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Odrůda Glorietta je právně chráněna.



GLORIETTA 
Velmi raná až raná salátová odrůda pevné konzistence, 
též vhodná pro loupání, varný typ A.
Vyniká sytě žlutou dužninou, vzhledově líbivými dlouze- 
oválnými hlízami s hladkou slupkou a plochými očky, které 
osloví každého dobrého kuchaře. Velká konkurence odrůdám 
pěstovaných s podobnými vlastnostmi v této ranostní skupině.

Pěstitelské pokyny: 
Glorietta upřednostňuje středně kvalitní až lepší půdy s rov-
noměrným zavlažováním a přívodem živin. 

Sázení a hnojení: 
Glorietta může být sázena se sponem 28–30 cm (tj. ca 
46 000 rostlin na hektar, v třídění 35/50). Vzhledem k dlouze- 
oválnému tvaru hlíz je lepší sázet cca o 2 cm hlouběji, 
přičemž překrytí zeminou k rostlině může být 17 cm. Před 
sázením je vhodný tepelný šok v délce cca 3 dnů. Je třeba 
si dát pozor na křehké klíčky. Moření proti kořenomorce lze 
doporučit.
Glorietta je vděčná za harmonické hnojení. Patří k raným 
odrůdám, které tolerují i o něco vyšší dusíkaté hnojení. 
Přesto však by neměla být překročena celková doporučená 
hodnota do 140 kg/ha (včetně Nmin, organického hnojení, 
+/- místních korektur). Na místech, kde hrozí vymývání živin 
vodou, lze aplikovat dávky 80 kg/N/ha. Vedle K2O (200–250 
kg/ha) a P2O5 (vodou ředitelný fosfát přímo k rostlině – 100 
kg/ha) by se mělo dbát na dostatečný přívod hořčíku (60 kg/
ha), který zaručí dobrý výnos i kvalitu hlíz. Je třeba přitom 
vzít v úvahu zbytky po sklizni a použitých organických hnoji-
vech. Pro hnojení na list nejsou žádné paušální doporučení, 
možno aplikovat doplňkově na krizových místech.
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Počáteční 
vývoj

pomalejší, posléze plynulý

Skladování odrůda svým charakterem  
vydrží skladování až do jara

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.


