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Odrůda Torenia 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.

TORENIA
Poloraná salátová i přílohová odrůda výborné vnitřní  
i vnější kvality a chutě, pevné konzistence, též vhodná pro 
loupání, varný typ A.
• Torenia dosahuje, díky třídění vhodnému pro balení  

a vzhledově líbivými oválnými až dlouze-oválnými hlízami  
se síťovanou slupkou, plochými očky a žlutou dužninou 
výborných odbytových výsledků.

• Její vnitřní kvality, společně s jejími výbornými agronomický-
mi vlastnostmi, podporují možnosti umístění této odrůdy na 
trhu. 

Pěstitelské pokyny:
TORENIA upřednostňuje střední polohy s jistějším zavlažová-
ním. Vysoký počet produkovaných hlíz je event. nutno podpořit 
i dalším zavlažováním. 

Sázení a hnojení - zvláštní pokyny:
Torenia může být sázena se sponem 30-32 cm (tj. ca 43.000 
sazenic na hektar, 35/50). Hloubka vsazení standardní.
Torenia má vynikající klidové období, avšak těsně před  
sázením (3-4 dny) je vhodný tepelný šok. Doporučuje se moření 
proti Rhizoctonii. 
Torenia je vděčná za harmonické hnojení. Dusíkaté hnojení – 
tato odrůda má velkou schopnost vstřebávat dusík – neměla by 
být proto překročena celková doporučená hodnota do 120 kg/
ha (včetně Nmin, organického hnojení, +/- místních korektur). 
Na místech, kde hrozí vymývání živin vodou, lze aplikovat dáv-
ky přes 80 kg/N/ha. Vedle důrazu na hnojení K2O (200-250 kg/
ha – do 150 kg/ha je možno použít i chlorid) a P2 O5 (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 hnojení na list není žádné paušální 
doporučení, možno aplikovat doplňkově na krizových místech. 
Celkově je zdraví listů u Torenii velmi dobré a není třeba 
zvláštních opatření proti Alternarii.

Doba zralosti poloraná Hlíza: 
tvar
uložení oček
barva dužniny
slupka

oválný už dlouze-oválný
ploché 
žlutá
síťovaná

Konzumní 
hodnota

pevná salátová odrůda 
se (sytě) žlutou barvou 
dužniny 

Odolnost  
háďátku brambor.
rakovině brambor.

Ro 1(9), 4(9)
D1

Odolnost
strupovitosti
rzivosti
černání dužniny 
mechan. poškození

velmi vysoká
velmi vysoká
velmi vysoká až vysoká
vysoká až střední 

Výnos vysoký výnos

Počáteční 
vývoj

pozvolný

Skladování výhodná doba klidu 


