
Liliana

Wymagania szczególne:

Wczesność bardzo wczesna, 
na początek zbiorów 
ziemniaków

Bulwy
       Kształt
       Głębokość oczek
       Barwa miąższu
       Skórka

okrągło-owalny
płytkie
żółty
gładkaWalory kulinarne 

Odporność
       Nicienie
       Wirusy

Ro1+4
dobra

Plon

Podatność
       Parch
       Rdzawa plamistość
       Czarna plamistość
       Uszkodzenia

średnia
niska
średnia 
średniaPrzechowywanie

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

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

Sadzenie: 35/55 na wczesny zbiór powinna być sadzona w rozstawie rzędów  75 cm, w rzędzie co 34 – 36 cm 
(około 43 tys. roślin/ha). Przy późniejszym terminie zbioru sadzić nieco gęściej (30-32 cm). Głębokość sa- 
dzenia standardowa. Zaleca się przed sadzeniem podkiełkowywać sadzeniaki lub przeprowadzić zabieg po- 
budzania. Średnio wrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo.
Nawożenie:  Azot – ogólnie do 160 kg (łącznie z Nmin., nawożeniem organicznym i korektą ze względu na 
stanowisko,) potas – K2O 200 – 250 kg/ha, preferowana forma siarczanowa, fosfor P2O5 - 100 kg/ha, przed 
sadzeniem w formie łatwo rozpuszczalnej w wodzie. Należy również pamiętać o dobrym zapatrzeniu stanowi-
ska w magnez –  60 kg, dla zapewnienia wysokiego plonu i jego jakości. Zaleca się regularną ochronę przed 
zarazą ziemniaka. Ogólnie nie zaleca się nawożenia dolistnego

Typ B, żółty miąższ, 
szybkie dojrzewanie, 
brak ciemnienia po 
ugotowaniu

dobry, o , dużej ilości 
średnich bulw

Wschody wyrównane, zalecane 
podkiełkowywanie lub 
pobudzanie

dobre, odpowiednie do 
swojej grupy wczesności

Stanowisko: preferuje średnie do dobrych gleb z równomiernym zaopatrzeniem w składniki pokarmowe i 
wodę. Należy unikać gleb sprzyjających powstawaniu parcha ziemniaka lub zastosować odpowiednio nawad-
nianie.  

nadaje się na bardzo wczesny zbiór. Charakteryzuje się bardzo wczesną
dojrzałością przy szybko osiągniętej stałej skórce.

najwyższa jakość z pomorza

Liliana
bardzo wczesna odmiana jadalna, 
typ konsumpcyjny B

wczesny, wysoki plon handlowy
żółty miąższ wysokiej jakości
odpowiednio gładka skórka 
i płytkie oczka
szybko dojrzewająca skórka
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