• dobrý start a vitalita
• vhodné pro integrovanou
ochranu rostlin

NC TYP

STABILITA A UNIVERZALITA

k rizománii a cerkosporové listové skvrnitosti řepy
• tolerantní
nejpěstovanější
odrůda v ČR 2015 (10,2 % ploch v ČR)
•

Odrůda s vysokou tolerancí na cerkosporovou listovou skvrnitost řepy. Má
velmi vysoký výnos kořene a mírně nadprůměrnou cukernatost a čistotu šťávy
v sortimentu RiCe odrůd. Výnos rafinády je vysoce nadprůměrný. Patří ke zdravým odrůdám s vysokou tolerancí k Cercospora beticola. Jedná se o univerzální
odrůdu pro všechny typy sklizně, ale s ohledem na zdravý chrást je vhodné
využít její výnosový potenciál a nechat ji vegetovat déle. Velmi vhodná pro
pěstování v integrované ochraně rostlin.

Charakteristika
odrůdy
GALLANT
dle SDO 2014

NC TYP

k rizománii, cerkosporové listové skvrnitosti a rizok• tolerantní
toniové kořenové a krčkové hnilobě řepy (Rhizoctonia solani)
v registraci ÚKZÚZ 2008 a 2009 … 105 %
• Index
• nejprodávanější rizoktoniová odrůda v ČR v letech 2011-2015

Výborná trojtolerantní odrůda s vysokým výnosem kořene a také nadprůměrnou cukernatostí a čistotou šťávy v sortimentu RiCeRk odrůd. Výnos
rafinády je vysoce nadprůměrný. Patří ke zdravým odrůdám s dobrou tolerancí
k Cercospora beticola. S ohledem na vyváženost všech parametrů (výnos
kořene, cukernatost, čistota šťávy) se jedná o univerzální odrůdu. Je vhodná
i pro ranější sklizně. Vhodná do osevních sledů s vyšším zastoupením
kukuřice. Svými výsledky v registraci ÚKZÚZ a SDO se vyrovná řadě běžných rizomániových odrůd. Velmi vhodná pro pěstování v integrované
ochraně rostlin.

Odrůdy cukrovky 2016
GALLANT

POSEIDON

Charakteristika
odrůdy
POSEIDON dle
SDO 2011-2013
Průměr pokusu výnos PC
15,6 t/ha

Index

100,4

Výtěžnost

100,1

Výnos cukru

101,0

Cukernatost

100,5

Výnos kořene

100,4
95

NC TYP

NOVINKA 2015

98,6

Výtěžnost

Výnos cukru

101,6

Cukernatost

102,0
90

96

GREGORIUS

NC TYP

k rizománii a háďátku řepnému
• vtolerantní
• Index v registraci ÚKZÚZ 2011 a 2012 (ošetřená var.) … 103,1 %

99,3

Výnos kořene

k rizománii a cerkosporové listové skvrnitosti řepy
• tolerantní
1.
místo
v
registraci
ÚKZÚZ v ošetřené variantě 2012-2014
• nejprodávanější novinka
v ČR 2015 (3,3 % ploch v ČR)
•

Nadějná odrůda s vysokou tolerancí k cerkosporové listové skvrnitosti řepy. Má
vysoký výnos kořene a nadprůměrnou cukernatost a čistotu šťávy v sortimentu
RiCe odrůd. Jedná se o univerzální odrůdu pro všechny typy sklizně, může být
sklizena i v ranějších termínech. Významná odrůda v Německu z hlediska tolerance k Cercospora beticola. Velmi vhodná pro pěstování v integrované
ochraně rostlin.

Charakteristika
odrůdy Varios
v registraci
ÚKZÚZ
2012-2014
(ošetřená
varianta)

102

Charakteristika
odrůd Gregorius
v SDO 2013-2014

Odrůda s tolerancí vůči rizománii a háďátku řepnému. Má průměrný výnos
kořene, ale vysoce nadprůměrnou cukernatost a čistotu šťávy v sortimentu RiNem odrůd. Výnos rafinády je vysoce nadprůměrný. Jde o odrůdu
vhodnou pro ranou až středně pozdní sklizeň. Vyznačuje se velmi vysokou
tolerancí vůči háďátku řepnému.

