
Agria
średnio  wczesna, typ kulinarny B, 
odmiana jadalna 

 żółty i czysty kolor miąższu
przyjemny i mocny zapach
podłużny kształt bulw
wszechstronna w użytkowaniu
mocny spoczynek kiełków

Najwyższa  jakość
z  Pomorza

najwyższa jakość z pomorza



Agria
Średnio wczesna odmiana w typie B, wyśmienicie nadaje się do przerobu

na frytki, chipsy, susze i inne produkty szlachetne. 
Wyróżnia się wszechstronnością w użytkowaniu.

Wczesność

Walory kulinarne
 Barwa miąższu

Plon

Wschody

Przechowywanie

Przedstawiciel  w  Polsce  południowej:  Nysa • kom.  602  500  723

EUROPLANT  HANDEL  ZIEMNIAKAMI  Sp. z o.o.
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

Wymagania glebowe:
Agria wymaga średnich do lepszych gleb z równomiernym zaopatrzeniem w składniki pokarmowe i wodę. 
Unikać gleb sprzyjających powstawaniu parcha. Dla wiązania większej ilości bulw zastosować wczesne 
nawadnianie

Wymagania szczególne:

Nawożenie - Azot – do 120 kg (łącznie z Nmin., nawożeniem organicznym i korektą ze względu na stanowi-
sko). Niskie nawożenie azotem. Zbyt duże dawki, lub późno stosowane, obniżają jakość w czasie przerobu i 
w czasie przechowywania 
Potas- K2O 200 – 250 kg/ha, częściowo można zastosować formę chlorkową
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, wyjątek na słabszych stanowiskach.
Dobra zdrowotność roślin, stosować regularne zabiegi ochrony roślin.

typ kulinarny B - ogólno-
użytkowy, aromatyczny,
żółty, czysty kolor miąż-
szu, brak ciemnienia,  
po ugotowaniu, wszech-
stronna użytkowość 

Bulwy

       Skórka

podłużno owalny
płytkie
żółty
siatkowana

Odporność

Nicienie 
Zaraza ziemniaka
Wirusy 

Podatność
       Parch
       Rdzawa plamistość
       Obicia
       Uszkodzenia

Ro 1 + 4
dobra 
dobra

bardzo wysoki, 
skłonność do tworzenia

 bulw dużych

powolne, bardzo ważne 
pobudzanie bulw

bardzo dobre, bardzo 
mały spadek masy, bulwy 
w dobrej kondycji nawet 
w maju

wysoka
niska
niska
średnia

średnio wczesna 
do średnio późne        Kształt

       Głębokość oczek
 

Sadzenie – przy sadzeniakach 35/50 mm, w rozstawie rzędów 75 cm, w rzędzie co 26 – 28 cm (ok. 49 tys. 
roślin/ha przy użytkowaniu na jadalne), 32-34 cm (ok 41 tys. roś/ha w użytkowaniu na przerób). Z powodu 
wysokich plonów i ścisłego wiązania bulw zaleca się sadzić  o 1-2 cm głębiej. Zaleca się pobudzanie- 
sadzeniaków przed sadzeniem. Zaprawianie bulw – standardowo. Średnio wrażliwe na metrybuzynę  
stosowaną powschodowo.


