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Odrůda Montana 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.

MONTANA 
Poloraná salátová odrůda pevné konzistence, též vhodná 
pro loupání, varný typ A
• Montana dosahuje vysokého podílu tržního zboží a vyrov-

naného třídění a snoubí se v ní jak kvalita, tak pěstitelská 
spolehlivost

Pěstitelské pokyny: 
Montana upřednostňuje střední polohy s dobrým zásobením 
vodou. Je třeba dbát i na dobrý stav půdy.

Sázení a hnojení: 
Montana může být sázena se sponem 30–32 cm 
(tj. ca 43 000 rostlin na hektar, ve třídění 35/50). 
Hloubka sázení standardní. 
Montana má vynikající klidové období, avšak těsně před sá-
zením (3–4 dny) je vhodné ji probudit. Doporučuje se postřik 
proti Rhizoctonii. 
Montana je vděčná za harmonické hnojení. Dusíkaté hno-
jení: Montana je tzv. „low-input“ odrůda s dobrým vstřebá-
váním dusíku, pozdějšímu dohnojování je třeba se vyhnout. 
Neměla by být překročena celková doporučená hodnota 
do 140 kg/ha (včetně Nmin, organického hnojení, +/- míst-
ních korektur). Vedle důrazu na hnojení K2O (200–250 kg/ha 
– sulfátem) a P2O5 (vodou ředitelný fosfát přímo k rostlině 
– 100 kg/ha) by se mělo dbát na dostatečný přívod hořčíku 
(60 kg/ha), který zaručí dobrý výnos i kvalitu hlíz. Pro hnoje-
ní na list není žádné paušální doporučení, možno aplikovat 
doplňkově na krizových místech. Celkově je zdraví natě 
u Montany dobré.
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