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Odrůda Eurogrande je právně chráněna.

EUROGRANDE



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.

EUROGRANDE NN Pa
Polopozdní škrobárenská odrůda s plynulým růstem hlíz, 
vysokým výnosem, vysokým obsahem škrobu a s nadstan-
dartní odolností, zejména vůči háďátku. Je to další z odrůd 
„nové generace“ €-odrůd, která vytváří měřítka pro úspěš-
né pěstování průmyslových brambor na škrob. Odrůdu  
předchází velmi dobrá pověst.
 
Pěstitelské pokyny: 
Eurogrande upřednostňuje středně kvalitní půdy se stejno-
měrným přísunem vláhy a přívodem živin. Má ráda standart-
ní chemické ošetření. Krátkodobý přísušek překonává bez 
problémů.

Sázení a hnojení: 
Eurogrande může být sázena z důvodu vysokého nasazení 
hlíz se sponem 32-34 cm (řádek 75 cm), což odpovídá hus-
totě ca 43.000 sazenic na hektar. 

Vysoký výnos hlíz i obsah škrobu lze podpořit mírným 
zvýšením přivodu dusíku až na hranici 160 kg/ha (včetně 
Nmin, organického hnojení, +/- místních korektur). Vedle K20  
(150 kg/ha) a P205 (100 kg/ha) je třeba dbát na dobré záso-
bení hořčíkem (60 kg/ha). Je třeba vzít též v úvahu zbytky 
po sklizni a použitých organických hnojiv. Lze také doporučit 
pravidelné postřiky natě v běžných intervalech. Vzhledem 
k pozdějšímu zrání se pro optimální využití výnosového 
potenciálu doporučuje včasné využití speciálních prostředků 
na Alternarii.
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