
Sortiment odrůd jarní cibule



Vares

Barito

Premito

SV3557ND

RS 07751481

Nejranější skladovatelná odrůda typu rijnsburgská/americká

 raná, velmi výnosná cibule
 rychlé dozrávání a velmi dobře přisedlá slupka
 flexibilní, vhodná pro prodej ihned po sklizni nebo po uskladnění
 vyznačuje se dlouholetou extrémní výnosovou spolehlivostí
 velmi zdravá nat’

Robustní skladovatelná odrůda schopná vysokých výnosů  
i v extrémních podmínkách

 poloraná Rijnsburgská cibule
 robustní, vysoce výnosná cibule
 velmi vyrovnané pěkně kulaté cibule
 perfektní kombinace vitality, ranosti a skladovatelnosti

Rychlá odrůda amerického typu pro dodávky přímo  
s pole nebo ze skladu

 raná odrůda s tmavě hnědou slupkou a tenkým krčkem
 silné kořeny
 vzrůstná a zdravá
 výnosná, tvoří velké cibule
 dobrá skladovatelnost do ledna

Poloraný Rijnsburger s velmi dobrou skladovatelností

 vysoce výnosná odrůda s pevnými cibulemi atraktivní světle hnědé barvy
 velmi dobrá pevnost slupky
 vysoký výnos

Atraktivní poloraná rijnsburgská cibule s velmi dobrou skladovatelností

 poloraná odrůda 
 vysoce uniformní cibule s tenkým krčkem
 silná zdravá nat’
 velmi pevná cibule s pozdním rašením

Sunnito Třída své skupiny ranosti v hodnocení tvaru a vzhledu

 poloraný Rijnsburger
 vyrovnané středné velké cibule
 dobrá skladovatelnost
 flexibilní pro dodávky od srpna do dubna

Cibule jarní, rané odrůdy

Cibule jarní, polorané odrůdy s dlouhou skladovatelností



Rockito (SV3700ND) Odrůda pro nejdelší uskladnění

 nová Rijnsburgská polopozdní cibule
 velmi vyrovnané porosty díky zdravému silnému kořenovému systému
 dvojí jistota díky:

 vysoké odolnosti rašení i po dlouhém uskladnění
 velmi dobré tlakové odolnosti během celého skladování

Cibule jarní, polorané odrůdy s dlouhou skladovatelností

RX 07764947 Třída ve skupině skladovatelných s vysokými výnosy  
pro vyšší tržby při stejné agrotechnice

 velmi výnosný poloraný Rijnsburger
 nejvyšší výnosy díky silné a zdravé nati
 nejvhodnější pro oblasti, kde je vedle kvality kladen důraz na výnos
 dobrá výtěžnost po vyskladnění

NOVINKA

Cibule jarní, polopozdní odrůdy s dlouhou skladovatelností

Bennito Kvalitní cibule pro dlouhé skladování

 polopozdní Rijnsburger
 velké tvarově vyrovnané cibule
 náš dosavadní standard pro dlouhé uskladnění

Rockito (SV3700ND) přesvědčilo v roce 2014 výrazným výsledkem v pokusu s janími cibulemi Saského zemského úřadu  
pro životní prostředí,zemědělství a geologii:

Po složitých sklizňových podmínkách se po vyskladnění projevilo novošlechtění „SV3700ND“ jako nejlepší poloraná 
odrůda ...V průběhu přehlídky skladovatelných cibulí dne 23. 4. 2015 (16 dnů po vyskladnění) byl v rámci expertního hodnocení 
pěstitelů, zástupců semenářských firem a pracovníků výzkumu hodnocen sortiment na kvalitativní znaky. Hodnocení proběhlo 
naslepo, bez udání názvů odrůd. S odstupem bylo nejlépe hodnoceno novošlechtění „SV3700ND“.

