Belana
korai, minőségi salátának
is alkalmas burgonya
•
•
•
•

keményre fövő salátaminőség
sárga, tiszta hússzín
magas és stabil minőség főzés után
magas hozam

Belana

korai, minőségi étkezési burgonya,
salátának is alkalmas

Németország legkedveltebb salátaburgonya-fajtája.
Nyugodt csírázású, ezért lefedi a kínálati rést az újburgonyát követő időszakban.

Termelési ajánlások
Igényei

Közepestől magas víz- és talajigényű fajta

Ültetés

További információ

35/50mm gumóméret

a nagy gumószám miatt az ajánlott
ültetési távolság (75 cm-es sorokkal)
32-34 (kb. 41 000 növény hektáronként)

Ültetési mélység

standard ültetési mélység,
a nagy hozamú termőhelyen esetleg
2 cm-rel ennél mélyebben,
maximális takarás 17 cm ültetéskor

Előkészítés

nyugodt csírázású, röviddel ültetés előtt (3-4 nap) meleg-kezelés szükséges,
igen érzékenyen reagál a csíratörésre

Csávázás

a fajta néhány hatóanyagra igen érzékenyen reagál

Trágyázás *(Az előző növénykultúra visszaforgatásával)
Nitrogén

160 kg/hektár - N min’
és organikus trágyát is beleértve

a kilúgozódás-veszélyes talajon a mennyiséget
80 kg N/ hektár adagokra kell felosztani

Foszfor

100 kg / hektár

vízben oldható foszfátok, ültetéskor

Kálium

240-300 kg/hektár

részmennyiségek kloridos trágyázással lehetséges

Magnézium

70-80 kg/hektár

a hozam és a minőség biztosítására

Levéltrágya

nincs általános ajánlás, sovány talajon kiegészítésül alkalmazható,
hűvös tavaszon ajánlatos a nitrogéntartalmú levéltrágya

Levélegészség

jó és átlagos egészségű lombozat

A fajta tulajdonságai
Érés

korai, az érési csoport végén

Fogyasztási minőség

főzési típus: A-B, stabil,
keményre fövő étkezési minőségű
burgonya, igényes sárga hús,
főzés során nem színeződik el

Hozam

jó, egységes méretű gumók,
nagy a piacon értékesíthető
étkezési méret aránya

Kezdeti fejlődés

visszafogott, fontos a hőkezelés

Tárolás

nagyon nyugodt csírázású

Gumó:
alakja
rügymélység
hús színe
héj

ovális
nagyon sekély
sötét sárga
fényes, erezett

Ellenállóképesség
nematódák

Ro 1+4

Veszélyeztetettség
varasodás
vasfoltosság
szürkefoltosság
mechanikai károsodás

alacsony-közepes
alacsony-közepes
alacsony
közepes

A fajtára vonatkozó adatok a hivatalos fajtakutatás és/vagy saját tapasztalatok adatait tartalmazzák.
Mivel a burgonya növényi termék, a fenti adatokért nem vállalunk felelősséget.
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