• dobrý start a vitalita
• vhodné pro integrovanou
ochranu rostlin

TORERO

NOVINKA ROKU 2017
NC TYP

• tolerance k rizománii a vysoká tolerance k Cercospora beticola

Všechny parametry – výnos kořene, cukernatost a výtěžnost jsou nadprůměrné ke standardním odrůdám v registraci
ÚKZÚZ Vhodná pro všechny termíny sklizně. Velmi vhodná pro pěstování v integrované ochraně rostlin.

Odrůdy cukrovky 2020
POSEIDON
VARIOS

NC TYP

VÝKONNÝ STANDARD V TOLERANCI
K CERCOSPORA BETICOLA

k rizománii a cerkosporové listové skvrnitosti řepy
• tolerantní
• nejprodávanější odrůda v ČR 2019 (11,3 % ploch v ČR)

Stabilní a výkonná odrůda s vysokou tolerancí k cerkosporové listové skvrnitosti řepy. Má vysoký výnos kořene a nadprůměrnou cukernatost a čistotu šťávy v sortimentu RiCe odrůd. Univerzální odrůda pro všechny typy sklizně. Významná
v Německu z hlediska tolerance k Cercospora beticola. Na pokusné lokalitě Vrbovec v SDO 2016 dosáhla zatím vůbec
nejvyšší výnos polarizačního cukru 19,2 t/ha. Velmi vhodná pro pěstování v integrované ochraně rostlin.
Zdravější listový aparát i v roce 2019.

k rizománii, cerkosporové listové skvrnitosti a rizoktoniové kořenové a krčkové hnilobě
• tolerantní
řepy (Rhizoctonia solani)
• nejprodávanější rizoktoniová odrůda v ČR v letech 2011-2019

Výborná trojtolerantní odrůda s vysokým výnosem kořene a také nadprůměrnou cukernatostí a čistotou šťávy v sortimentu
RiCeRk odrůd. Patří ke zdravým odrůdám s dobrou tolerancí k Cercospora beticola a osvědčila se zvláště v roce 2019,
kdy byl velký tlak Cercospora beticola. Jedná o univerzální odrůdu, ale je vhdná i pro rané sklizně. Vhodná do osevních sledů s vyšším zastoupením kukuřice. Velmi vhodná pro pěstování v integrované ochraně rostlin.

LIBUŠE
HONEY

N TYP

UNIVERZÁLNÍ ODŮDA S TOLERANCÍ
K CERCOSPORA BETICOLA

k rizománii a cerkosporové listové skvrnitosti řepy
• tolerantní
vysoký
výnos
polarizačního cukru v registraci ÚKZÚZ
•

STABILNÍ PROTI RHIZOCTONIA SOLANI
NC TYP

NA PŮDY STŘEDNĚ AŽ SILNĚ ZAMOŘENÉ HÁĎÁTKEM
N TYP

• tolerantní k rizománii a háďátku řepnému

Odrůda má velmi vysoký výnos kořene, průměrnou cukernatost a čistotu šťávy v sortimentu RiNem odrůd. Tolerance
k cerkosporové listové skvrnitosti je průměrná. Vyznačuje se velmi vysokou tolerancí vůči háďátku řepnému.
Je vhodná pro střední až pozdní sklizeň.

Výkonná univerzální odrůda s velmi vysokou tolerancí k cerkosporové listové skvrnitosti řepy. Má vysoký výnos kořene
a průměrnou cukernatost a čistotu šťávy v sortimentu RiCe odrůd. Velmi vhodná pro pěstování v integrované
ochraně rostlin. Podíl ploch cukrovky 4,3% v roce 2019. Zdravější listový aparát i v roce 2019.

NOVI

PEGASUS (MA2232)
DRAKE

VYSOKÁ CUKERNATOST A STABILITA
NC TYP

Odrůda má průměrný výnos kořene a vysoce nadprůměrnou cukernatost a čistotu šťávy. Výnos rafinády je nadprůměrný.
Má střední odolnost k cerkosporové listové skvrnitosti. Vynikající a vhodná pro rané a střední termíny sklizně.

