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Odrůda Laura je právně chráněna.

LAURA NN
Poloraná, červenoslupká, velmi kvalitní konzumní odrůda vhodná i na loupání, varný typ B.
Velmi pěkný a působivý tvar hlíz v kombinaci s červenou
slupkou a vysokou konzumní hodnotou činí z Laury „červenou
královnou“ mezi brambory
Pěstitelské pokyny:
Laura klade středně vysoké nároky na půdu a zásobení vodou. Je třeba vyloučit polohy se sklonem k rzivosti. Cca 3 dny
před sázením je vhodné vystavit hlízy tepelnému šoku.
Postřik proti Rhizoctonii se doporučuje, avšak je třeba si ověřit
citlivost porostu na postřik.
Jsou třeba pravidelné postřiky natě proti plísni v běžném
sledu, přestože Laura má dobrou polní odolnost. Pokud jde
o herbicidy je třeba dbát na určitou citlivost vůči Metribuzinu,
který nesmí být použit po vzejití.
Sázení a hnojení
Laura má být vzhledem ke střednímu až vysokému počtu
nasazených hlíz sázena při meziřádkové vzdálenosti 75 cm
a se vzdáleností hlíz v řádku 30–32 cm (46 000 rostlin na 1 ha)
pro stolní využití a 28–30 cm (42 000 – 39 000 rostlin na 1 ha)
pro zpracování. Hloubka sázení je standardní.
Celkové množství dusíku je do 160 kg/ha N (včetně Nmin.,
organického hnojení +/- s upřesněním podle stanoviště).
Tam, kde hrozí vymývání živin se doporučuje rozdělení dávek.
U kalia K2O (200–250 kg/ha – podobně jako u dusíku – je
vhodné rozdělení dávek; pro dosažení pevnější konzistence
(menšího obsahu škrobu) se pak doporučuje zvýšení dávek
kalia o 100 kg/ha. U fosforu P2O5 je dávka 100 kg/ha (vodou
ředitelný fosfát přímo k rostlině). U chloridu je dávka omezena
150 kg/ha. Zároveň je třeba pamatovat i na zásobení hořčíkem (60 kg/ha), který je zárukou dobrého výnosu i kvality hlíz.
Doba
zralosti

poloraná

Počáteční vývoj

plynulý

Konzumní
hodnota

převážně pevná
konzistence, lehce
moučnatá velmi kvalitní přílohová odrůda
se sytou, čistě žlutou
barvou dužniny
a příjemně výraznou
chutí

Hlíza: tvar

oválný až dlouze
oválný
mělké
sytě žlutá
červená, hladká

Výnos

střední až vysoký

Odolnost
háďátku bramb.

Skladování

dlouhé období klidu,
vhodná ke skladování
až do jara

Odolnost
strupovitosti
rzivosti
černání
mechan.poškození

uložení oček
barva dužniny
slupka

Ro 1-5

vysoká až střední
střední
vysoká
střední

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.