98,2

Index

102,1

Výtěžnost

Výnos cukru

95,2

Cukernatost

101,6

Výnos kořene

93,7

Index

N TYP

STABILITA

Výtěžnost

XANADU

99,9

Výnos cukru

Cukernatost

100,8

103,7
95

100

N TYP

k rizománii, cerkosporové listové skvrnitosti
• tolerantní
a háďátku řepnému

104,4

Výnos kořene

k rizománii, mírně tolerantní k cerkosporové listové
• tolerantní
skvrnitosti řepy
• 5. nejprodávanější odrůda roku 2015 (7,4 % ploch v ČR)

Diploidní odrůda cukrovky s vysokou tolerancí k rizománii, a mírnou tolerancí
k cerkosporové listové skvrnitosti řepy. Má velmi vysoký výnos kořene (3. místo
v SDO 2014 – 104,6 %) a tím i velmi vysoký výnos polarizačního cukru. Velmi
dobře reaguje na usměrněnou fungicidní ochranu. Velmi plastická – vysoce
nadprůměrné výsledky na většině demonstračních pokusů s cukrovkou v ČR
v letech jejího pěstování. Stabilní a v praxi velmi oblíbená, díky výnosové jistotě.
Vhodná pro střední až pozdní termín sklizně.

Charakteristika
odrůdy SY APEL
dle SDO 2014

Index

105

Odrůda má velmi vysoký výnos kořene, průměrnou cukernatost a čistotu šťávy
v sortimentu RiCeNem odrůd. Výnos rafinády je vysoce nadprůměrný. Patří
ke zdravým odrůdám s vysokou tolerancí k cerkosporové listové skvrnitosti. Je
vhodná pro střední až pozdní sklizeň. Velmi se hodí pro pěstování v integrované ochraně rostlin.

100,0

TORERO

96,6

Výtěžnost

Výnos cukru

102,3

Cukernatost

103

Charakteristika
odrůdy XANADU
dle SDO
2012-2014

Index

99,4

Výtěžnost

98,9

Výnos cukru

99,6

Cukernatost

99,4

Výnos kořene

100,1

104,6
96

101

99

104

NOVI

NC TYP

v případě NK Y 2016
registrace
ÚKZÚZ

Velmi slibná cukernatá novinka s tolerancí k rizománii a Cercospora beticola. Po 1. roce zkoušení ÚKZÚZ
ÚKZÚ
ÚK
ÚZ v ošetřené variantě
i
1. místo (107,8 % výnos cukru, I 104,1 %). Univerzál pro všechny typy sklizně.

97,4

Výnos kořene

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

98

102

94

SY APEL

105

100,2

Index

93

VARIOS

100

106

AVISO

NC TYP

Velmi cukernatá novinka s tolerancí k rizománii. Po 1. roce zkoušení ÚKZÚZ v ošetřené variantě 5. místo (103,6 % cukru,
I 102,7 %). Vhodná i pro rané sklizně.

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

Vhodnost odrůd ke sklizni:

Náchylnost odrůd ke skvrnatičce
a doporučené fungicidní ošetření:

Pro ranou sklizeň:

Tolerantní ke skvrnatičce
(minimálně 1 aplikace fungicidů nutná
– při středním až silném tlaku choroby):

GREGORIUS, TORERO
Univerzální – pro všechny typy sklizně:

POSEIDON, GALLANT, GREGORIUS,
VARIOS, TORERO, AVISO
Pro pozdní sklizeň:

SY APEL, XANADU

POSEIDON, XANADU, GALLANT,
VARIOS, TORERO, AVISO
Mírně tolerantní až náchylná
(usměrněná ochrana dle signalizace
a aktuální potřeby nutná):

SY APEL, GREGORIUS

MARIBO SEED INTERNATIONAL ApS
organizační složka v ČR

www.mariboseed.com

V roce 2015 jsme představili novou publikaci:
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tel. +420553797912
fax +420553797315
mobil: +420602411702
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Zastoupení v Čechách:
Ing. Bohumil Herčík
Leoše Janáčka 494
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tel./fax +420321720978
mobil: +420602446901
e-mail: bohumil.hercik@mariboseed.com
hercik.maribo@seznam.cz

Ing. Josef Migdau
Žižkova 496
CZ-285 61 Žleby
mobil: +420601581871
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jmigdau@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
www.naturadk.cz

IIVVA
X NÍ V Ý Ž
KOMPLEKROVK Y
CU
Luděk

n
a • Já
Borovičk
r
• Karel • Vít Bittne
Hřivna
verka
Karel Ve

Bízik

„Od zasetí
po sklizeň!“
… jsme s Vámi …
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2016

Odrůdy Maribo Seed díky řadě
tolerancí vůči škodlivým organismům
cukrovky jsou velmi vhodné
do systému pěstování s použitím
principů integrované ochrany rostlin:

 listové skvrnitosti
 Rhizoctonia solani
 háďátko řepné

STANDARDNĚ
V ÚPRAVĚ

