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Odrůda Ramona 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.

RAMONA 
Poloraná červenoslupká odrůda příjemné chuti s charakteri-
stickým aroma, varný typ A
• tmavě žlutá dužnina, na pohled atraktivní oválné hlízy 

s hladkou, sytě červenou slupkou a mělkými očky 
• velmi dobrý výnos hlíz
• možná dlouhodobá skladovatelnost se zachováním vyni-

kající chuti po celé období až do jara

Pěstitelské pokyny: 
Ramona je vhodnou odrůdou pro středně až vysoce kva-
litní půdy se závlahou. Má dlouhou dobu dormance, proto 
je nezbytné hlízy před výsadbou předklíčit. Doporučuje se 
postřik proti Rhizoctonii (nutno napřed prověřit snášenlivost 
porostu).

Sázení a hnojení: 
Ramona se sází ve sponu 28–30 cm (řádek 75 cm, 46 000 
rostlin/ha). Hloubka vsazení standardní.
Hnojení se přizpůsobuje množství zásobních živin v půdě. 
Celková doporučená dávka N je do 160 kg/ ha (včetně 
Nmin. a org. hnojení), u ploch, kde hrozí vymývání živin, 
se doporučuje rozdělení dávky na 2x80 kg/ha. Dávka K2O  
do 250–300 kg/ha – tedy důraz na draselné hnojení 
(do 150 kg možné také ve formě Chloridu) a nelze opome-
nout ani P2O5 do 100 kg/ha (vodou ředitelný fosfát přímo 
k rostlině). Hnojení hořčíkem MgO je třeba doplnit podle jeho 
zásoby v půdě. Pravidelné ošetření natě proti plísni v běž-
ném postřikovém sledu lze jedině doporučit, přestože polní 
rezistence odrůdy je velmi dobrá.
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Skladování přirozeně dlouhá dormance, 
vydrží až do jara 


