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ANNALENA
Poloraná salátová i přílohová odrůda výborné kvality a chu-
tě, pevné konzistence, vhodná pro loupání. Varný typ A.
Annalena je salátová odrůda vhodná i jako přílohová bram-
bora vynikající kvality, která vyniká sytě žlutou dužninou 
a hezkými dlouze-oválnými hlízami s jemně síťovanou slup-
kou a mělkými očky. Má vysoký výnos, svými vlastnostmi se 
výborně hodí i na balení a její vnitřní kvalita spojená s dob-
rými agronomickými parametry je zárukou velmi dobrého 
odbytu a předpokladem zájmu pěstitelů.
Pěstitelské pokyny:
Annalena upřednostňuje středně kvalitní půdy s rovnoměr-
ným zavlažováním. Vysoký počet hlíz musí být eventuelně 
zajištěn i dalším zavlažováním.
Zvláštní pokyny:
Annalena může být sázena se sponem 32–34 cm (tj. ca 
40.400 rostlin na hektar při třídění 35/50). Hloubka sázení je 
standardní.
Annalena má vynikající klidové období, avšak těsně před 
sázením je vhodný 3-denní tepelný šok. Je třeba brát v úvahu 
zvýšenou citlivost klíčků. 
Event. moření se doporučuje aplikovat opatrně (případně 
i předem ostestovat snášenlivost).
Annalena vyžaduje harmonické hnojení. Dusíkaté hnojení – 
doporučuje se celková hodnota do 140 kg/ha (včetně Nmin, 
organického hnojení, +/- místních korektur). Na místech, kde 
hrozí vymývání živin vodou, lze aplikovat dávky přes 80 kg/N/ha. 
Dávky fosforu P2O – 100 kg/ha – vodou ředitelný fosfát přímo 
k rostlině. 
Draselné hnojení K2O nutno zdůraznit (200–250 kg/ha – 
do 150 kg/ha možno použít i chlorid) Mělo by se dbát na do-
statečný přívod hořčíku (60 kg/ha), který zaručí dobrý výnos 
i kvalitu hlíz. Pro přihnojování na list není žádné paušální do-
poručení, možno aplikovat doplňkově dle potřeby. Odolnost 
proti plísni v nati je u Annaleny velmi vysoká. Proti Alternarii 
není třeba používat zvláštní opatření. 
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Údaje o odrůdách vycházejí z výsledků oficiálních pokusů na odrůdách anebo z vlastních 
zkušeností. Protože jsou ale brambory přírodním produktem, nemůžeme za tyto údaje 
převzít úplnou záruku.


