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ZOZNAM TESTOVANÝCH
ODRÓD V REGISTRAČNÝCH
SKÚŠKACH V ROKU 2017
Odrody v 3. roku skúšania:
Premmio – (C-NC typ, RzCr)
Sirrius – (NC typ, RzCrRht)
Stratego – (NC typ, RzCrNt)
Odrody v 2. roku skúšania:
MA 2185 – (NC typ, RzCr)
MA 3023 – (NC typ, RzCrRht)
Odrody v 1. roku skúšania:
MA 2232 – (NC typ, RzCr)
MA 2235 – (C-NC typ, RzCr)
MA 3026 – (NC typ, RzCrRht)

„Od sejby
až po zber!”

your partner in sugar beet...

..... sme s Vami .....
Odrody Maribo Seed vďaka svojej
tolerancii voči niekolkým chorobám
cukrovej repy sú vhodné pre
pestovanie v rámci integrovanej
ochrane rastlín:
• Cercospora beticola
• Rhizoctonia solani
• Rhizoctonia violacea
• Heterodera schachti

MARIBO SEED INTERNATIONAL ApS
organizačná zložka v ČR

www.mariboseed.com
Ing. Vít Bittner
Hertická 435
CZ-747 57 SLAVKOV
tel.: +420 553 797 912
fax: +420 553 797 315
mobil: + 420 602 411 702
e-mail: vit.bittner@seznam.cz
vit.bittner@mariboseed.com
Obchodný zástupca pre Slovensko:
Ing. Adam Sedlák
919 22 Majcichov 629
tel.: +421 911 277 717
e-mail: adamsdlk@gmail.com
adam.sedlak@mariboseed.com

ODRODY
CUKROVEJ REPY
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ŠTANDARDNE
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r ýchly štar t
a vysoká vitalita

your partner in sugar beet...

DRAVUS NC TYP

ŠPECIALISTA NA RHIZOCTONIU

• tolerantná k rizománii, cerkosporióze a rhizoctónii
• index odrody ŠOS v rokoch 2009 – 2011 101,1%

ALABASTER C-NC TYP

CUKORNATÁ NOVINKA

• tolerantná k rizománii, cerkosporióze a múčnatke
• index odrody ŠOS v rokoch 2013 – 2014 102,2%
Dvojtolerantná vysoko úrodna cukornatá odroda s nadpriemernou
výťažnosťou rafinády. Vykazuje vysokú toleranciu k cerkosporióze
a ostatným listovým chorobám. Odroda bola registrovaná
po dvoch rokoch s veľmi vysokým indexom 102,2%. Ide o odrodu
vhodnú pre skorší až stredný termín zberu.

GALLANT NC TYP
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Odroda s vysokou toleranciou na cerkosporiózu a ďalšie listové choroby.
Má veľmi vysoký výnos koreňa a rafinády pri veľmi dobrej čistote šťavy Výnos
rafinády je vysoko nadpriemerný. Počas dvojročných skúšok v úrode rafinády
dosiahla 103,8%. Patrí k zdravým odrodám s vynikajúcou odolnosťou k
cerkosporióze. Odroda je vhodná pre všetky termíny zberu, ale s ohľadom na
zdravý listový aparát je vhodné využiť jej výnosový potenciál a nechať ju vegetovať dlhšie. Je veľmi vhodná pre pestovanie v integrovanej ochrane rastlin.
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TROJTOLERANTNÁ NOVINKA

• najnovšia trojtolerantná odroda
• tolerantná k rizománii, cerkosporióze a rhizoctónii
• index odrody ŠOS v rokoch 2013 – 2014 102,3%
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Nový typ odrody s toleranciou k pôdnej hube Rhizoctonia solani, bola
zaregistrovaná i v Maďarsku a Srbsku. Úroda cukru je tvorená vynikajúcou
úrodou koreňa a dobrou cukornatosťou. Odroda sa vyznačuje silnou odolnosťou voči cerkosporióze a múčnatke a k ďalším listovým chorobám
cukrovej repy. Patrí medzi najvýkonnejšie odrody v sortimente trojtolerantných odrôd. Odroda je vhodná pre všetky termíny zberu.

Charakteristika
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VZÁCNA UNIVERZÁLNOSŤ

• tolerantná k rizománii, cerkosporióze a múčnatke
• odroda v pokusoch Považského cukrovaru dosiahla index 105,4%
• najpredávanejšia novinka v ČR v roku 2015
Odroda nového typu, zakladajúca nový štandard v tolerancii na cerkosporiózu.
V roku 2014 bola povolená v Nemecku - vďaka veľmi zdravému listovému
aparátu. Má vysoký výnos koreňa, nadpriemernú cukornatosť a čistotu šťavy
v sortimente RzCr odrôd. Výnos rafinády je nadpriemerný. Patrí k zdravým
odrodám s veľmi vysokou toleranciou k cerkosporióze a múčnatke.
Univerzálna odroda vhodná pre všetky termíny zberu. Veľmi vhodná pre pestovanie v integrovanej ochrane rastlín.

Charakteristika
odrody
VARIOS
v MOP 2014
(bez fungicídneho
ošetrenia)

RzCr – tolerancia k rizománii a Cercospora beticola
MOP – maloparcelový pokus
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OVERENÁ STABILITA
Charakteristika
odrody
GALLANT
v ŠOS 2010 – 11
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SIXTUS NC TYP

• tolerantná k rizománii , cerkosporióze, múčnatke, perenospóre a ramulárii
• index v ŠOS 2010 – 2011 bol 102,1% 1. miesto v registrácii ÚKZÚZ
v neošetrenej variante 2010 – 2011, výnos cukru 108,1%

VARIOS NC TYP

Charakteristika
odrody
ALABASTER
v ŠOS 2013 – 14

Jedna z nejlepších odrôd sortimentu RzCrRht, porovnatelná s RzCr
odrodami. Odroda s vysokou cukornatosťou a výťažnosťou rafinády.
Patrí k zdravým odrodám s veľmi dobrou toleranciou k cerkosporióze,
Rhizoctonii solani, k Rhizoctónii violacea a celému komplexu listových
chorôb cukrovej repy. Dosahuje výsledky porovnateľné ako štandartné
odrody na miestach s výskytom rhizoctonie. Odroda je vhodná pre
skorší termín zberu.

Charakteristika
odrody
DRAVUS
v ŠOS 2009 – 11

Index

TORERO NC TYP
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101

Výnos cukru

Odroda registrovaná v roku 2017 v ČR. Má vysoko kvalitné parametre – výnos koreňa, cukornatosť a výtažnosť
nadpriemerne nad štandardnými odrodami. Má veľmi dobrú toleranciu k Cercospora beticola a nadpriemernú
cukornatosť a čistotu šťavy v sortimente RiCe odrôd. Vhodná pro všetky termíny zberu. Veľmi vhodná pro pestovanie
v integrovanej ochrane rastlín.
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RzCrRht – tolerancia k rizománii, Cercospora beticola, Rhizoctonia solani
ŠOS – štátne odrodové skúšky
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