
Antonia
odpowiedni wygląd bulw powiązany z wysoką jakością kulinarną zapewniają

czołowe miejsce w segmencie ziemniaków do mycia i pakowania

Wymagania glebowe:

Wymagania szczególne:

Wczesność średnio wczesna Bulwy
       Kształt
       Głębokość oczek
       Barwa miąższu
       Skórka

Walory kulinarne typ kulinarny A- sałatko-
wy, żółty kolor miąższu,  
brak ciemnienia po ugo-
towaniu

Odporność

Wschody

Plon

dość mocne

wysoki, wyrównany 
kalibraż, wysoki 
plon towarowy

Podatność
       Parch
       Rdzawa plamistość
       Obicia
       Uszkodzenia

Przechowywanie długi okres spoczynku 
kiełków

Sadzenie – 35/50 mm, w rozstawie rzędów 75 cm, w rzędzie co 30 cm (około 44 tys. roślin/ha). Zalecane 
pobudzanie 3-4 dni przed sadzeniem, wrażliwa jest na uszkodzenia kiełków, zaprawianie bulw standardo-
we. Przedwschodowo nie wykazuje wrażliwości na metrabuzynę, powschodowo średni wrażliwa - unikać 
stosowania przy niekorzystnych warunkach.
Chemiczna ochrona roślin standardowo, mimo dobrej odporności na choroby.
Nawożenie – Azot – ogólnie do 160 kg (łącznie z Nmin. , nawożeniem organicznym i korektą ze względu na 
stanowisko). Na polach zagrożonych wymywaniem, dzielić dawki powyżej 80 kg. Potas- K2O 250 – 300 
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, tylko na słabszych stanowiskach - uzupełniająco. Również w cza- 
sie chłodnej wiosny można zastosować dolistne nawożenie azotem. Dobra zdrowotność roślin. 

owalny, podłużno-owalny
płytkie
żółty
gładka, lekko siatkowana

Nicienie
Zaraza ziemniaka  

Ro 1 + 4

preferuje lepsze stanowiska, z dobrym i równomiernym zaopatrzeniem w składniki pokarmowe i wodę. 
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niska
niska
mała
mała do średniej 

Antonia
średnio wczesna odmiana sałatkowa, 
segment  premium

jakościowa odmiana sałatkowa, typ AB
żółty kolor miąższu
bardzo ładny wygląd bulw 
bez utraty turgoru nawet aż do czerwca
wysoki plon towarowy
wyjątkowy smak nawet na koniec 
okresu przechowywania

Najwyższa jakość z Pomorza

średnia do wysokiej
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