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Odrůda Julinka 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.

JULINKA NN
Další odrůda, která vzešla ze spolupráce firem SATIVA 
Keřkov a.s., Böhm-Nordkartoffel OHG a EUROPLANT 
Pflanzenzucht GmbH. Lüneburg.

Nová raná velmi perspektivní odrůda,  s poměrně rychlým 
startem, s velkými oválnými vzhledově atraktivními hlízami, 
vhodná na praní a balení s vynikající vnitřní i vnější kvali-
tou. Čistě žlutá slupka i dužnina, po uvaření ani za syrova 
netmavne. Vysoký výnos a příznivý podíl tržních hlíz. Velmi 
dobrá rezistence i proti virózám. Možnost dlouhodobějšího 
skladování. Varný typ B.
Pěstitelské pokyny:
Julinka upřednostňuje střední až lepší půdy se stejnoměr-
ným zavlažováním a přívodem živin. Je třeba dbát, aby půda 
byla v dobrém stavu.
Sázení a hnojení:
Julinka může být sázena z důvodu středního až vyso-
kého nasazení hlíz se sponem (řádek 75 cm) 30-32 cm  
(tj. ca 43.000 sazenic na hektar). 
Celková doporučená dávka dusíkatého hnojení je do  
160 kg/ha (včetně Nmin, organického hnojení, +/- místních 
korektur). Přihnojení draslíkem K20 (200-250 kg/ha), fosfo-
rem P205 (100 kg/ha) – je třeba zajistit také i dostatek hořčí-
ku. Jelikož má Julinka dobré vstřebávání dusiku, neměla by 
být dávka dusíkatého hnojení překračována (obvykle vystačí 
ca o 10 % nižší dávka, než je v daném regionu obvyklá …).
Je třeba vzít též v úvahu zbytky po sklizni a použitých orga-
nických hnojiv. 
Lze také doporučit pravidelné postřiky natě proti plísni.
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