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Odrůda Madeira je právně chráněna.



MADEIRA 
Poloraná přílohová odrůda vhodná na praní, loupání,
i balení, spojuje v sobě atraktivitu i vysoký a jistý výnos, 
varný typ B
• žlutá dužnina, mělká očka 
• atraktivní oválné hlízy s hladkou slupkou
• vhodná i pro dlouhodobé skladování
• nová výkonná dobře konkurenční odrůda ve své ranostní 

skupině

Pěstitelské pokyny: 
Madeira upřednostňuje střední až lepší půdy s rovnoměrným 
zásobováním vodou. Terény se sklonem ke strupovitosti by 
se měly stříkat vodou. Doporučuje se sázet ve sponu (řádek 
75 cm) 30-32 cm (43.000 rostlin/ha). Sázení se doporučuje 
o 2 cm hlouběji. Výška zahrnutí hrůbků zeminou max.17 cm. 
Příprava k sázení nejlépe naklíčením hlíz tepelným šokem 
krátce před vsazením. 

Sázení a hnojení: 
Madeira je odrůda s vysokou schopností vstřebávání dusíku. 
Celková doporučená hodnota dusíkatého hnojení je do 140 
kg/ha, včetně Nmin, organického hnojení, +/- místních korek-
tur. Na místech s ohrožením vyplavováním živin, lze dávky 
přes 80 kg/N/ha i rozdělit. Vedle dostatečného dusíkatého 
hnojení třeba dodávat i draslík K20 (200–250 kg/ha – opět 
při zachování určité zdrženlivosti) a P205 (100 kg/ha – vodou 
rozpustný fosfát přímo k rostlině) je třeba dbát na dobré zá-
sobení hořčíkem (60 kg/ha), které je zárukou dobrého výno-
su i kvality hlíz. Je nutno vzít také v úvahu i zbytky po sklizni 
a použitých organických hnojiv. Hnojení na list jen doplňkově 
na místech, kde je to třeba.  Jinak Madeira disponuje stan-
dardně zdravou natí. 
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Počáteční 
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Skladování klidná odrůda vhodná 
ke skladování 

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.


