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Odrůda Malvína je právně chráněna.



MALVÍNA 
Raná slovenská univerzální odrůda výborné kvality, převážně 
pevné konzistence, vhodná pro přípravu salátů, varný typ B 
až BA. Malvína je raná odrůda vhodná pro vyplnění sezóny 
mezi velmi ranými a poloranými odrůdami, vhodnými pro 
univerzální použití a pro výrobu salátů (varný typ BA). Hlíza 
má jemnou slupku, žlutou dužninu a mělká očka. Množí se  
v Německu a na Slovensku. 

Pěstitelské pokyny
Malvína je vhodnou odrůdou pro kvalitní lehčí půdy se 
závlahou a dobrým přivodem živin. Má poměrně dlouhou 
dobu dormance, a proto se doporučuje hlízy před výsadbou 
předklíčit nebo alespoň narašit. Výsadba předklíčených hlíz 
výrazně urychluje tvorbu hlíz.

Sázení a hnojení 
Malvína se sází ve sponu 34–36 cm ( řádek 75 cm ). Hlízy 
by měly být naklíčené, nebo alespoň narašené. 
Hnojení se přizpůsobuje množství zásobních živin v pů-
dě. Celková doporučená dávka N je do 140 kg/ha, K2O  
do 220–250 kg/ha a P2O5 do 100 kg/ha. Hnojení hořčíkem je 
třeba doplnit podle jeho zásoby v půdě.
V období začátku tvorby hlíz na stolony je žádoucí apliko-
vat foliární výživu s obsahem N, Mg a Atoniku (0,3 l /ha)  
a za 8–10 dní aplikovat mikroelementy. Má to velmi pozitivní 
vliv na kvalitu hlíz. Foliární výživa se aplikuje zároveň s fun-
gicidem na ochranu proti plísni bramborové.
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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.


