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Odrůda Madison je právně chráněna.



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.

MADISON
Raná odrůda vhodná na zpracování na lupínky
• světle žlutá, čistá dužnina
• příjemně silné bramborové aroma
• kulaté hlízy, siťovaná šlupka 
• velmi dobrá možnost skladování s možností postupného 

zpracování až do jara

Pěstitelské pokyny:
Madison upřednostňuje středně až více kvalitní půdy s rov-
noměrným zásobováním vodou a živinami. Kamenité půdy 
nutno odkamenit. Je nutno též vzít v úvahu určitý sklon této 
odrůdy ke strupovitosti. Madison je extrémě „klidná“ odrůda 
a proto je dobré 3 dny před sázením hlízy naklíčit pomocí 
teplotního šoku. Je třeba respektovat náchylnost hlíz k lá-
mání klíčků. Doporučuje se sázet ve sponu (řádek 75 cm) 
32–34 cm (40 400 rostlin/ha).

Zvláštní pokyny:
Madison je vděčná za příměřené hnojení. Celková doporu-
čená hodnota dusíkatého hnojení je do 180 kg/ha, včetně 
Nmin, organického hnojení, +/- místních korektur. Na místech 
ohrožením vyplavováním živin, lze uplatnit i dávku více než 
80 kg/N/ha. Vedle K20 (150–200 kg/ha) a P205 (100 kg/ha) je 
třeba dbát na dobré zásobení hořčíkem (60 kg/ha), které je 
zárukou dobrého výnosu i kvality hlíz. Je nutno vzít v úvahu 
i zbytky po sklizni a použitých organických hnojiv. V zásadě je 
dobré uplatnit ošetření proti kořenomorce. Pravidelné postři-
ky natě v běžných intervalech lze též jedině doporučit.

Doba zralosti raná s časnějším 
naskladněním
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odrůda vhodná 
ke po celou dobu 
sezony

Počáteční 
vývoj

zdrženlivý, doporučuje 
se narašení 

Skladování klidná odrůda vhodná 
ke skladování a po-
stupnému zpracování 
ze skladu od 6st.C, 
velmi malý obsah 
cukru i při zimním 
vyskladnění


