
Liliana
nagyon korai, minőségi burgonya

 •

  

korai, magas értékesítési arány
 •

  

sárga húsú

 

 •

  

megfelelően sima héj és lapos szemek
 

 

 •

   

gyorsan hámozható



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

A Liliana indíthatja az újburgonya-szezont.
Kiemelkedik a korai raktározhatósággal és a gyors hámozhatósággal.

EURO SOL Kft. 1203 Budapest, Vizisport u. 21/a.
Tel.: +36 30 400 6879, +36 30 966 7704, +36 30 474 3849  •  Tel./fax: +36 1 397 2519, +36 53 374 301

E-mail: eurosol@eurosol-potato.hu  •  www.eurosol-potato.hu

Liliana
nagyon korai,

újburgonyának való fajta

Termelési ajánlások

Igényei
Közepes és jó talajt igényel, a varasodásra hajlamosító talajt kerülni kell, 
illetve korán kell kezdeni az öntözést.

35/50mm gumóméret

ültetési távolság (75 cm sortávnál) 
34-36 cm (39 000 növény/ hektár), 
későbbi szedési időpontnál ennél 
szűkebben ültethető (-4cm)

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

100 kg / hektár

200-250 kg/hektár

60 kg/hektár

standard

általánosságban az előcsíráztatás szükséges, hőkezelni kell,
próbacsíráztatást kell végezni

szulfátos kálium ajánlott

a kimosódásra veszélyes termőtalajon a megadott mennyiséget 80 kg 
N/hektár részekre kell osztani, korai termés sürgetésénél nem kell felosztani

gyors, előcsíráztatás szükséges

Ro 1+4
jó
jó

nincs általános ajánlás, tápanyaghiányos területen kell pótolni

a rizoktónia elleni csávázás ajánlott

vízoldékony foszfát ültetéskor

a hozam és a minőség biztosítására

az érési csoportnak megfelelő 
normál csíranyugalom

nagyon korai

jó lombegészség, mégis rendszeres gombaölő kezelés szükséges

Ültetési mélység

Előkészítés

Csávázás

További információ

Ültetés

Trágyázás 

Nitrogén

Foszfor

Kálium

Magnézium

Levéltrágya

Levélegészség

Érés

Fogyasztási minőség

Hozam

 
 

Kezdeti fejlődés

Tárolás

korai piacra történő csomagolásra,
jó, egységes, közepes méretű
gumók

Ellenálló képesség
nematódák
levél
vírus

főzési típus: B,  
nagyon korai raktározható, 
sárga húsú, főzéskor nem 
sötétedik a színe

Gumó:
alakja
rügymélység
hús színe
héj

kerekded, ovális
sekély
sárga
sárga,fényes

Veszélyeztetettség
varasodás
vasfoltosság
szürkefoltosság
mechanikai károsodás

közepes
alacsony
közepes
közepes

A fajta tulajdonságai *(Az előző növénykultúra visszaforgatásával)  


