ІННОВАТОР
SHEPODY x RZ-84-2580
Загальні рекомендації з вирощування

* Великі бульби
* Відмінна якість для
картоплі фрі
* Відмінний смак
* Крохмалистість

Група стиглості

Середньоранній

Період вегетації

90-115 днів

Товарний урожай*

75-90

Кулінарний тип

В

Форма бульб

Видовжено-овальна

Розмір бульб

Великі

Колір шкірки

Коричнюватий

Колір м`якушу

Світложовтий

Кількість бульб

10-11

Вміст сухих речовин,
%

21,2

Період спокою

Середньотривалий

Проростання

Нормальне

Особливості посадки
! САДЖАЙТЕ НА 2-3 СМ ГЛИБШЕ ЗВИЧАЙНОГО

Розмір
бульб, мм
28/35
35/45
35/50
45/50
50/60
50/60 різана

Густота,
тис./га
55
44
40
38
34
40

Відстань в рядку, см
75
90
24
20
30
25
33
28
35
29
39
33
33
28

При вирощуванні насіннєвої картоплі формуйте
густоту 70 тис. шт./га

Чутливість до
метрибузину

Чутливий

Удобрення

Посухостійкість

Середня

Стійкість до синяків

Невисока

Розраховуйте удобрення на основі аналізу ґрунту
Азот
 Столова картопля - 200 кг/га враховуючи запаси в
ґрунті
 Насіннєва картопля – 90 кг/га враховуючи запаси в
ґрунті
2/3 норми азоту вносьте до посадки і 1/3 з підживленням
зразу ж після ініціації бульбоутворення
Не вносьте калій хлористий менше ніж за 6 тижнів до дати
посадки. Пізнє внесення може спричинити зменшення
вмісту сухих речовин
Забезпечуйте повноцінне фосфорне живлення для
розвитку кореневої системи
Інноватор чутливий до дефіциту мікроелементів – вносьте
їх достатню кількість.

Стійкість до
нематоди

Pa2, Pa3

Стійкість до
фітофторозу листя

Підвищена

Стійкість до
фітофторозу бульб

Невисока

Стійкість до парші
звичайної

Підвищена

Стійкість до PVYn

Невисока

Стійкість до PVYntn

Підвищена
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ІННОВАТОР
SHEPODY x RZ-84-2580

Підготовка до посадки та посадка
 Бульби Інноватору мають середній період спокою
 Насіннєва картопля потребує певного прогрівання перед посадкою
 Інноватор гарно реагує на різку насіннєвих бульб – оптимальний
час для цього за 3-4 тижні до посадки
 Завжди обробляйте посадкову картоплю проти ризоктонії
 Не проводьте посадку надто рано – дочекайтеся прогрівання ґрунту
 Остерігайтеся вирощувати цей сорт на надто піщаних ґрунтах
 Передпосадкове пророщування не є обов’язковим. Але Інноватор
можна саджати з проклюнутими вічками.

Особливості вирощування
 Інноватор краще не вирощувати на дуже важких ґрунтах.
 Інноватор чутливий до дефіциту вологи – уникайте вирощування цього
сорту на сухих ґрунтах без зрошення.
 Інноватор чутливий до метрибузину тому Зенкор вносьте в
рекомендованих дозах до появи сходів. Після сходів використовуйте
малі дози.
 Забезпечуйте належний контроль альтернарії.

Підготовка до збирання та збирання
 Шкірка Інноватору формується досить довго, тому знищення
бадилля проводьте не менше ніж за 3 тижні до запланованого
збирання.
 Бульби Інноватору досить чутливі до потемніння м’якушу.
Ретельно налаштовуйте збиральну техніку і забезпечте
дбайливе збирання і транспортування бульб для запобігання
механічному травмуванню.

Зберігання







Забезпечте нормальний лікувальний період при закладці на
зберігання.
Зберігання бульб проводьте за стабільної температури в 7оС.
Вентилюйте картоплю регулярно але короткочасно – для
запобігання накопиченню СО2.
Уникайте використання інгібіторів проростання але Ви можете
використовувати їх при тривалому зберіганні
Інноватор чутливий до опіків шкірки. Забезпечте паузу в 6-8 тижнів
перед першим застосуванням інгібітору проростання.
Забезпечте максимально можливу дозу інгібітору під час першого
застосування.

!!!Хочете дізнатися більше – контактуйте з нами + 38 (067) 258-23-25 info@hzpc.com.ua www.hzpc.com.ua

