Najwyższa jakość z Pomorza

Regina
średniowczesna odmiana sałatkowa
żółty miąższ
gładka skórka, płaskie oczka
brak ciemnienia po ugotowaniu

Regina
średniowczesna odmiana sałatkowa

Zalecenia uprawowe:
Regina ma wymagania średnie do wysokich. Wymaga jednolitego zaopatrzenia w wodę i składniki odżywcze
oraz stanowiska w dobrej kulturze rolnej

Wymagania szczególne:
Regina tworzy wysoką liczbę bulw, więc odległość roślin w rzędzie musi być odpowiednio zaplanowana.
Standardowe odległości sadzenia (75 cm rzędy) bulwy 32 do 34 cm (~ 41.000 rośliny/ha). Dla wyrównania bulw
i uzyskania frakcji do paczkowania, odległości sadzenia może być zmniejszona od 6 - 8 cm. Regina tworzy
gniazdo z bulwami wyżej dlatego jest zalecane nieco głębsze sadzenie (minus 2 cm). Regina ma dobry spoczynek bulw dlatego można ją przechowywać do wiosny w dobrej jakości handlowej, ale przed sadzeniem należy
bulwy pobudzić.
Regina jest wdzięczna za zrównoważone nawożenie. Azot o łącznej wartości w czystym składniku do 160
kg/ha (w tym zasobność po przedplonie +/- korekta stanowiska). Potas 200 - 250 kg/ha i fosfor 100 kg/ha.
Magnez 60 kg oraz mikroelementy dostosować do stanowiska i wymagań jakościowych plonu. Sadzeniaki
należy zaprawiać i stosować pełna profilaktykę fungicydową.

Wczesność

średniowczesna

Walory kulinarne

Typ kulinarny A,
sałatkowy miąższ
o wyraźnej, żółtej
barwie, brak ciemnienia
po ugotowaniu
średni do wysokiego,
przy zachowaniu
wyrównanych bulw
w kalibrażu handlowym

Plon

Wschody

wyrównane po pobudzeniu sadzeniaków

Przechowywanie

długi okres spoczynku

Bulwy
Kształt
Położenie oczek
Barwa miąższu
Skórka

okrągłoowalny
płaskie
żółty
gładka

Odporność
Nicienie
Rak

Ro 1+4
Rak D 1

Podatność
Parch
Rdzawa plamistość
Czarna plamistość
Uszkodzenia

średnia
b. mała
mała
średnia

Regina zyskuje zwolenników przez wysoką jakość miąższu i ładny wygląd bulwy.
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