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Odrůda Liliana 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.

LILIANA
První odrůda, která vzešla ze spolupráce firem 
SATIVA Keřkov a.s., Böhm-Nordkartoffel OHG  
a EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH. Lüneburg
Velmi raná, přílohová odrůda špičkové konzumní kvality
pro letní i podzimní spotřebu, varný typ B.
• velmi rychlá robustní odrůda vhodná pro předkličování  
   i pěstování pod folií a pro brzký start kampaně
• vhodná i pro praní a balení
• čistě žlutá dužnina, kulatě-oválné hlízy s hladkou světlou slupkou
• velmi vhodná k praní a balení 
• výborná pro skladování 
• stabilní obsah škrobu při dozrání 13 – 14 %, barevně stálá po uvaření
• výnosnost srovnatelná i s nejrychlejšími odrůdami
• vyrovnaná velikost hlíz a dobrý podíl tržního zboží
• dobrá rezistence vůči strupovitosti

Pěstitelské pokyny:
Liliana má střední nároky na kvalitu půdy a vlhkost (při suchu je 
vděčná za zavlažování). 
Liliana se hodí  velmi dobře pro pěstování pod folií a měla by se 
sázet dobře narašená nebo předklíčená.
Naklíčení je třeba provádět při mírně nižší teplotě.
Běžný postřik natě lze doporučit.

Sázení a hnojení:
Liliana by měla být sázena z důvodu středního nasaze-
ní hlíz za účelem brzké sklizně se sponem (řádek 75 cm)  
28 – 30 cm (tj. ca 47.000 – 44.000 sazenic /ha). 
Liliana je vděčná za za harmonické hnojení. 
Celková doporučená hodnota N je do160 kg/ha (ale snáší  
i více ne však více než 15 % místně obvyklé dávky), včetně 
Nmin, organického hnojení, +/- místních korektur). Vedle K20  
(200 – 250 kg/ha) a P205 (100 kg/ha) je třeba dbát i na dobré  
zásobení hořčíkem. Za účelem dosažení vysoké kvality již na počát-
ku sklizně se doporučuje hnojení potašem a to výhradně ve formě 
síranu draselného. U hlíz určených pro pozdější sklizeň může být 
uplatněna jen poloviční dávka v chloridu draselném. Je třeba vzít  
v úvahu zbytky po sklizni a použitých organických hnojiv. Velký hrů-
bek a pomalý běh sázecího stroje poskytuje dobrý zemní „polštář“ 
a tím i malý výskyt mechanického poškození hlíz a tím i možnost 
dlouhodobějšího skladování.
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