ZOZNAM TESTOVANÝCH
ODRÓD V REGISTRAČNÝCH
SKÚŠKACH V ROKU 2021
Odrody v 3. roku skúšania
MH 3012 – (NC typ, RzCrRht)
MH 3002 – (NC typ, RzCrRht)
Odrody v 1. roku skúšania
MH 2067 – (NC typ, RzCr)
MH 2055 – (NC typ, RzCr)
MH 2026 – (NC typ, RzCr)

„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
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PREMMIO NC TYP

your partner in sugar beet...

VYSOKÁ VÝKONNOSŤ

• tolerantná k rizománii, cerkosporióze a ramulárii
• index odrody ŠOS v rokoch 2015 – 2017 101,86%

ALABASTER C-NC TYP

SKORÁ A CUKORNATÁ

• 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.

LUMOS NC TYP

VEĽMI VYSOKÝ VÝNOS CUKRU

• tolerantná k rizománii, múčnatke a cerkosporióze
• index odrody v ŠOS v rokoch 2017-2019 s indexom 101,54 %
Odroda má vysoký výnos koreňa a dlhodobo v ŠOS nadpriemernú
cukornatosť a čistotu šťavy. Výnos rafinády je nadpriemerný. Jedná
sa o odrodu s rýchlym štartom. Patrí k zdravým odrodám s vynikajúcou
odolnosťou k cerkosporióze. Odroda je vhodná pre skoré až stredné
termíny zberu, ale s ohľadom na zdravý listový aparát je vhodné využiť
jej výnosový potenciál a nechať ju vegetovať dlhšie.

PEGASUS NC TYP

MAJSTER NA CERKOSPORIÓZU

• tolerantná k rizománii, múčnatke a cerkosporióze
• index odrody v ŠOS v rokoch 2017 – 2019 s indexom 101%
Veľmi výkonná odroda s vysokou toleranciou k cerkosporióze.
Má veľmi vysoký výnos koreňa a rafinády pri veľmi dobrej čistote
šťavy. Odroda veľmi dobre znáša obdobia sucha. Patrí k zdravým
odrodám, ale s ohľadom na zdravý listový aparát je vhodné využit
jej výnosový potenciál a nechať ju vegetovať dlhšie.
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SIXTUS NC TYP
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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.

101

Výťažnosť

101

Výnos cukru

VARIOS NC TYP

101,5

Výnos buliev

103,6
100

(bez fungicídneho
ošetrenia)

Index

102,3

Výťažnosť

102

Výnos cukru

103,9

Cukornatosť

101,7

Výnos buliev

101,7
90

100

110

VZÁCNA UNIVERZÁLNOSŤ

• tolerantná k rizománii, cerkosporióze a múčnatke
• odroda v pokusoch Považského cukrovaru dosiahla index 105,4%
• najpredávanejšia novinka v ČR v roku 2015
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RzCr – tolerancia k rizománii a Cercospora beticola
MOP – maloparcelový pokus

Výťažnosť

ŠPECIALISTA NA RHIZOCTONIU

• najnovšia trojtolerantná odroda
• tolerantná k rizománii, cerkosporióze a rhizoctónii
• index odrody ŠOS v rokoch 2013 – 2014 102,3%
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Dvojtolerantná odroda normálneho až cukornatého typu. Dosahuje vysokú
cukornatosť pri vysokom výnose rafinády a vysokej výťažnosti. Odroda má
veľmi dobrú odolnosť k cerkosporióze, múčnatke a ramulárii. Dobre reaguje
na usmernenú fungicídnu ochranu a vynikajúco sa vyrovnáva so suchými
podmienkami. Odroda je vhodná pre všetky termíny zberu ale pre zdravý
listový aparát odporúčame neskorší termín zberu.

Charakteristika
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PREMMIO
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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.
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RzCrRht – tolerancia k rizománii, Cercospora beticola, Rhizoctonia solani
ŠOS – štátne odrodové skúšky

103,6
90

100

110

