
 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  
Národní odrůdový úřad 
Hroznová 2, 656 06 Brno 
Tel.: +420 543 548 211 
www.ukzuz.cz, e-mail: ooz@ukzuz.cz 

Nově registrované odrůdy 
(2010) 

 
 

Cukrovka 
 
Odrůdy tolerantní k rizománii 
 
Danka KWS je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, NV typu, v ČR zastoupena firmou 
KWS OSIVA s.r.o. 
Vzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha mělká rozptýlená, povrch hladký. 
Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových 
skvrnitostí. 
V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene vysoký až velmi vysoký, 
cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost 
rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin středně 
vysoký až vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký. 
V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene vysoký, cukernatost středně 
vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně 
vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah 
škodlivého dusíku nízký. 
Odrůda vhodná k pozdní sklizni. 
 
Předběžné označení odrůdy:  8R95 
Žadatel:    KWS SAAT AG, DE 
Zmocněný zástupce:   KWS OSIVA s.r.o. 
 
 
Danube je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, NC typu, v ČR zastoupena firmou 
Francotcheque Agricole, spol. s r.o. 
Polovzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha středně hluboká spirálovitá, 
povrch vrásčitý. 
Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových 
skvrnitostí. 
V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký, cukernatost 
středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost 
rafinády vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin velmi nízký, obsah škodlivého 
dusíku středně vysoký. 
V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký, cukernatost 
středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký, výtěžnost rafinády 
středně vysoká až vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin velmi 
nízký, obsah škodlivého dusíku nízký. 
Odrůda vhodná k rané sklizni. 
 
Předběžné označení odrůdy:  FD 0814 
Žadatel:    SAS Florimond Desprez Veuve et Fils, FR 
Zmocněný zástupce:   Francotcheque Agricole, spol. s r.o. 
 
 



Debut je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cerkosporióze, NC typu, od firmy Kuhn, 
kterou v ČR nabízí firma SESVANDERHAVE International B.V. 
Vzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha mělká rozptýlená, povrch vrásčitý. 
Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových 
skvrnitostí. 
V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký, cukernatost 
středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost 
rafinády vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký až velmi nízký, obsah 
škodlivého dusíku středně vysoký. 
V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene nízký až středně vysoký, 
cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký, výtěžnost 
rafinády vysoká, výnos rafinády středně vysoký. Obsah popelovin nízký až velmi nízký, 
obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký. 
Odrůda vhodná k rané sklizni. 
 
Předběžné označení odrůdy:  MK 3702 
Žadatel:    Kuhn & Co International B.V., NL 
Zmocněný zástupce:   Ing. Dana Vránková, CSc. 
 
 
Eminent je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, NC typu, od firmy Kuhn, kterou v ČR 
nabízí firma SESVANDERHAVE. International B.V. 
Polovzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha mělká rozptýlená, povrch 
hladký. 
Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových 
skvrnitostí. 
V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký, cukernatost 
středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost 
rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah 
škodlivého dusíku středně vysoký až vysoký. 
V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene nízký až středně vysoký, 
cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký, výtěžnost 
rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády středně vysoký. Obsah popelovin nízký 
až velmi nízký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký . 
Odrůda vhodná k rané sklizni. 
 
Předběžné označení odrůdy:  MK 3703 
Žadatel:    Kuhn & Co International B.V., NL 
Zmocněný zástupce:   Ing. Dana Vránková, CSc. 
 
 
Expedita KWS je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cerkosporióze, N typu, v ČR 
zastoupena firmou KWS OSIVA s.r.o. 
Vzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha mělká rovná, povrch vrásčitý. 
Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem 
listových skvrnitostí. 
V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký až vysoký, 
cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády 
středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až 
vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký. 
V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký až vysoký, 
cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, 
výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah 
popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký. 
Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni. 
 
 



Předběžné označení odrůdy:  DEL 742 
Žadatel:    KWS SAAT AG, DE 
Zmocněný zástupce:   KWS OSIVA s.r.o 
 
 
Oliviera KWS je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, NC typu, v ČR zastoupena firmou 
KWS OSIVA s.r.o. 
Polovzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha středně hluboká rovná, 
povrch hladký. 
Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná až náchylná k napadení komplexem 
listových skvrnitostí. 
V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký až vysoký, 
cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády 
středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah 
škodlivého dusíku středně vysoký až vysoký. 
V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký, cukernatost 
středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký, výtěžnost rafinády 
středně vysoká až vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin 
středně vysoký až vysoký, obsah škodlivého dusíku vysoký. 
Odrůda vhodná k rané sklizni. 
 
Předběžné označení odrůdy:  8R96 
Žadatel:    KWS SAAT AG, DE 
Zmocněný zástupce:   KWS OSIVA s.r.o 
 
 
SY Belana je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cerkosporióze, NC typu, v ČR 
zastoupena firmou Syngenta Czech s.r.o. 
Polovzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha mělká rozptýlená, povrch 
hladký. 
Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem 
listových skvrnitostí. 
V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký až vysoký, 
cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády 
středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký až velmi nízký, 
obsah škodlivého dusíku středně vysoký. 
V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký až vysoký, 
cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost 
rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah 
popelovin nízký až velmi nízký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký až vysoký. 
Odrůda vhodná k rané sklizni. 
 
