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

POPIS ODRŮDY
VARIETY DESCRIPTION

1. Číslo odrůdy:

5097142

Reference number of reporting authority:

2. Číslo odrůdy žádající instituce:

26457

Reference number of requesting authority:

3. Šlechtitelské označení odrůdy:

PHP 15-5

Breeder's reference:

4. Žadatel (jméno, adresa):

P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH,
Streichmühler Strasse 8a, 24977 Grundhof, D24977, Saksamaa, Germany

Applicant (name and address):

-. Udržovatel (je-li jiný než ad 4.):

-

Maintainer (if different from ad 4.):

5. Druh - latinsky:

Vicia faba L.

Botanical name of taxon:

6. Druh - česky:

Bob polní

Common name of taxon:

Field bean

7. Název odrůdy:

Skalar

Variety denomination:

8. Datum a číslo zkušební směrnice / technického
protokolu:

17. 4. 2002, UPOV-TG/8/6

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:

2016–2017

Period of testing:

12. Datum a místo vyhotovení:

22. 2. 2021, 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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UPOV Znak
Č. No.

Stupeň projevu

Známka Poznámka

Characteristic

State of Expression

Note

1. Listoví: barva

středně zelená

2

Foliage: color

medium green

2. Doba kvetení (50% rostlin má nejméně jeden květ)
Time of flowering (50% of the plants with at least one flower)

3. Jen odrůdy s melaninovou skvrnou: Lodyha:
antokyanové zbarvení

raná až střední

4

early to medium

velmi silné

9

very strong

Only varieties with melanin spot: Stem: anthocyanin coloration

4. Lístek: délka (bazální pár lístků na druhém květním
nodu)

střední až dlouhá

6

medium to long

Leaflet: length (basal pair of leaflets at second flowering node)

5. Lístek: šířka (jako u 4)

střední až široká

Leaflet: width (as for 4)

6

medium to broad

6. Lístek: poloha maximální šířky (jako u 4)

ve středu

Leaflet: position of maximum width (as for 4)

2

at middle

7. Květ: délka

střední

Flower: length

medium

G 8. Křídlo: melaninová skvrna

je

Wing: melanin spot

5
9

present

9. Křídlo: barva melaninové skvrny

černá

Wing: color of melanin spot

2

black

10. Pavéza: antokyanové zbarvení

je

Standard: anthocyanin coloration

9

present

11. Pavéza: rozsah antokyanového zbarvení

malý

Standard: extent of anthocyanin coloration

3

small

G 12. Rostlina: růstový typ

indeterminantní

Plant: growth type

2

indeterminate

13. Rostlina: výška

střední až vysoká

Plant: height

6

medium to tall

14. Lodyha: počet nodů (včetně prvního květního nodu)

střední

Stem: number of nodes (up to and including first flowering node)

medium

15. Lusk: délka (bez hrotu)

střední

Pod: length (without beak)

5
5

medium

16. Lusk: šířka (od švu ke švu)

úzká

Pod: width (from suture to suture)

3

narrow

17. Semeno: tvar na podélném řezu

nepravidelný

Dry seed: shape of median longitudinal section

3

irregular

18. Semeno: hmotnost 100 semen

střední

Dry seed: 100 seed weight

5

medium

G 19. Semeno: barva osemení (ihned po sklizni)

béžová

Dry seed: color of testa (immediately after harvest)

1

beige

20. Semeno: černá pigmentace pupku

není

Dry seed: black pigmentation of hilum

absent
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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

Annika

State of expression
of similar variety

2.

Doba kvetení (50% rostlin má
nejméně jeden květ)

raná

State of expression
of candidate variety

3

early

raná až střední

4

early to medium

Time of flowering (50% of the plants with at
least one flower)

11.

Pavéza: rozsah antokyanového
zbarvení

malý až střední
small to medium

4

Rostlina: výška

vysoká

7

Plant: height

tall

Lusk: délka (bez hrotu)

střední až
dlouhá

malý

3

small

Standard: extent of anthocyanin coloration

13.

střední až
vysoká

6

medium to tall

15.

Pod: length (without beak)

6

střední

5

medium

medium to long

16.

Lusk: šířka (od švu ke švu)

úzká až střední

Pod: width (from suture to suture)

narrow to medium

16. Další informace: Additional Information:

a) Další údaje:
Additional Data:

b) Poznámky:
Notes:
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4

úzká
narrow

3

