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Odrůda Red Sonia je právně chráněna.



RED SONIA NN 
Velmi raná až raná a mimořádně rychlá konzumní odrůda, 
převážně pevné konzistence s červenou hladkou slupkou, 
mělkými očky. Dosahuje velmi brzy středně velkých, ovál-
ných hlíz se stabilní vnitřní kvalitou. Tuto odrůdu je možné 
dodávat velmi brzy na trh, kde jsou požadovány brambory 
s většími hlízami a červenou slupkou. Varný typ B.
 
Pěstitelské pokyny: 
Red Sonia má malé až střední nároky na půdu a závlahu. 
Je třeba dbát na dobrý stav půdy. Pro velmi ranou sklizeň lze 
doporučit sázení pod folii a předklíčení. Reaguje náchylně 
na metribuzin. Použít proto raději před vzcházením.
 
Sázení a hnojení: 
Red Sonia by se měla vzhledem k střednímu nasazení 
hlíz sázet se sponem v řádku 32-34 cm (~ 40.000 rostlin 
na 1 ha, 75 cm mezi řádky). Red Sonia se vyznačuje 
stabilním obdobím klidu, a proto je třeba sadbu pro zlepšení 
nasazení hlíz narašit, popřípadě předklíčit.

Red Sonia je velmi vděčná za harmonické hnojení.  
N-hnojení s celkovou požadovanou dávkou do 160 kg/ha 
(včetně Nmin, včetně organického hnojení, +/- korekce podle 
stanoviště). Vedle draslíku K2O (200– 250 kg/ha) a fosforu 
P2O5 (100 kg/ha) je třeba dbát I na dobré zásobení hořčí-
kem. Musí se též zohlednit zbytky po sklizních předplodin 
a organická hnojiva. I přes dobrý zdravotní stav listů dopo-
ručujeme pravidelný postřik proti plísni bramborové na nati 
v normálním postřikovém sledu. 
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střední

Výnos vysoký, středně velké hlízy
Počáteční 
vývoj

plynulý

Skladování v období klidu neklíčí,
až do jara !

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.


