestavený na základě úředních zkoušek odlišnosti,
uniformity a stálosti odrůdy, zahrnující znaky, jimiž je odrůda vymezena, vztahující se na
rostliny vypěstované z uznaného nebo standardního osiva anebo sadby

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/odrudy/informace-o-odrudach/odrudy-registrovane-vcr/seznam-odrud/

5. Ovocné rody a druhy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Castanea sativa Mill.
Citrus L.
Corylus avellana L.
Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L.
Fortunella Swingle
Fragaria L.
Juglans regia L.
Malus Mill.
Olea europaea L.
Pistacia vera L.
Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindley
Pyrus L.
Ribes L.
Rubus L.
Vaccinium L.

kaštanovník jedlý
citrus
líska
kdouloň
smokvoň
kumkvat
jahodník
ořešák vlašský
jabloň
olivovník
pistáciovník
citronečník
mandloň
meruňka
třešeň
višeň
slivoň
broskvoň
slivoň japonská
hrušeň
rybíz, angrešt
maliník, ostružiník
borůvka

Registrace odrůd
International Cultivar Registration Authorities
Commission for Nomenclature and Cultivar Registration
of the
International Society of Horticultural Science

ICRA group(s) with date of appointment:
Lonicera L. (2002)Registrar: Ing. Zdenek Blahnik
Mailing address: Jungmannova 564, 25101 Ricany, Czech Republic
Fax:(+42) 0 32363 1489
e-mail: (blahnik@post.cz)
Links: Taxonomic group(s) covered: Lonicera L.
New registrations appear in:This page revised:25/04/2017

International Society for Horticultural Science
The world's leading independent organization of horticultural scientists

https://www.ishs.org/sci/taxlist/taxlist.htm

Lesnictví - EKOTYPY
Jsou vyselektované populace (či skupiny populací) přizpůsobené
určitému prostředí; od ostatních ekotypů v rámci druhu se liší jedním
i několika dědičně stálými znaky, které se zachovávají i při přenosu rostlin
do jiných podmínek. Jedinci různých ekotypů téhož druhu se mohou
volně křížit (např. Pinus sylvestris – cca 40 ekotypů, Picea abies – cca 30
ekotypů – např. krkonošský, šumavský či jesenický,…).
Podle způsobu vzniku ekotypů rozeznáváme:
• klimatypy –
podmíněny různými klimatickými faktory,
• edafotypy –
rozdíly v půdních podmínkách a
• cenotypy
–
jejich existence vychází z rozdílů mezi druhovou
skladbou fytocenóz, v nichž daný druh žije.

Lesnictví - FORMY
Každý ekotyp je složen z forem různorodého biologického, okrasného a hospodářského významu.
Růstové formy
•
V přírodě lze nalézt formy vyznačující se zvláštním habitem. Ku příkladu se vyskytují jedinci se širokými a úzkými korunami, s čímž je pak
spojen vhodnější tvar kmene pro hospodářský význam, nebo s tím spojená různá odolnost sněhu, větru a jiným vnějším vlivům.
Formy technické
•
Zejména pro produkční hospodářství jsou důležité formy s různou technickou jakostí dřeva. U vícera dřevin jsou známé odrůdy s různou
kvalitou dřeva. K příkladu u osiky světlokorá odrůda obvykle značí odrůdu odolnou proti hnilobě jádra, a naopak jedince s tmavou kůrou
vytvářejí porosty postižené hnilobou.
Fenologické formy
•
U dřevin jako je dub, smrk, javor a mnoho dalších jsou známy raně i pozdě rašící formy. Méně často se vyskytují pozdě rašící odrůdy,
kterých velkou výhodou je zejména vyšší odolnost pozdním mrazíkům v mrazových polohách.

Formy biochemické
•
Nejlépe prostudovanou je biochemická variabilita u forem s různým obsahem třísla v kůře, obsahem tříslovin v listech (Rhus typhina),
nebo obsahem guty v kořenech brslenu bradavičnatého i evropského.
Formy fyziologické
•
Větší význam mají formy s různou imunitou vůči některým chorobám, kde se například u borovic vyskytují tyto formy různě odolné
vůči sypavce.

Formy užitkové a dekorativní
•
Pro okrasné účely je využíváno velké množství různých forem, které se liší například odchylkami ve tvaru a barvě listů apod. Zvlášť
v ovocnictví jsou zajímavými odchylky ve velikostech a kvalitě plodů. Tyto odchylky jsou vyhledávány a zachovávány mimo jiné taktéž
pro šlechtitelské záměry.

Je-li rostlinný materiál lesnického původu zřetelně odlišitelný jedním nebo více znaky, jež si
uchovává i při rozmnožování, může se pokládat za kultivar.

