
 

 
 

POPIS ODRŮD SADBOVÝCH BRAMBOR 

( nabídka JARO 2020 ) 

ANUSCHKA (velmi raná) salátová odrůda s pevnou konzistencí, vhodná na loupání a praní, vysoká odolnost 

plísni bramborové, odolná háďátku bramborovému, středně náchylná mechanickému poškození, je vhodné 

předklíčení a pěstování pod fólií. Varný typ A. 

RANOMI (velmi raná) konzumní odrůda odolná běžné strupovitosti a rakovině brambor, středně odolná je plísni 

bramborové a virovým chorobám, dosahuje dobrého časného výnosu, vhodná pouze ke krátkodobému skladování 

nebo přímé spotřebě. Varný typ BA. 

ROSARA (velmi raná), konzumní, lojovitá až polo moučná konzistence hlíz, odolná rakovině a háďátku, pro 

raně bramborářskou a bramborářskou oblast, vysoká odolnost virózám, pro přímý konzum, červená slupka. Varný 

typ BA. 

CARRERA (velmi raná) konzumní odrůda pro nejranější sklizně, vysoký výnos, dobrá stolní hodnota, náchylná 

k virovým chorobám, vyšší odolnost plísni bramborové, mechanickému poškození, vysoká odolnost obecné 

strupovitosti, dobrá skladovatelnost, velké oválné hlízy se žlutou dužinou, varný typ B. 

SUNSHINE (velmi raná) konzumní odrůda, atraktivní vzhled a kvalita hlíz, rychlá tvorba pevné, neloupavé 

slupky hlíz. Varný typ AB. 

IMPALA (velmi raná) odrůda pro letní a podzimní konzum, hlízy velké dlouze oválné se žlutou dužinou, střední 

odolnost plísni bramborové, vyšší odolnost mechanickému poškození a obecné strupovitosti, velmi vysoké 

výnosy v raných termínech sklizně, dobrá stolní hodnota, varný typ B. 

ADÉLA (raná) odrůda, hlízy jsou středně velké, krátce oválné s tmavě žlutou dužinou, netmavnou. Vysoký 

výnos, velmi dobrá konzumní kvalita, varný typ BA. 

DALI (raná) konzumní odrůda, salátová, hlízy oválné až dlouze oválné, netmavnoucí, odolná háďátku a rakovině, 

vyšší odolnost viru Y, středně odolná houbovým chorobám, dosti odolná mechanickému poškození 

s dlouhodobou skladovatelností, dlouhá fyziologická stabilita hlíz při skladování. Varný typ BA. 

PRINCESS (raná) konzumní odrůda, salátová, vařené hlízy pevné, excelentně jemné chuti, sytě žlutá, 

netmavnoucí dužina, odolná háďátku, hlízy oválné, pravidelné, velmi vzhledné, vysoce odolné strupovitosti, 

kořenomorce, plísni v nati a na hlízách, vysoký výnos tržních konzumních hlíz, vhodná pro eko-pěstitele. Varný 

typ BA. 

RED ANNA (poloraná) konzumní odrůda určená pro podzimní a zimní přímý konzum. Poskytuje velmi vysoký 

výnos vzhledných, velikostně vyrovnaných hlíz s velmi dobrou stolní hodnotou. Odolnost virovým chorobám je 

velmi vysoká, dobrá je i odolnost mechanickému poškození a plísni bramborové na listech i na hlízách a obecné 

strupovitosti. Varný typ BA – B. 

DITTA (poloraná) salátová odrůda vhodná pro pěstování ve většině klimatických podmínkách a půdních typech, 

vynikající odolnost virovým chorobám, obecné strupovitosti a plísni bramborové (hlízy), v nati je odolnost vůči 

plísni střední, vhodná pro dlouhodobé skladování. Varný typ AB. 

KRONE (poloraná), jasně žlutá dužnina, vyšší výnos, oválná hlíza s mělkým očkem, vhodná k delšímu 

skladování. Varný typ B. 

AGRIA (pozdní) konzumní odrůda, vysoký výnos, velmi dobrá stolní hodnota, vhodná pro výrobu hranolků, 

vyšší až vysoká odolnost virovým chorobám, vyšší odolnost plísni bramborové, nižší odolnost mechanickému 

poškození, náchylná k obecné strupovitosti, vhodná nižší dávka dusíku. Varný typ B. 

FONTANE (pozdní) konzumní odrůda, vysoký výnos, vhodná na hranolky i pro přímý konzum, středně odolná 

virózám, vyšší odolnost plísni bramborové, obecné strupovitosti a mechanickému poškození. Varný typ BC. 

PŘEHLED VARNÝCH TYPŮ BRAMBOR: 

Varný typ A: lojovité, salátové brambory. 

Varný typ B: brambory lojovité až slabě moučnaté, vhodné k přípravě jídel a jako přílohy. 

Varný typ C: brambory moučnaté, vhodné ke konzumu jako bramborová kaše a k výrobě potravinářských 

     výrobků. 


