
Julinka
odmiana ogólnoużytkowa o bardzo ładnym wyglądzie bulw.

Myta, szczotkowana, czy świeża – Julinka wygląda zawsze pięknie.

Wymagania glebowe:

Wymagania szczególne:

Wczesność wczesna Bulwy
       Kształt
       Głębokość oczek 
       Barwa miąższu
       Skórka

Walory kulinarne     Typ kulinarny B- ogólno-
użytkowy, żółty kolor 
miąższu        

 

 

Odporność

Wschody

Plon

początkowo wolne, 
później wzrost szybki

średni do wysokiego
z dużym udziałem 
frakcji handlowej Podatność

       Parch
       Rdzawa plamistość
       Obicia
       UszkodzeniaPrzechowywanie okres spoczynku 

kiełków do wiosny

Sadzenie – 35/50 mm, w rozstawie rzędów  75 cm, w rzędzie co 28-30 cm ( około 46 tys. roślin/ha) Głębokość 
sadzenia – większa od standardowej, przy obredlaniu max. 17 cm nad bulwą, ze względu na bardzo wysoki 
plon. Zalecane zaprawianie bulw przeciw rizoktoniozie Niewrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo.. 

Nawożenie - Azot – 140 kg (łącznie z Nmin. , nawożeniem organicznym i korektą ze względu na stanowisko). Na 
polach zagrożonych wymywaniem, dzielić dawki powyżej 80 kg. Potas- K2O 200 – 250 kg/ha,  preferowana 
forma siarczanowa,
Fosfor P2O5 - 100 kg/ha , przed sadzeniem w formie rozpuszczalnej w wodzie.
Magnez - 60 kg/ha – dla zapewnienia ilości i jakości plonu
Ogólnie nie zaleca się nawożenia dolistnego, tylko na słabszych stanowiskach. 
Julinka posiada dobrą, przeciętną zdrowotność roślin.  

okrągło-owalny
płytkie
żółty
gładka

Nicienie Ro 1 + 4

preferuje średnie do lepszych stanowisk, z równomiernym zaopatrzeniem w wodę i składniki pokarmowe.
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woj.  zachodniopomorskie • Laski  Koszalińskie  3/A • 76 - 039  Biesiekierz

tel.  094  347  34  61 • fax  094  347  34  62 • kom.  602  606  233 • 608  619  440
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bardzo niska
niska
bardzo niska do niskiej
niska do średniej

Julinka
wczesna odmiana ogólnoużytkowa

wczesna, typ B
żółty kolor miąższu,
gładka skórka, płytkie oczka
bardzo ładny optycznie wygląd

Najwyższa  jakość
z  Pomorza

Najwyższa jakość z Pomorza
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