Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno
Národní odrůdový úřad

POPIS ODRŮDY
VARIETY DESCRIPTION

1. Číslo odrůdy:

TTA21117

Reference number of reporting authority:

2. Číslo odrůdy žádající instituce:

72/2016

Reference number of requesting authority:

3. Šlechtitelské označení odrůdy:

SZD 1249

Breeder's reference:

4. Žadatel (jméno, adresa):

AS Dotnuva Baltic, Savimäe 7, Vahi, Tartu vald
60534 Tartumaa, Estonia

Applicant (name and address):

-. Udržovatel (je-li jiný než ad 4.):

Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG,
Saatzuchtstrasse 11, 2301 Probstdorf, Austria

Maintainer (if different from ad 4.):

5. Druh - latinsky:

Triticum aestivum L.

Botanical name of taxon:

6. Druh - česky:

Pšenice setá ozimá

Common name of taxon:

Wheat (winter type)

7. Název odrůdy:

Balitus

Variety denomination:

8. Datum a číslo zkušební směrnice / technického
protokolu:

28.10.2009, CPVO-TP/3/4 rev.

Date and document number of Test Guideline / Technical
Protocol:

9. Zkušební instituce:

ÚKZÚZ

Testing authority:

10. Zkušební stanice:

Chrlice

Testing station(s) and place(s):

11. Doba zkoušení:

2011–2013

Period of testing:

12. Datum a místo vyhotovení:

29.11.2018, Brno

Date and place of issue of document:

13. Zařazení odrůdy do skupin: Znaky použité pro tvorbu skupin jsou v popisu (14.) označeny písmenem G
před číslem znaku.
Group: If characteristics of number 14 are used for grouping, they are marked with a G in that number.

14. Znaky odrůdy podle klasifikátoru zkušebních směrnic:
Characteristics included in the CPVO Technical Protocol, UPOV Test Guidelines or National Guidelines:
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Balitus (TTA21117)

CPVO UPOV Znak
Č. No.

1.

Č. No.

Stupeň projevu

Characteristic

State of Expression

1. Koleoptile: antokyanové zbarvení

slabé

Coleoptile: anthocyanin coloration

2.

Note

3

weak

2. Rostlina: růstový habitus

střední až polorozkladitý

Plant: growth habit

3.

Známka Poznámka

6

intermediate to semi-prostrate

4. Rostlina: četnost rostlin s ohnutými
praporcovitými listy

nízká

3

low

Plant: frequency of plants with recurved flag leaves

4.

5. Doba metání (první klásek viditelný u 50 %
klasů)

raná až střední

4

early to medium

Time of ear emergence (first spikelet visible on 50%
of ears)

5.

6. Praporcovitý list: ojínění listové pochvy
Flag leaf: glaucosity of sheath

6.

silné až velmi silné

8

strong to very strong

- Praporcovitý list: ojínění čepele (spodní
strana)

silné až velmi silné

8

strong to very strong

Flag leaf: glaucosity of blade (lower side)

7.

7. Klas: ojínění

silné až velmi silné

Ear: glaucosity

8.

8. Stéblo: ojínění prvního internodia pod klasem
Culm: glaucosity of neck

9.

8

strong to very strong

silné

7

strong

9. Rostlina: délka (stéblo, klas, osiny a osinky)
Plant: length (stem, ear, awns and scurs)

střední

5

medium

G 10. G 10. Stéblo: dřeň na příčném řezu (uprostřed mezi není nebo velmi tenká
absent or very thin
bází klasu a kolénkem pod klasem)

1

Straw: pith in cross section (halfway between base of ear
and stem node below)

11.

11. Klas: tvar v profilu

hranolovitý

Ear: shape in profile

12.
13.

12. Klas: hustota

střední

Ear: density

medium

13. Klas: délka (bez osin a osinek)

střední

Ear: length (excluding awns and scurs)

medium

G 14. G 14. Osiny nebo osinky: výskyt

osinky přítomny

Awns or scurs: presence

15.

5
5
2

scurs present

15. Osiny nebo osinky na špičce klasu: délka
Awns or scurs at tip of ear: length

velmi krátká

1

very short

G 16. G 16. Klas: barva

bílá

Ear: colour

17.

2

parallel sided

1

white

17. Vrcholový článek klasového vřetene: vnější
chloupkatost

slabá až střední

4

weak to medium

Apical rachis segment: hairiness of convex surface

18.

18. Pleva: šířka ramene (klásek v prostŕední
třetině klasu)

střední až široká

6

medium to broad

Lower glume: shoulder width (spikelet in midthird of ear)

19.

19. Pleva: tvar ramene (jako u 18)

rovný

Lower glume: shoulder shape (as for 18)

20.

5

straight

20. Pleva: délka zubu (jako u 18)

velmi krátká až krátká

Lower glume: beak length (as for 18)

very short to short
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2

Remark

Balitus (TTA21117)

CPVO UPOV Znak
Č. No.

Č. No.

21.

Stupeň projevu

Characteristic

21. Pleva: tvar zubu (jako u 18)

Note

slabě ohnutý

Lower glume: beak shape (as for 18)

22.

Známka Poznámka

State of Expression

3

slightly curved

22. Pleva: rozsah vnitřní chloupkatosti (jako u 18) slabý
Lower glume: extent of internal hair (as for 18)

23.

24. Zrno: barva

3

weak

červená

Grain: colour

24.

Remark

2

red

25. Zrno: zbarvení fenolem

střední až tmavé

Grain: coloration with phenol

6

medium to dark

G 25. G 26. Vývojový typ

ozimý

Seasonal type

1

winter type

15. Podobné odrůdy a odlišnosti od těchto odrůd:
Similar varieties and differences from these varieties:

Název podobné Znak, ve kterém se podobná odrůda odlišuje Stupeň projevu znaku Stupeň projevu znaku
Characteristic in which the similar variety is different
odrůdy
podobné odrůdy
zkoušené odrůdy
Denomination
of similar variety

KT Hasáb

State of expression
of similar variety

2./2.

Rostlina: růstový habitus

polovzpřímený
až střední

Plant: growth habit

State of expression
of candidate variety

4

emi-erect to
intermediate

11./11. Klas: tvar v profilu

polokyjovitý

Ear: shape in profile

semi-clavate

16. Další informace: Additional Information:

a) Další údaje:
Additional Data:

b) Poznámky:
Notes:
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střední až
polorozkladitý

6

intermediate to semiprostrate

3

hranolovitý
parallel sided

2

