
AGRIA může být vzhledem k nízké potřebě dusíku,
vysoké odolnosti k plísni na hlízách a Alternarii a dobrou
skladovatelností pěstována svelkou šetrností k prostředí.
Přejeme pěstitelům mnoho úspěchu s touto odrůdou
a jsme k dispozici pro další informace.
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.

Kromě dostatku draslíku je nutno zajistit výživu fosfo-
rem a hořčíkem.

Doporučené hnojení v kg/ha při hladině výnosu 40t/ha

Živina Při úrovni zásobení půdy
A/B C D/E

velmi nízké až nízké střední vysoké až velmi vysoké

Draslík K2O 200-250 150-200 150-100
Fosfor P2O2 150-200 100 70-50
Hořčík MgO 160-120 80 40-0

Ochrana před Phytophtorou a Alternarií
AGRIA se vyznačuje nadprůměrnou, dobrou rezisten-
cí vůči plísni na hlízách a Alternarii. Přesto mají být
uskutečněny včas, podle stavu počasí nebo před zapo-
jením řádků nebo krátce po něm postřiky kontaktními
fungicidy. Při silném tlaku plísně a bujném růstu listů
mohou být aplikovány omezeně (max. 2-3 postřiky)
systemickými prostředky. V množitelských porostech
je nutno na systemické přípravky rezignovat a používat
kontaktní fungicidy až do zničení natě. Při silném vzrůs-
tu natě je záhodno množství vody zvýšit až na600 l/ha.
Měj na paměti!
Plísni na hlízách lze zamezit především plánovitým
zničením natě. Porost musí být proto 3 týdny před
sklizní zničen. Přípravek fungicidů ničících spory
(např. Brestanu) se osvědčil.
Sklizeň
K urychlení zrání porostu a usnadnění sklizně je třeba
zkoušet odpovídající možnosti ke snížení podílu nati,
ale nezničit porost před fyziologickou zralostí. Je třeba
zamezovat poškození hlíz a sklízet dobře seřízeným
sklízečem. Podíl 5% zeminy, suché a pravidelně roz-
místěné v partii zlepšují skladovatelnost hlíz. Naložené
vozy nesmí stát na slunci, nebo přes noc bez ventilace.
Skladování
Rychlé osušení chladným nočním vzduchem zame-
zuje infekci hlíz a přispívá k dobrému zdravotnímu
stavu a skladovatelnosti partie. Je třeba respektovat
fázi hojení (při 18 °C - 14 dní, při 12 °C - 30 dní). Poté
je třeba kontinuálně snižovat teplotu skladování u hlíz
ke zpracování na 8 °C, pro přímý konzum na 4-6 °C,
na sadbu 2-4 °C.
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Ošetření sadby
AGRIA má extrémní období klidu. Pro dosažení
maximálního výnosu je třeba přinést hlízy do stavu,
umožňujícího klíčení a vystavit sadbu 4-6 týdnů před
plánovaným termínem sázení teplotnímu šoku 20° C
po dobu 2-4 dní. Poté je třeba hlízy skladovat v chlad-
ném, vzdušném prostředí, pokud možno s přístupem
světla.

Sázení
AGRIA tvoří velké hlízy, a proto hlízy nesmějí být
sázeny v řádku daleko od sebe. Při meziřádkové
vzdálenosti 75cm doporučujeme tyto odstupy uvnitř
řádku:

