
Nandina
nagyon korai étkezési fajta

 •

  

sárga hús
 •

  

megfelelő ovális gumóforma

 

 •

  

korai héjstabilitás
 

 
   

 • ajánlott a szezonindításra



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

Korai és gyors héjstabilitás miatt, vastag héjával a siker záloga.
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Nandina
„szezonkezdő” az újburgonyák között

Termelési ajánlások

Igényei
Közepes és annál jobb talajt igényel, melynek víz- és tápanyag-ellátása 
egyenletes. A varasodásra hajlamosító termőterületet kerülni kell, 
illetve korai öntözést kell megkezdeni.

35/50mm gumóméret
újburgonya termesztésekor, 75 cm-es 
sortáv esetében: 32-34 cm (kb. 40 000 
növény/hektár), későbbi szedési 
időpont esetében sűrűbben is ültethető

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

100 kg / hektár

200-250 kg/hektár

70-80 kg/hektár

normál

fóliás termesztés esetében előcsíráztatás ajánlott, a termék siettethető 
előcsíráztatással, az előcsíráztató ládák óvatosan kezelendők, nagyon 
érzékeny a csíratörésre

a korai tápanyag-raktározás serkentésére szulfátos kálium ajánlott

újburgonya termelésekor a teljes mennyiséget ültetéskorl

gyors, ajánlott a csírázásserkentés

Ro1
jó

nincs általános ajánlás, tápanyaghiány esetében pótolni kell

rizoktónia elleni csávázás ajánlott, a szer toleranciát ellenőrizni kell

vízoldékony foszfát ültetéskor

a hozam és a minőség biztosítására

a korai éréshez képest nagyon 
nyugodt csírázású

nagyon korai, az érési csoport elején,
szezonkezdéskor

átlagos levélegészség, rendszeres gombaölő permetezés javasolt, 
az újburgonya külső és belső minőségének biztosítása és a korai hámozhatóság érdekében 
ajánlott a fokozatos lombszabályozás

Ültetési mélység

Előkészítés

Csávázás

További információ

Ültetés

Trágyázás *(Az előző növénykultúra visszaforgatásával)   

Nitrogén

Foszfor

Kálium

Magnézium

Levéltrágya

Levélegészség

Érés

Fogyasztási minőség

Hozam

 
 

Kezdeti fejlődés

Tárolás

jó,szép gumóforma
Ellenállóképesség
nematódák
levélegészség

főzési típus: B, főként keményre 
fövő, korai tápanyag-raktározással, 
tiszta színű hús, nem színeződik el 
főzéskorő hús

Gumó:
alakja
rügymélység
hús színe
héj

ovális
sekély
sárga
sárga, fényes

Veszélyeztetettség
varasodás
vasfoltosság
szürkefoltosság
mechanikai károsodás

közepes
közepes
alacsony
alacsony

A fajta tulajdonságai 


