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Najwyższa jakość z Pomorza

Marabel
bardzo plenna, 

wczesna odmiana jadalna, 

typ konsumpcyjny B

żółty i czysty kolor miąższu

ładny optycznie kształt bulwy

wyjątkowy smak

idealna do pakowania

Najwyższa  jakość
z  Pomorza

Najwyższa jakość z Pomorza
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Marabel

czysty ko-

R
średnia

o 1 + 4

Plon

Marabel odznacza się wieloma pozytywnymi cechami. Poprzez gładką skórkę i płytkie oczka idealnie nadaje 

się do mycia i pakowania. Ze względu na czystą i wyraźną barwę miąższu, a także brak ciemnienia po ugoto-

waniu nadaje się do przerobu na świeże obieranie i produkty szlachetne. 

Wymagania szczególne:

Wymagania glebowe – wymaga lepszych gleb z równomiernym zaopatrzeniem w składniki pokarmowe

wodę. Zachować minimum 4-letni płodozmian. Ze względu na wrażliwość na wirusy TRV unikać gleb 

sprzyjających temu patogenowi.

Sadzenie – przy sadzeniakach 35/50 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 

odmianach. Średnio wrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo.
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 200 – 250 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. Dobra, 
przeciętna zdrowotność roślin.

Dojrzałość

Walory kulinarne

wczesna

typ kulinarny B - ogólno- 

użytkowy, żółty,

lor miąższu, brak ciemnie- 

nia po ugotowa iu,  erbodn

parametry do przerobu

na produkty szlachetne 

Bulwy

       Kształt

 Głębokość oczek

       Barwa miąższu

       Skórka

Odporność

Ni

Wirusy

cienie

Podatność

       Parch

       Rdzawa plamistość

       Obicia

       Uszkodzenia

owalny

płytkie

żółty

gładka

bardzo wysoki, 

wyrównany kalibraż, 

mogą tworzyć się 

bulwy duże

szybkie

stabilny okres 

spoczynku do wiosny

niska

niska do średniej

niska

średnia
Wschody

Przechowywanie
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