
Pěstitelské pokyny
právně chráněné odrůdy

EUROPLANT
šlechtitelská spol. s r. o.

Lhotská 2221/32
193 00 Praha 9 
Horní Počernice

        Tel.: 281 923 901
        Fax: 281 923 900 
  281 923 903

         
E-mail: info@europlant.cz

www.europlant.cz

Odrůda Europrima je právně chráněna.

EUROPRIMA



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.

EUROPRIMA
raná odrůda vhodná na zpracování na lupínky  
a bramborovou kaši.

Pěstitelské pokyny:
Europrima má střední nároky na půdu a vlhkost.  
Je třeba dbát na dobrý stav půdy.

Zvláštní pokyny:
Europrima musí být vzhledem k střednímu nasazení 
hlíz sázena pro brzkou sklizeň s odstupy v řádku 30 – 32 
cm (řádek 75 cm, ~ 42.000 rostlin na 1 ha), pro pozdější 
termín sklizně 28 – 30 cm (~ 46.000 rostlin na 1 ha). 

Europrima má dlouhé období klidu. Při skladování neklí-
ří. Doporučuje se sadbu před postavením na předklíčení 
„probudit“ teplotním šokem. Sadba by měla být před 
sázením zásadně alespoň narašena. Na stanovištích  
s vysokým výnosem a při vyzrálých porostech by měla být 
Europrima sázena o něco hlouběji (1-2 cm). N-hnojení 
s celkovou požadovanou hodnotou do 160 kg/ha (včetně 
Nmin, včetně organického hnojení, +/- korekce podle sta-
noviště). Vedle K₂O (150 – 200 kg/ha, stupeň zásobení C) 
a P₂O₅ (100 kg/ha, stupeň zásobení C) je třeba dbát na 
dobré zásobení hořčíkem (60 kg/ha, stupeň zásobení C). 
Pro zajištění brzké škrobnatosti dáváme přednost síranu 
draselnému. Je třeba zohlednit zbytky po sklizni a orga-
nická hnojiva. Doporučujeme pravidelný postřik proti plísni 
bramborové v normálním postřikovém sledu.

Europrima v sobě kombinuje možnost raného zpracování 
s vynikající kvalitou a možnost dlouhodobého uskladnění 
až do února a vysokou stabilitu vůči vnitřním vadám.
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