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Lucilla
Atrakcyjny wygląd w połączeniu z dobrym smakiem wyróżnia ją 

w segmencie odmian o lekko mączystym miąższu

Wymagania glebowe:

Wymagania szczególne:

Wczesność Bulwy
       K

Głębokość oczek
ształt

       Barwa miąższu
       Skórka

Walory kulinarne Typ kulinarny C- mączysty,
żółty kolor miąższu        

 

 

Odporność

Wschody

Plon

szybki

śr

długi spoczynek, dobra
przechowywalność

edni do wysokiego
z dużym udziałem 
frakcji handlowej Podatność

       Parch
       Rdzawa plamistość
       Obicia
       UszkodzeniaPrzechowywanie

o
płytkie

krągło-owalny

żółty
gładka

Nicien
Wirusy

ie Ro 1
niska

niska
niska

niska do średniej
niska do średniej

Lucilla
średnio-wczesna odmiana jadalna

średnio-wczesna, typ C 
żółty kolor miąższu,
gładka skórka, płytkie oczka
bardzo ładny op
idealna do mycia i pakowania

tycznie wygląd

Najwyższa  jakość
z  Pomorza

Najwyższa jakość z Pomorza

preferuje średnie stanowiska, z równomiernym zaopatrzeniem w wodę i składniki pokarmowe.

Sadzenie – 35/50 mm, w rozstawie rzędów 75 cm, w rzędzie co 30-32 cm ( około 43 tys. roślin/ha) 
Głębokość sadzenia standardowa. Zalecane zaprawianie bulw przeciw rizoktoniozie. Niewrażliwa na 
metrybuzynę stosowaną powschodowo

Nawożenie - Azot – 160 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. 

średnio wczesna
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