Zdroj: Lattauschke, G.(2015): Po složitých sklizňových podmínkách se po vyskladnění projevilo novošlechtění „SV3700ND“  
jako nejlepší poloraná odrůda. (www.hortigate.de)



Marquette

R 4593

SV4053NU

Poloraný intermediární hybrid s velkou cibulí a vysokým výnosem

 poloraná, výnosná tmavě bronzová cibule
 velmi vzrůstná a zdravá
 tenký krček
 atraktivní tmavě hnědá barva slupky
 rezistence: HR  Foc/Pt

Velká červená cibule intermediárního typu

 poloraná rubínově červená cibule 
 vysoce adaptabilní s dobrou skladovatelností
 vysoký výnos i v problematických půdních a klimatických poměrech
 velké a kulaté cibule z nižších výsevků
 rezistence:    HR  Foc     IR  Pt

Bílá pevná cibule na sušení

 bílé velké pevné cibule
 kulatý tvar
 vysoký obsah sušiny
 vhodná zejména na sušení

Cibule jarní, typ středoevropský

Sortiment jarní cibule (třídění podle typu a dozrávání)
Odrůda Typ Barva Ranost Pevnost cibule Skladovatelnost
Jarní cibule typ Severozápadní Evropa
Vares americký hnědá raná dobrá dobrá
Barito rijnsburgský/americký světle hnědá raná dobrá dobrá
SV3557ND rijnsburgský hnědá poloraná velmi dobrá velmi dobrá
RS 07751481 rijnsburgský hnědá poloraná velmi dobrá velmi dobrá
Sunnito rijnsburgský hnědá poloraná velmi dobrá velmi dobrá
Premito rijnsburgský hnědá poloraná velmi dobrá velmi dobrá
RX 07764947 rijnsburgský světle hnědá poloraná velmi dobrá velmi dobrá
Rockito  NOVINKA rijnsburgský hnědá polopozdní velmi dobrá velmi dobrá
Bennito rijnsburgský hnědá polopozdní velmi dobrá velmi dobrá
Jarní cibule, typ Střední Evropa
Marquette intermediární hnědá raná dobrá dobrá
R 4593  NOVINKA intermediární červená poloraná dobrá dobrá
SV4053NU intermediární bílá poloraná velmi dobrá uspokojivá
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HR = vysoká/standardní rezistence IR = střední rezistence
Foc = Fusarium oxysporum f.sp. cepae = Bazální hniloba cibule Pt = Phoma terrestris = Růžová hniloba kořenů 

HR (Vysoká/standardní rezistence): schopnost rostlinných odrůd významně omezovat aktivitu hmyzích škůdců nebo patogenů  
a/nebo omezovat symptomy a projevy choroby ve srovnání s náchylnými odrůdami. Odrůdy s vysokou rezistencí mohou nést určité 
příznaky při výrazném vlivu konkrétního škůdce nebo patogena. Nové a/nebo atypické kmeny konkrétního škůdce nebo patogena mohou 
rezistenci překonat.

IR (Mírná/intermediární rezistence): schopnost rostlinných odrůd omezovat růst a vývoj určitých škůdců nebo patogenů – avšak  
ve srovnání s rezistentními odrůdami s mnohem širším projevem příznaků. Při pěstování za podobných podmínek a/nebo pod vlivem 
působení škůdců nebo patogenů však vykazují odrůdy se střední rezistencí lehčí příznaky napadení či poškození než náchylné odrůdy.

Vyloučení odpovědnosti: Veškeré informace o odrůdách a jejich vlastnostech poskytnuté firmou Monsanto, jejími pracovníky nebo 
zástupci v ústní či písemné formě byly sděleny v dobré víře, Monsanto však ve vztahu k vlastnostem a vhodnosti prodaných odrůd nepřebírá 
odpovědnost. Tyto vlastnosti mohou být závislé na místních klimatických a jiných podmínkách. Monsanto nepřebírá odpovědnost  
za uvedené informace.

NOVINKA
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Zavazujeme se k vyvoji a zavádení inovativníc h novinek, 
které vyznamne ovlivní Vás úspec h.


