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Zdroj: ÚKSÚP, SR - Státní odrůdové zkoušky, 2017–2019;
Výnos v % je uveden na průměr pokusu

Marysell - nejvýnosnější dvouřadá odrůda
Agronomickou přednos odrůdy Marysell je ranost, vysoká HTZ a velmi dobrá odolnost chorobám. Díky tomu
byla nejvýnosnější odrůdou v tříletém průměru státních
odrůdových zkoušek ÚKSÚP 2017–2019, SR.

9,4 t/ha v AGROMARKT - Nýrovce
Vynikající výnos potvrdila odrůda Marysell v demonstračním pokusu AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o. (okres Levice,
SR), kde dosáhla výnosu 9,40 t/ha.

Marysell v testování společnos Heineken
Odrůda Marysell svým kvalita vním profilem překonala
sladovnickou kontrolní odrůdu Wintmalt. Díky tomu byla
zařazena pro rok 2021 do provozního zkoušení sladoven
Heineken Slovensko Sladovne, a.s.
Přednos Marysell je vysoká HTZ a vysoký podíl předního zrna.

Marysell testuje Heineken

Jak na Marysell
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání
Výška porostu (cm)
HTZ (g)
Zimovzdornost
Ranost
Odnoživost
Počet produk vních stébel na m2
Výsevek (MKS)

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Střední
75–85
53
Dobrá
Velmi raná
Vysoká
850–950
3,2–4,0

Padlí travní
Hnědá skvrnitost
Rynchosporiová skvrnitost
Rez ječná
Fuzariózy klasů

6,5
6,5
7,5
7
8

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKSÚP, ostatních pokusů
a zkušenos šlech tele a zemědělské praxe)

Marysell je velmi raná odrůda, o 3 dny ranější než odrůda Wintmalt. Ranos odpovídá odrůdě Casanova. Je vhodná do všech výrobních oblas . Doporučujeme se v agrotechnické lhůtě pro danou výrobní oblast s výsevkem
3,2–4,0 MKS/ha. Marysell je charakteris cká vysokou odnoživos a středně dlouhými rostlinami. Odolnost poléhání je dobrá. Přednos je vysoká HTZ na úrovni 50–55 g. Při vysoké intenzitě pěstování doporučujeme použít
střední až vyšší dávku regulátoru růstu pro zkrácení a zpevnění stébla. Fungicidní ošetření doporučujeme zaměřit
pro padlí travnímu a listovým skvrnitostem, případně využít moření osiva přípravkem Sys va.
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