
Ricarda
középkorai, piros héjú, 
főként keményre fövő étkezési burgonya

 •

  

krém fehér hús
 •

  

stabil gumóforma

 
 •

  

jól értékesíthető, magas hozam 

 
   



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

Krém fehér hús, piros héj.
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Ricarda
piros héjú, középkorai,

főként keményre fövő étkezési burgonya

Termelési ajánlások

Igényei Közepestől jó termőhely, biztos vízellátás.

35/50mm gumóméret
étkezési: 28-30 cm 
(kb. 46 000 növény /ha)
nagy méretű áruhoz az ültetési távot 
kell növelni (+4 cm)

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

100 kg / hektár

200-250 kg/hektár

60 kg/hektár

normál

hőkezelés ültetés előtt 3 nappal

részmennyiségek  kloridos trágyázással lehetséges, 80 kg-ig K2O,
kimosódásra hajlamos talajban részmennyiségek felhasználása ajánlott

a kilúgozódás-veszélyes talajon a mennyiséget 
80 kg N/ hektár adagokra kell felosztani

gyors

Ro 1(9)
D1

nem ismert a Metribuzinnal szembeni különleges érzékenysége szakszerű alkalmazás esetében, 
de kelés után kerülni kell az alkalmazását, mivel a Ricarda fajta erre kifejezetten érzékeny

rizoktónia elleni csávázás ajánlott

vízben oldható foszfátok, ültetéskor

a hozam és a minőség biztosítására

jól tárolható, 
csíranyugalom februárig - márciusig

középkorai, az érési csoport végén

rendszeres levélegészségügyi kezelések a normál permetezési rendbe illesztve ajánlottak

Ültetési mélység

Előkészítés

Csávázás

További információ

Ültetés

Trágyázás  *(Az előző növénykultúra visszaforgatásával)  

Nitrogén

Foszfor

Kálium

Magnézium

Gyomírtás

Levélegészség

Érés

Fogyasztási minőség

Hozam

 
 

Kezdeti fejlődés

Tárolás

közepes vagy magas hozam,
nagyon egységes,
közép méretű gumók

Ellenállóképesség
nematódák
rák

főként keményre fövő, 
krém fehér húsú, 
kiváló ízű burgonya
főzési típus: B

Gumó:
alakja
rügymélység
hús színe
héj

hosszúkás-ovális
sekély
krém fehér
erezett

Veszélyeztetettség
levél
varasodás
vasfoltosság
szürkefoltosság
mechanikai károsodás

közepes
alacsony
alacsony
alacsony
alacsony - közepes

A fajta tulajdonságai


