Agria
középkorai, sokoldalúan felhasználható
étkezési burgonya
•
•
•
•
•

sárga, tiszta színű hús
kellemesen erős burgonyaíz
hosszúkás, ovális gumó
sokoldalúan felhasználható
nagy csíranyugalmú

Agria

főként keményre fövő,
középkorai étkezési burgonya

Kiválóan dolgozható fel sültburgonyának, chips-nek,
szárazárunak és egyéb tartós élelmiszernek.

Termelési ajánlások
Közepestől- jó termőhely, biztos vízellátás, egyenletes vízés tápanyagigény. A varasodásra hajlamosító termőhely kerülendő.
A gumószám növelésére öntözés ajánlott.

Igényei

Ültetés

További információ

35/50mm gumóméret

ültetési távolság (sor) 75 cm
étkezési célú termelés: (tőtáv) 26-28 cm
(kb. 43 000-49 000 növény/ha).
Feldolgozási célú termelés:
32-34 cm (kb. 40 400 növény/ha)

Ültetési mélység

1-2 cm-rel mélyebbre ültetendő
a nagy hozam és a
kiterjedt „gumóhálózat” miatt

Előkészítés

nagy csíranyugalom, csíraserkentés röviddel ültetés előtt
(3-4 nap) hőkezeléssel szükséges

Csávázás

normál

Trágyázás *(Az előző növénykultúra visszaforgatásával)
Nitrogén

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

alacsonyabb N-ellátást igényel, mint a hozamcsoportjába tartozó más fajták
magas és kései nitrogén tápanyag veszélyezteti
a feldolgozhatóságot és a tárolhatóságot

Foszfor

100 kg / hektár

vízben oldható foszfátok, ültetéskor

Kálium

200-250 kg/hektár

visszafogott kálium-trágyázás ajánlott,
a magas hozam miatt enyhe többlet számítható

Magnézium

60 kg/hektár

a hozam és a minőség biztosítására

Levéltrágya

nincs általános ajánlás, a termőhely igénye szerint pótlandó

Levélegészség

jó levélegészség, ennek ellenére rendszeres gombafertőzés elleni védekezés ajánlott

A fajta tulajdonságai
Érés

Fogyasztási minőség

középkorai-középkései
főként keményre fövő, kellemes ízű,
aromás burgonya
sárga, tiszta húsú, enyhén hajlamos,
hogy színe sötétebbé váljon
főzési típus: B

Hozam

nagyon magas hozam,
nagy gumójú ,egységes termés

Kezdeti fejlődés

gyors, nagyon fontos a csíraserkentés

Tárolás

jó csíranyugalom

Gumó:
alakja
rügymélység
hús színe
héj

hosszúkás-ovális
sekély
sötét sárga
erezett

Ellenállóképesség
nematódák
levél
vírus

Ro 1
jó
jó

Veszélyeztetettség
varasodás
vasfoltosság
szürkefoltosság
mechanikai károsodás

magas
alacsony
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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