NC TYP

Vyrovnané parametry výnos kořene, cukernatost a výtěžnost. Vysoká odolnost k Cercospora beticola. Univerzální
odrůda.

TORTUGA (MA4097)
AVISO

VELMI VYSOKÝ VÝNOS CUKRU
NC TYP

k rizománii a středně k cerkosporové listové skvrnitosti řepy
• tolerantní
• nejlepší cukernatost a špičková výtěžnost v SDO 2018

Odrůda má vysoký výnos kořene a nadprůměrnou cukernatost a čistotu šťávy. Výnos rafinády je nadprůměrný. Jedná se
o odrůdu s rychlým startem a vhodnou pro všechny období sklizně.

SDO – Seznam doporučených odrůd, RiCe – tolerance rizománie a Cercospora beticola,
RiNem – tolerance rizománie a háďátko řepné

N TYP

Odrůda ve 3. roce zkoušení s tolerancí k rizománii, výbornou tolerancí k Cercospora beticola a s velmi vysokým
výnosem cukru.

BARELLI (MA2238)

stabilní cukernatá odrůda
• velmi
špičková
cukernatost a nejlepší výtěžnost v SDO 2018
•

v případě NK Y 2020
registrace
ÚKZÚZ

N TYP

Antinematodní odrůda s velmi vysokým výnosem kořene, dobrou cukernatostí a výtěžností. Velmi dobrá odolnost
k Cercospora beticola .

OBERON (MH4016)

N TYP

Antinematodní odrůda ve 2. roce zkoušení s velmi vysokým výnosem kořene, dobrou cukernatostí a výtěžností.
Vysoká odolnost k Cercospora beticola .

RiCeNem – tolerance rizománie, Cercospora beticola, háďátko řepné,
RiCeRk - tolerance rizománie, Cercospora beticola, Rhizoctonia solani

Vhodnost odrůd ke sklizni:
Pro ranou sklizeň:

AVISO, DRAKE,
Univerzální – pro všechny typy sklizně:

AVISO, DRAKE, HONEY, POSEIDON,
TORERO, VARIOS, BARELLI,
OBERON, TORTUGA
Pro pozdní sklizeň:

LIBUŠE, PEGASUS

MARIBOHILLESHÖG ApS
organizační složka v ČR

www.mariboseed.com
Ing. Vít Bittner
Hertická 435
CZ-747 57 SLAVKOV
tel. +420553797912
fax +420553797315
mobil: +420602411702
e-mail: vit.bittner@mariboseed.com

Zastoupení v Čechách:
Ing. Josef Migdau
Žižkova 496
CZ-285 61 Žleby
mobil: +420601581871
e-mail: josef.migdau@mariboseed.com
jmigdau@seznam.cz

Ing. Miloslav Macháček

Náchylnost odrůd k Cercospora
beticola a doporučené fungicidní
ošetření:
Tolerantní (minimálně 1 aplikace fungicidů nutná
– při středním tlaku choroby):

AVISO, HONEY, POSEIDON, TORERO,
VARIOS, BARELLI, PEGASUS,
OBERON, TORTUGA
Středně tolerantní až náchylná (usměrněná
ochrana dle signalizace a tlaku choroby je nutná):

DRAKE, LIBUŠE

„Od

Husova 286
551 01 Jaroměř
Mobil: +420727968488
e-mail: miloslav.machacek@mariboseed.com

Ing. Bohumil Herčík
Leoše Janáčka 494
CZ-280 02 KOLÍN
tel./fax +420321720978
mobil: +420602446901
e-mail: hercik.maribo@seznam.cz

DODAVATEL OSIVA V ČR:
NATURA DK, a.s.
Turkova 1338
CZ-504 01 Nový Bydžov
tel. +420495490364
fax +420495493312
e-mail: info@naturadk.cz
e-mail: prazakova@naturadk.cz
www.naturadk.cz

OSIVO
CUKROVKY

2020

zasetí
po sklizeň!“
… jsme s Vámi …

 kvalifikované poradenství v oblasti pěstebních technologií,
ochrany a výživy cukrovky

STANDARDNĚ
V ÚPRAVĚ

