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Odrůda Jelly 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.

JELLY NN
Polopozdní konzumní odrůda vysoce odolná háďátku 
bramborovému (Ro1, 3-5) s vysokým výnosem, vhod-
ná na praní a balení

Jelly má i podle oficiální klasifikace velmi vysoký  
výnos a podíl tržních hlíz!

 Pěstitelské pokyny:
Jelly je středně náročná na půdu a zásobování  
vodou. Mělo by se dbát na dobrý stav půdy. 

Zvláštní pokyny:
Jelly má střední nasazení hlíz. Proto doporučujeme 
vzdálenost v řádku 28 - 30 cm (~ 46.000 rostlin na  
1 ha, 75 cm mezi řádky).
Jelly je velmi vděčná za harmonické hnojení.
N-hnojení s celkovou požadovanou hodnotou do 
140 kg/ha (včetně Nmin, organického hnojení,  
+/- korekce podle stanoviště). Vedle draslíku - K2O 
(200 – 250 kg/ha, stupeň zásobení C) a fosfátu - 
P2O2 (100 kg/ha, stupeň zásobení C) je třeba dbát na 
dobré zásobení hořčíkem. Musí se zohlednit zbytky 
po sklizni a organická hnojiva. 
Doporučujeme pravidelný postřik proti plísni brambo-
rové na nati v normálním postřikovém sledu. Je třeba 
dbát na jistou citlivost vůči Sencoru při příliš pozdní 
aplikaci.

Jelly v sobě spojuje velký výnos s lákavým vzhledem. 
Nabízí rovnoměrné střední až středně velké třídění 
pro balení.

Doba
zralosti

polopozdní Počáteční vývoj plynulý

Výnos velmi vysoký výnos 
tržních hlíz

Hlíza: tvar
           očka
           barva dužniny
           slupka

oválný
velmi mělké 
žlutá
hladká až síťovitá

Konzumní
hodnota

převážně pevná kon-
zistence; vysoká stol-
ní jakost a stabilita, 
malý sklon k tmavnutí 
po uvaření

Poškození střední

Skladování dlouhé období klidu, 
velmi vhodná pro 
skladování

Černání dužniny nízké až žádné 


