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Odrůda Bellinda je právně chráněna.



BELLINDA
kvalitní poloraná salátová konzumní odrůda.
 
Pěstitelské pokyny:
Bellinda upřednostňuje střední až lepší půdy s rov-
noměrným zásobením vodou a živinami. Dáváme 
přednost stanovištím v dobrém stavu. Dobře odolává 
horku při vysoké stálosti vzrůstu.

Zvláštní pokyny:
Bellinda může být vzhledem k střednímu až vysoké-
mu nasazení hlíz sázena s odstupy v řádku 30 – 32 cm  
(řádek 75 cm, ~ 43.000 rostlin na 1 ha). 
Bellinda je velmi vděčná za harmonické hnojení.
N-hnojení s celkovou požadovanou hodnotou do  
160 kg/ha (včetně Nmin, včetně organického hnojení, 
+/- korekce podle stanoviště). Vedle kvalitního hnoje-
ní draslíkem (K₂O 250-300 kg/ha, stupeň zásobení C) 
a P₂O₅ (100 kg/ha, stupeň zásobení C) je třeba dbát 
na dobré zásobení hořčíkem. Je třeba také zohlednit 
zbytky po sklizni a organická hnojiva. 

Doporučujeme pravidelný postřik proti plísni bram-
borové v normálním postřikovém sledu. Je třeba dát 
pozor na citlivost vůči účinné látce herbicidu „metri-
buzin“.

Bellinda v sobě spojuje vynikající chuť s vysokou 
výnosností. Její lákavě hladká slupka určuje nová 
měřítka pratelnosti pro uplatnění na trhu s prvotřídní-
mi konzumními bramborami.

Doba 
zralosti

poloraná Počáteční vývoj plynulý

Výnos střední až vysoký s vyso-
kým podílem nadsadby

Hlíza: tvar

  uložení oček
  barva dužniny
  slupka

oválný - dlouze 
oválný 
mělké
sytě žlutá
hladká

Stolní 
hodnota

kvalitní konzumní odrůda 
s jemnou, chutnou saláto-
vou strukturou, sytě žlutou 
barvou dužniny, velmi 
malým tmavnutím po uva-
ření a malým zabarvením 
syrové kaše 
varný typ A

Odolnost
háďátko brambo-
rové

Ro 1 a 4

Citlivost
   strupovitost
   poškození
   černání dužniny

střední
střední – nízké 
nízké

Skladování dlouhé období klidu  
s dobrou dlouhodobou 
skladovatelností bez ztrát 

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.


