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Odrůda Bernina je právně chráněna.

BERNINA
Poloraná salátová i přílohová odrůda výborné kvality
a chutě, pevné konzistence, vhodná na loupání. Varný typ A.
Bernina je typická salátová odrůda, která vyniká sytě žlutou
dužninou, barevnou stabilitou a vzhledově líbivými dlouzeoválnými hlízami s hladkou slupkou a mělkými očky, takže
ve svém segmentu vystupuje do popředí. Má vysoký výnos.
Pěstitelské pokyny:
Bernina upřednostňuje středně kvalitní až lepší půdy s rovnoměrným zavlažováním a přívodem živin.
Zvláštní pokyny:
Bernina může být sázena se sponem 30-32 cm (tj. ca 43.000
rostlin na hektar, při třídění 35/50). Při vyšším cílovém třídění
je možno standartní spon zvětšit o 2 cm. Standardní hloubku
sázení lze na silně úrodných místech při vysoké výnosnosti
této odrůdy zvýšit o 2 cm, s tím, že překrytí půdou smí být
max.17 cm. Bernina má vynikající klidové období, těsně před
sázením je vhodný tepelný šok. Event. moření nutno aplikovat
opatrně a s radou odborníka.
Bernina je vděčná za harmonické hnojení. Tato odrůda má
velkou schopnost vstřebávat dusík - neměla by být proto překročena celková doporučená hodnota do 120 kg/ha (včetně
Nmin, organického hnojení, +/- místních korektur). Na místech, kde hrozí vymývání živin vodou, lze aplikovat dávky přes
80 kg/N/ha, při produkci malých hlíz 60 kg/N/ha. Vedle K2O
(200-250 kg/ha – nutno zachovávat určitou zdrženlivost,
prioritní by mělo být hnojení sulfátem, vzhledem ke schopnosti
vysokého výnosu odrůdy lze zakalkulovat menší přihnojování …)
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. Pro přihnojování na list není
žádné paušální doporučení, možno aplikovat doplňkově dle
potřeby. Celkově je zdravotní stav natě u Berniny velmi dobrý.
Doba zralosti
Konzumní
hodnota

poloraná
Hlíza:
tvar
pevná salátová odrůda očka
se sytě žlutou barvou
barva dužniny
dužniny a minimálním slupka
zbarvením po uvaření
Odolnost
háďátku brambor.

Výnos

velmi vysoký výnos
hlíz s velkým podílem
tržních hlíz – vhodné
zejména pro balení

Počáteční
vývoj

plynulý

Skladování

klidná odrůda s možností dlouhodobého
skladování

dlouze-oválný
mělké
sytě žlutá až žlutá
hladká
Ro 1(9). 4*
(předběžně)

Odolnost
strupovitosti
rzivosti

vysoká
vysoká

plísňová hniloba
mechan. poškození

velmi vysoká
vysoká

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.

