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BELLAROSA 

OGÓLNE CECHY 
■ BELLAROSA jest odmianą bardzo wczesną (75–80 dni wzrostu) 

■ Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania  

jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet 

■  Niskie do średnich wymagań glebowych 

■  Uprawa gleby: celem powinna być luźna gleba (20 cm poniżej normalnego horyzontu)

■ Odległość sadzenia: ■ Głębokość sadzenia: normalna 

 

 

 

 

 

 

■ MgO 70 kg/ha 

ZALECENIA (dla 50t/ha wydajności ) 
■ Należy unikać gleb o silnej tendencji do plam żelaznych 

■ Materiał do sadzenia powinien być dojrzały fizjologicznie i mieć dobrą kondycję 

■ Generalnie zaleca się zaprawianie bulw, zalecane jest też zaprawianie gleby. Azoksystrobiny dają dobrą ochronę przeciwko wielu 

grzybom, ale na BELANĘ maks. 250 g/ha. 

■ Lekka wrażliwość na metrybuzynę występuje w przed i po wschodach. W przypadku stosowania po wschodach dawkę należy 

zmniejszyć o połowę. Maks. 200 g / zabieg (powtórz po 4-5 dniach) 

■ Zapotrzebowanie na azot dla BELLAROSA jest o około 20% niższe w porównaniu z innymi odmianami w tym segmencie 

■ N 110-120 kg / ha, w tym Nmin w postaci amonu lub amidu - przy posypaniu zaleca się podział dawki N, dając 1/4 przed sadzeniem 

i 3/4 w czasie zawiązywania bulw lub krótko przed nim; W celem zbioru bulw 60+ (2/3: 1/3 )Bez nawadniania korzystne jest 

zastosowanie stabilizowanego azotu 

■ P2O5 100 kg/ha 

■ Po okresie tuberyzacji zalecą się stosowanie nawożenia dolistnego NPK 1-2 razy 

■ K2O 280 - 300 kg / ha Możliwa forma KCL - podzielić podając na dwie dawki 1/2: ½ 

■  BELLAROSA wykazuje niewielką wrażliwość na zarazę - zalecane jest regularne stosowanie fungicydów w odpowiednim 

czasie 

 

Frakcja Kalibraż Odległość rzędów 

75 cm 90 cm 

40/60 
28/35 13-15 cm 11-13 cm 

35/55 22-24 cm 18-20 cm 

60+ 
28/35 16-18 cm 13-15 cm 

35/55 28-30 cm 23-25 cm 

        

 

  
 

 
 
 
 
 
 
   

1/4 (2/3) N 
1/1 P2O5 
1/2 K2O 
Przed 

sadzeniem 

1 -2 NPK nawożenie 
dolistne 

Wczesna ochrona przed zarazą 

3/4 (1/3) N 
1/2 K2O 

Tuż przed 
zawiązywaniem bulw 


