
Elfe
bardzo plenna, wczesna odmiana jadalna, 
typ konsumpcyjny B

żółty kolor miąższu,
wyrównany kształt bulw, 
wysoki plon towarowy
gładka skórka, płytkie oczka
idealna do pakowania, 

wysoka odporność na czarną nóżkę
ładny wygląd zewnętrzny

 
 

 

Najwyższa  jakość
z  Pomorza

Najwyższa jakość z Pomorza
Elfe

Wymagania glebowe:
Elfe preferuje lepsze gleby z równomiernym zaopatrzeniem w składniki pokarmowe i wodę. Wdzięczna jest 
za stanowiska w dobrej kulturze.

– wdzięczna jest za harmonijne nawożenie:

Wczesność wczesna

Walory kulinarne

Ro 1 +
średnia do wysokiej

 4

Plon

Wschody szybkie

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 szczególne:

Sadzenie – przy sadzeniakach 35/55 mm, w rozstawie rzędów  75 cm, w rzędzie co 30 – 32 cm ( około 43 tys
roślin/ha). Przygotowanie sadzeniaków, zaprawianie i głębokość sadzenia- standardowo, jak w innych odmia-
nach. Elfe wiąże średnią do większej ilości bulw. Średnio wrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo.

Azot – ogólnie do 140 kg (łącznie z Nmin. , nawożeniem organicznym i korektą ze względu na stanowisko). Ze 
względu na wczesne dojrzewanie i potencjał plonowania dawka 140 kg nie powinna być przekraczana. Na 
zimnych stanowiskach i w zimnych latach dobre efekty przynosi nawożenie dolistne, stosowane przed 
wiązaniem bulw.
Potas- K2O 200 – 250 kg/ha, 
Fosfor P2O5 - 100 kg/ha 
Magnez- 60 kg/ha – dla zapewnienia ilości i jakości plonu
Dla zapewnienia odpowiedniej zawartości skrobi zaleca się formę siarczanową potasu.
Zaleca się standardową i regularną ochronę przed zarazą

Bulwy
       Kształt
       Głębokość oczek
       Barwa miąższu
       Skórka

owalny
płytkie
żółty
gładka

typ kulinarny B - ogólno-
użytkowy, jakościowa  
odmiana z żółtym,
czystym  miąższem, 
brak ciemnienia 
po ugotowaniu, 
stabilne parametry

Odporność

N
Zaraza

icienie

bardzo wysoki, 
wyrównany kalibraż

Podatność
       Parch
       Rdzawa plamistość
       Obicia
       Uszkodzenia

średnia
średnia
bardzo niska
średniastabilny okres spoczynku 

do wiosny 
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