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Odrůda Nandina 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.

NANDINA  N  
Velmi raná kvalitní konzumní odrůda s hladkou pevnou 
slupkou. Předností je sytě žlutá dužnina a výborné vyu-
žití pro kvalitní běžný konzum. Odrůda vyniká minimální 
změnou barvy dužniny po uvaření a výbornou chutí. 
Nandina je velmi odolná proti mechanickému poškození 
a tmavnutí. Varný typ B.
Pěstitelské pokyny:
Nandina má ráda dobrou až lepší půdu s rovnoměrným 
zásobením vodou i živinami.
Je třeba dbát na dobrý stav půdy. Pro pěstování pod folií 
za účelem velmi rané sklizně se doporučuje důkladné 
předklíčení.

Zvláštní pokyny:
Nandina má střední až vyšší  nasazení hlíz, je třeba ji 
sázet se sponem  32–34 cm v řádku 75 cm, což odpovídá 
počtu ca 43.000 rostlin na 1 ha (při pozdější sklizni možno 
sázet s menším sponem).

Nandina je vděčná za harmonické hnojení. Patří k no-
vému typu odrůd se specificky nízkou potřebou dusíku. 
Předepsaná dávka N-dusíkatého hnojení je do 160kg/ha,  
včetně Nmin, včetně organického hnojení, +- korekce 
dle konkrétní polohy stanoviště. Vedle draslíku K₂O  
(200-250 kg/ha) a fosfátu P₂O₅ (100 kg/ha). Je třeba 
dbát na dobré zásobení hořčíkem. Je třeba též vzít  
v úvahu zbytky rostlin po sklizni a použité organické 
hnojení. 

Doporučují se pravidelné postřiky natě v běžných inter-
valech. Za účelem dosažení vysoké vnitřní i vnější kvality 
hlízy i vytvoření pevné slupky se doporučuje desikace natě.
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