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BALTIC ROSE N 
Odmiana jadalna 

1. Przeznaczenie: 

Baltic Rose jest odmianą średnio-
wczesną jadalną o wysokiej 
wydajności i doskonałych parametrach 
spożywczych. Gładka, czerwona 
skórka nadaje się do mycia, pakownia 
oraz obierania. 

2. Wartość użytkowa: 

Baltic Rose jest atrakcyjnym ziemniakiem o bulwach owalnych i żółtym miąższu. 
Średnia zawartość skrobi (ok 13%) sprawia, że nadaje się także na sałatki. Wykazuje się 
wysoką odpornością na ciemną plamistość bulw surowych i ugotowanych.  

3. Właściwości bulw: 

Kształt:  owalny   Oczka:  płaskie  
Wielkość:  duże   Skórka: czerwona, gładka  
Ilość:   wysoka  Miąższ:  ciemno żółty 
Plon:   wysoki   Sort:  wyrównany  

4. Odporność na: 

Nicienie:   Ro1   Rak:    D1 
Czarna nóżka:   wysoka  Zaraza liści:  średnia 

 Zaraza:   średnia  Rdzawa plamistość:  wysoka 
 Y-Wirus:  wysoka  Parch:   wysoka 
 Liściozwój:  wysoka  Rhizoctonia:  wysoka  

5. Cechy wegetacyjne: 

W początkowym okresie Baltic Rose wykazuje szybkie tempo wzrostu, krzak jest 
zwarty, średniej wysokości, kwiaty czerwono-fioletowe, o dużej ilości kwitnienia. Łodygi 
mają przebarwienia antocyjanowe.  

6. Przechowywanie: 

Dobrze się przechowuje, średni okres spoczynku kiełka. 
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Agrotechnika 

1. Wymagania glebowe oraz sadzenie: 

   Baltic Rose wymaga gleb średnich do dobrych, dobrze uprawionych i zasobnych w   
składniki pokarmowe oraz w wodę. Ziemniaki należy sadzić w glebę ciepłą, ogrzaną (temp. 
> 100C), w rzędach na 75 cm gęstość sadzenia powinna wynosić 28 – 30 cm. Delikatne 
pobudzenie bulw przyśpiesza wschody. 

2. Nawożenie i ochrona: 

Zalecane nawożenie to ok. 120 – 150 kg azotu (N z N min), 120 kg P2O5 i 230-270 kg 
K2O. Przy nawożeniu powinna być uwzględniona zawartość gleby w składniki pokarmowe 
oraz przewidywany plon. 

3. Zbiór i przechowanie 

Przed zbiorem bulw, należy łęty/nać desykować, dodatkowo można zastosować 
niszczenie mechaniczne łęt. Zbieramy ziemniaki, kiedy skórka na bulwie jest 
skorkowaciała. Temperatura podczas zbioru powinna być powyżej 100C, a gleb wilgotna. 

Jeżeli zabiegi ochronne w trakcie wegetacji były wykonane prawidłowo, bulwy nie będą 
gniły, to Baltic Rose można przechować do wiosny. Oczywiście jeżeli przechowalni będzie 
utrzymana stała temperatura, bez wachań. 


