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Sanibel
ogólnoużytkowa, bardzo wczesna odmiana jadalna o czerwonej skórce.

Uzupełnia segment odmian bardzo wczesnych, o czerwonej skórce
i bardzo ładnym wyglądzie bulw.

Wymagania glebowe:

Wymagania szczególne:

Dojrzałość Bulwy
  K

Głębokość oczek

ształt

 Barwa miąższu
       Skórka

Walory kulinarne odmiana ogólnoużytko-
wa, jasnożółty miąższ

 

 

Odporność

Wschody

Plon

szybkie

wysoki

średni okres spoczynku

Podatność
       Parch
       Rdzawa plamistość
       Obicia
       UszkodzeniaPrzechowywanie

owalny 
do okrągło owalnego
płytkie
jasnożółta
czerwona, gładka

Nicien
Rak ziemniaka

ie Ro 1 (9)
D1

niska
niska do średniej

niska do średniej
niska

Sanibel
bardzo wczesna odmiana 
o czerwonej skórce

typ ogólnoużytkowy  B,
wcześnie tworzy plon handlowy,
gładka skórka, płytkie oczka.

Najwyższa jakość z Pomorza

średnie odnośnie stanowiska i zaopatrzenia w wodę.

bardzo wczesna

Sadzenie – 35/55 mm, w rozstawie rzędów 75 cm, powinno się ją wysadzać w rzędzie co 30-32 cm 
(ok. 43 tys. roślin/ha), głębokość sadzenia, przygotowanie stanowiska, zaprawianie bulw - standardowo.
Herbicydy – jest wrażliwa na metrybuzynę, zabieg przed wschodami musi być odpowiednio wcześnie 
wykonany, nie stosować po wschodach.
Zdrowotność roślin – zaleca się standardowe zabiegi przeciw zarazie ziemniaka.

Nawożenie – Azot – do 160 kg (łącznie z Nmin., nawożeniem organicznym i korektą ze względu na 
stanowisko). Na stanowiskach, gdzie istnieje możliwość wymywania, dawki powyżej 80 kg należy dzielić, 
Potas- K2O 200-250 kg/ha, dopuszczalna część dawki w formie siarczanowej – do 80 kg, Fosfor P2O5 - 100 
kg/ha w formie rozpuszczalnej w wodzie przed sadzeniem, Magnez- 60 kg/ha.

Dane w opisie pochodzą z o�cjalnych badań odmianowych oraz z własnych doświadczeń. Ziemniaki, jako że są produktem naturalnym, nie mogą 
przyjąć całkowitej odpowiedzialności za opisane dane.
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