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Odrůda Monique 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.

MONIQUE
Raná salátová a přílohová odrůda výběrové kvality 
i chutě, pevné konzistence s plochými očky a robustní 
slupkou a s dobrou barevnou stabilitou, varný typ A
• Monique je salátová odrůda vhodná i jako přílohová bram-

bora vynikající kvality, se žlutou dužninou a opticky líbivými 
dlouze oválnými hlízami s velmi hladkou slupkou a plo-
chými očky. Má dobrý výnos, svými vlastnostmi se hodí 
i na balení a její vnitřní kvalita je zárukou dobrého odbytu 
a uspokojení i vysokých spotřebitelských nároků.

Pěstitelské pokyny:
Monique upřednostňuje středně kvalitní až lepší půdy s rov-
noměrným zavlažováním a dostatečným přívodem živin. 

Sázení a hnojení – zvláštní pokyny:
Monique může být pro časnou sklizeň sázena se sponem 
30–32 cm (tj. ca 43.000 sazenic na hektar 35/50), v případě 
produkce menších hlíz pro balení až o 2–4 cm úžeji. Hloubka 
sázení je standardní s maximálním překrytím hrůbků zeminou 
17 cm. Příprava na sázení je též běžná. 
Monique má vynikající klidové období a lze ji skladovat až 
do jara; Počáteční vývoj je zdrženlivý, posléze pak rychlý. 

Monique je vděčná za harmonické hnojení. Dusíkaté hno-
jení – doporučuje se celková hodnota do 160 kg/ha (včetně 
Nmin, organického hnojení, +/- místních korektur). Na mís-
tech, kde hrozí vymývání je třeba rozdělit dávku po 80 kg/
ha. Vedle přívodu draslíku K20 (200–250 kg/ha, do 150 kg lze 
použít i jako chlorid) a dávky fosforu P2O5 – 100 kg/ha) – je 
třeba dbát i na dostatečný přívod hořčíku. Přitom je třeba brát 
v úvahu i zbytky ze sklizně a organická hnojiva. Doporučuje 
se postřik natě proti Rhizoctonii v běžných postřikových inter-
valech s tím, že je třeba nejdříve vyzkoušet odolnost porostu. 
Herbicidy – žádná zvláštní citlivost na Metribuzin – při správ-
ném použití – není známa.
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