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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.

EURORESA NN Pa 
Polopozdní škrobárenská odrůda s plynulým růstem hlíz, 
vysokým výnosem, vysokým obsahem škrobu a dobrou 
odolností. Je to další z odrůd „nové generace“ e-odrůd, 
která vytváří měřítka pro úspěšné pěstování průmyslových 
brambor na škrob s tím, že její škrobový potenciál je – po-
dobně jako u dalších odrůd „nové generace“ – vytvářen 
zdravotním stavem rostliny a širokou rezistencí a tolerancí 
vůči háďátku bramborovému.

Pěstitelské pokyny:
Euroresa upřednostňuje středně až vysoce kvalitní půdy 
se stejnoměrným zavlažováním a přívodem živin. Má ráda 
standardní chemické ošetření. Euroresa velmi dobře snáší 
krátkodobá vedra a přísušek. Má velmi dobře vyvinutý ko-
řenový systém a dozrává později. Tím dosahuje výborného 
využití dusíku.

Zvláštní pokyny:
Euroresa může být sázena z důvodu středního až vyso-
kého nasazení hlíz se sponem 30–32 cm (řádek 75 cm), 
což odpovídá hustotě ca 42.000 rostlin na hektar. 
Doporučená dávka dusíkatého hnojiva 140 kg/ha (včetně 
Nmin, organického hnojení, +/- místních korektur) se dá 
mírně redukovat. V letech se slabým přívodem dusíku se 
doporučuje ještě dodatečné přihnojení (max. 25 kg N/ha). 
Vedle K20 (150 kg/ha) a P205 (100 kg/ha) je třeba dbát 
na dobré zásobení hořčíkem (60kg/ha). Je třeba vzít též 
v úvahu zbytky po sklizni a použitých organických hnojiv. 
Lze také doporučit pravidelné postřiky natě v běžných in-
tervalech. Vzhledem k pozdějšímu zrání se pro optimální 
využití výnosového potenciálu doporučuje včasné využití 
speciálních prostředků na Alternarii.
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