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Jelly
Variedade semi-tardia, de rendimento 
muito alto e com aptidão para 
processamento em “French Fries”
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Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.

Sociedade Europeia de Exportação e Distribuição SA
Apartado 54-ec aeroporto Porto 4471-905 Mor. Maia Portugal

Tel.: + 351 226 051 160 · Fax: + 351 226 051 169 · info@seed.pt · www.seed.pt

39

Jelly
Variedade semi-tardia, de rendimento muito alto e com aptidão para 

processamento em “French Fries”

JELLY tem exigências médias a nível de solo e aporte de água.

JELLY manifesta uma boa tolerância à seca, e crescimentos secundários só 
aparecem sob condições climatéricas extremas.

JELLY apresenta tubérculos de calibre médio a grande e muito regulares, 
combinando o seu aspecto atractivo com rendimentos muito altos, podendo, 
devido a estas características, ser usada para produtos embalados.

JELLY apresenta igualmente uma excelente aptidão para processamento em 
“French Fries”

JELLY caracteriza-se por um desenvolvimento foliar exuberante motivado pela 
grande eficiência na transformação do azoto, pelo que deve ser reduzida a 
quantidade aplicada deste nutriente de modo a favorecer a tuberização e o 
desenvolvimento dos tubérculos.

Ciclo Semi-tardia

Tipo culinário B

Qualidade consumo Qualidade culinária 
muito boa. Baixa 
descoloração após 
cozedura e aptidão 
para processamento 
em “french fries”.

Rendimento Muito alto

Dormência Acentuada, excelente 
para longos períodos 
de armazenamento

Tubérculo
Forma
Calibre    
Profundidade olhos
Cor polpa
Cor pele

Oval
Grande e regular
Muito superficiais
Amarela
Amarela, podendo 
apresentar alguma 
rugosidade

Resistências
Nemátodos
Vírus Y
Míldio da folha
Míldio tubérculo
Pé negro
Rhizoctonia
Sarna comum

Ro1, Ro3-Ro5
Alta a muito alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta


