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Odrůda Osira je právně chráněna.

OSIRA N
Velmi raná průmyslová odrůda s pravidelným kulovito-oválným
tvarem, středně mělkými očky, s hrubou slupkou a žlutou
dužninou, vhodná zejména pro průmyslovou výrobu
lupínků, suchých produktů i těst nebo kaše, ale i na konzum.
Vyniká raností s možností předklíčení a následné brzké sklizně s velmi pěknými výnosy, s vysokým obsahem sušiny, které
umožňuje rychlé zpracování. Odrůda má velmi stabilní
období klidu a je bez problémů vhodná ke skladování.
Odrůda je odolná proti strupovitosti a středně proti mechanickému poškození.
Pěstitelské pokyny:
Osira je poměrně velmi náročná na kvalitu půdy s rovnoměrným zásobením vodou i živinami. Je třeba obecně dbát
na dobrý stav půdy. Pro pěstování pod folií za účelem velmi
rané sklizně se doporučuje předklíčení. Při urychlení růstu je
pak možné velmi brzké zpracování.
Zvláštní pokyny:
Osira má vysoké nasazení hlíz, sázet s odstupy 34-36 cm
v řádku 75 cm, což odpovídá počtu ca 40.000 rostlin na 1 ha
(při pozdější sklizni možno sázet s menším sponem).
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velmi raná
velmi dobrý při uplatnění
pečlivého třídění

Počáteční
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normální, plynulý - lze
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Kvalitní průmyslová odrůda
s brzkou sklizní, vhodná
zejména k výrobě lupínků,
suchých produktů, těst
a kaší, ale i na konzum.
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Osira je vděčná za harmonické hnojení. Patří k novému
typu odrůd se specificky nízkou potřebou dusíku.
Předepsaná dávka N-dusíkatého hnojení je do 160kg/ha,
včetně Nmin, včetně organického hnojení, +- korekce dle
konkrétní polohy stanoviště. Vedle draslíku K₂O
(200-250 kg/ha) a fosfátu P₂O₅ (100 kg/ha). Je třeba dbát
na dobré zásobení hořčíkem (60kg/ha). Je třeba též
vzít v úvahu zbytky rostlin po sklizni a použité organické
hnojení. V případě požadavku na brzkou a vysokou sklizeň
lze doporučit zejména více draslíku. Proti plísni je nutné
aplikovat postřiky v běžných intervalech.
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.

