
Annalena
średnio wczesna
czysty, żółty kolor miąższu
wysoka jakość kulinarna
ładny wygląd bulw

jadalna odmiana sałatkowa, typ A 

Annalena 

Wymagania glebowe:

Wymagania szczególne:

poprzez odpowiednią wielkość bulw, ich formę 
oraz cechy wewnętrzne uzyskuje wybitne wyniki handlowe.

średnio  wczesnaWczesność Bulwy
       Kształt
       Głębokość oczek

       Skórka
       Barwa miąższu

Walory kulinarne

czysty kolor miąższu

Odporność
Plon

Wschody szybkie, 
stosować pobudzanie

wysoki, wyrównany 
kalibraż, wysoki plon 
towarowy

Podatność
       Parch
       Rdzawa plamistość
       Obicia

mocny spoczynek 
kiełków

Przechowywanie

typ kulinarny A 
- sałatkowy, żółty, 

Przedstawiciel  w  Polsce  południowej:  Nysa • kom.  602  500  723,  664  476  782

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

Magnez - 60 kg/ha – dla zapewnienia ilości i jakości plonu
Fosfor P2O5 - 100 kg/ha, przed sadzeniem w formie rozpuszczalnej w wodzie.

Nawożenie - Azot – ogólnie do 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, częściowo do 150 kg można zastosować formę chlorkową

płytkie,
podłużno-owalny

gładka, lekko siatkowana
żółty,

Sadzenie – 35/50 mm, w rozstawie rzędów 75 cm, w rzędzie co 32 – 34 cm ( około 40 tys. roślin/ha). 
Głębokość sadzenia standardowa. Ze względu na mocny spoczynek kiełków, zaleca się pobudzić sadzeniaki 
w wyższej temperaturze na 3 dni przed sadzeniem. Jest wrażliwa jest na uszkodzenia kiełków. Zaleca się 
zaprawianie bulw przeciw rizoktoniozie, należy sprawdzić reakcję na niektóre substancje czynne w zapra-  
wach. Wrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo. 

Nicienie Ro 1(9),  4(9)

preferuje średnie do lepszych stanowisk, z dobrym i równomiernym zaopatrzeniem w wodę. Wiąże dużo 
bulw, przez co dla zapewnienia wysokiego plonu zaleca się deszczowanie plantacji 

niska 
niska
niska 
do bardzo niskiej

Ogólnie nie zaleca się nawożenia dolistnego, tylko na słabszych stanowiskach - uzupełniająco. Annalena ma 
dobrą zdrowotność roślin, nie wymaga szczególnej ochrony przeciw alternariozie, standardowa ochrona 
przeciw zarazie ziemniaka. 

Najwyższa jakość z Pomorza
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