účel pěstování vzdál. hlíz uvnitř počet hlíz
řádku na 1 ha

br. sadbové 21-23cm 60 000

br. na hranolky 30-32cm 43 000

br. konzumní a 26-28cm 49 000
na loupání

Vyrovnaná a vyšší kvalita hlíz a méně nazelena-
lých hlíz opravňují zvýšenou potřebu sadby. Dobrá,
vododržná půda nebo závlaha v době nasazování
hlíz ovlivňují příznivě počet hlíz pod keřem a snižují
napadení strupovitostí. Boj proti Rhizoctonii odpoví-
dajícím mořením se doporučuje. Řadou opatření je
možno u odrůdy AGRIA, tvořící velké hlízy, výrazně
omezit výskyt zelených hlíz. Pod hlízami má být kyprá
půda, hlízy je třeba sázet o něco hlouběji a přesně
v ose řádku. Hrůbky musí být vytvořeny co nejširší,
s lichoběžníkovým profilem, nikoliv příliš brzo a niko-
liv v příliš jemné struktuře půdy.
Při aplikaci herbicidů je nutno respektovat určitou
vnímavost vůči Sencoru. Použití Basagramu se nedo-
poručuje.

Hnojení
AGRIA potřebuje méně dusíkatého hnojení než je
obecně obvyklé u jiných odrůd této výkonnosti. Při
vyměření dávky dusíku je třeba vzít v úvahu N min.
v půdě (zjištěný krátce před sázením) a následný pří-
sun z organické hmoty. Množství a následný přísun
živin jsou často podceňovány a málo zohledňovány.
Použití organických hnojiv je proto třeba přesně
plánovat a živiny bilancovat, jinak je nutno počítat
s problémy s kvalitou a skladováním hlíz. Ježto bram-
bory přĳímají 90% celkové potřeby dusíku do doby
květu a později přebytek dusíku působí na zhoršení
kvality, má být časná a rovnoměrná dostupnost dusíku
zajištěna (N v jedné dávce při sázení). Na vhodných
stanovištích orné půdy bude s celkovým množstvím
120-130kgN ( včetně Nmin.) vysoké resorpční schop-
nosti odrůdy AGRIA učiněno zadost. Při zeleném
hnojení nebo v hospodářstvích s dobytkem dopo-
ručujeme obecně celkové množství 100 kg N/ha
(při použití vikvovitých rostlin na zelené hnojení třeba
množství dále redukovat). Při pěstování brambor
na sadbu zajišťuje celkové množství 60-80 kg/ha
(včetně N min.) vysokou výtěžnost sadby při dobrém
výnosu. Takto upravené hnojení dusíkem ovlivňuje
příznivě včasné dozrávání, zlepšuje pevnost slupky,
zvyšuje obsah škrobu a zvyšuje při nejlepší kvalitě
výnos tržních hlíz.

AGRIA N (Ro)
Doba zrání: poloraná
Tvar hlízy: podlouhle oválný
Očka: mělká
Barva dužniny: žlutá

Odolnost proti:
(0 = střední, + = vysoká, - = nízká)
Kořenovým chorobám: +
Bakteriální černání stonků: 0
Plísni v nati / na hlízách: 0 / +
Rzivost dužniny: 0
Strupovitost: --
Poškození: 0
Období klidu: +++
Třídění (nadsadba): ++

(podsadba): -
Doba nasazovaných hlíz: poloraná
Počet nasazovaných hlíz: nižší - střední

AGRIA je poloraná až polopozdní konzumní odrůda
s rezistencí vůči háďátkům RO1 a s velmi vysokým
výnosem. Hlízy jsou dlouze oválné a mají žlutou
až sytě žlutou barvu dužniny. AGRIA má vynikající
kvalitu pro zpracování (lupínky, hranolky, sušené
produkty), která je v důsledku dlouhého období
stálá během skladování. AGRIA nevykazuje žádné
tmavnutí po uvaření, projevuje pouze nepatrné černá-
ní syrové dužniny a pouze nepatrný sklon k tmavnutí
dužniny.

Půda
AGRIA vyžaduje úrodnější půdy s dobrým vodním
režimem. Na lehkých půdách se mohou projevovat
problémy se strupovitostí. Je třeba dbát na dobrý
strukturní stav a prostupnost půdy pro kořeny brambor
(nebezpečí stlačení půdy mechanizačními prostředky).