Předběžné označení odrůdy:  HI 0833 
Žadatel:    Syngenta Crop Protection AG, CH 
Zmocněný zástupce:   Syngenta Czech s.r.o. 

 

 
Odrůdy se speciální tolerancí  
 
Gladiator  je diploidní odrůda s kombinovanou tolerancí proti rizománii, cerkosporióze a 
nematodům, NC typu, v ČR zastoupená firmou SESVANDERHAVE International B.V. 
Polovzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha mělká rozptýlená, povrch 
hladký. 
Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových 
skvrnitostí. 



V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd se speciální 
tolerancí výnos kořene vysoký, cukernatost vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až 
velmi vysoký, výtěžnost rafinády vysoká až velmi vysoká, výnos rafinády velmi vysoký. 
Obsah popelovin velmi nízký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký. 
V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd se speciální tolerancí 
výnos kořene středně vysoký, cukernatost vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký 
až vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin velmi nízký, 
obsah škodlivého dusíku velmi nízký. 
Odrůda vhodná k rané sklizni. 
 
Předběžné označení odrůdy:  SN-267 
Žadatel:    SESVANDERHAVE N.V. / S.A., BE 
Zmocněný zástupce:   SESVANDERHAVE International B.V. 
 
 
Charly  je diploidní odrůda s kombinovanou tolerancí proti rizománii a nematodům, NC typu, 
v ČR zastoupena firmou STRUBE ČR. 
Polovzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha mělká rovná, povrch hladký. 
Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových 
skvrnitostí. 
V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd se speciální 
tolerancí výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost vysoká, výnos polarizačního 
cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády vysoká až velmi vysoká, výnos rafinády 
velmi vysoký. Obsah popelovin velmi nízký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký. 
V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd se speciální tolerancí 
výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost vysoká, výnos polarizačního cukru 
vysoký, výtěžnost rafinády vysoká až velmi vysoká, výnos rafinády velmi vysoký. Obsah 
popelovin velmi nízký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký. 
Odrůda vhodná k rané sklizni. 
 
Předběžné označení odrůdy:  SD15840 
Žadatel:    Strube GmbH & Co. KG, DE 
Zmocněný zástupce:   STRUBE ČR, spol. s r.o. 
 
 
Poseidon  je diploidní odrůda s kombinovanou tolerancí proti rizománii, cerkosporióze a 
rizoktonii, N typu, v ČR zastoupena firmou MARIBO SEED. 
Vzpřímené postavení listové růžice, kořen klínovitý, rýha středně hluboká rovná, povrch 
hladký. 
Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem 
listových skvrnitostí. 
V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd se speciální 
tolerancí výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního 
cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády 
velmi vysoký. Obsah popelovin vysoký až velmi vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký až 
středně vysoký. 
V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd se speciální tolerancí 
výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos 
polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády 
vysoký. Obsah popelovin vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký. 
Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni. 
 
Předběžné označení odrůdy:  DS 8040 
Žadatel:    Maribo Seed A/S, DK 
Zmocněný zástupce:   MARIBO SEED, organizační složka v ČR 
 
 



SY Kultura  je diploidní odrůda s kombinovanou tolerancí proti rizománii a nematodům, NC 
typu, v ČR zastoupena firmou Syngenta Czech s.r.o. 
Polovzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha mělká rozptýlená, povrch 
hladký. 
Odrůda je méně odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem 
listových skvrnitostí. 
V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd se speciální 
tolerancí výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, 
výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi 
vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký. 
V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd se speciální tolerancí 
výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního 
cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos 
rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi 
nízký. 
Odrůda vhodná k rané sklizni. 
 
Předběžné označení odrůdy:  HI 0843 
Žadatel:    Syngenta Crop Protection AG, CH 
Zmocněný zástupce:   Syngenta Czech s.r.o. 
 
 
Triathlon  je diploidní odrůda s kombinovanou tolerancí proti rizománii, cerkosporióze  
a nematodům, N typu, od firmy Kuhn, kterou v ČR nabízí firma SESVANDERHAVE 
International B.V. 
Polovzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha mělká rozptýlená, povrch 
hladký. 
Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových 
skvrnitostí. 
V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd se speciální 
tolerancí výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, 
výnos polarizačního cukru velmi vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády velmi 
vysoký. Obsah popelovin velmi nízký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký. 
V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd se speciální tolerancí 
výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos 
polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády 
vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin velmi nízký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký. 
Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni. 
 
Předběžné označení odrůdy:  MK 3806 
Žadatel:    Kuhn & Co International B.V., NL 
Zmocněný zástupce:   Ing. Dana Vránková, CSc. 
 
 
Xanadu  je diploidní odrůda s kombinovanou tolerancí proti rizománii, cerkosporióze a 
nematodům, N typu, v ČR zastoupena firmou MARIBO SEED. 
Vzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha středně hluboká rovná, povrch 
hladký. 
Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových 
skvrnitostí. 
V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd se speciální 
tolerancí výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos 
polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos 
rafinády velmi vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku 
nízký. 
V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd se speciální tolerancí 
výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního 



cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos 
rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah 
škodlivého dusíku nízký až velmi nízký. 
Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni. 
 
Předběžné označení odrůdy:  DS 8040 
Žadatel:    Maribo Seed A/S, DK 
Zmocněný zástupce:   MARIBO SEED, organizační složka v ČR 


