Elfe
korai, főként keményre fövő
és nagy hozamú, minőségi étkezési burgonya
•
•
•
•

egyenletes gumóforma, nagy értékesítési arány
sárga húsú
fényes héj, sekély rügymélység
megnyerő külső

Elfe

korai, főként keményre fövő
és nagy hozamú, minőségi étkezési fajta

Az Elfe a magas hozamot a kiváló külsővel és minőséggel egyesíti.
A csomagolható fajták sorát bővíti, nagyon kevéssé hajlamos a gumótorzulásra és kiváló étkezési minőséget biztosít.

Termelési ajánlások
Igényei

Jó termőtalajt igényel, egyeneletes víz- és tápanyagellátással.

Ültetés

További információ

35/50mm gumóméret

ültetési távolság (75 cm-es sorokban)
30-32 cm (kb. 43 000 növény/hektár)

Ültetési mélység

standard

Előkészítés

ültetés előtt 3 nappal melegkezelés szükséges

Csávázás

ajánlott a rizoktónia elleni csávázás

Trágyázás *(Az előző növénykultúra visszaforgatásával)
Nitrogén

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

a nitrogéntrágyázást nem szabad túlzásba vinni,
hűvös években a lomb növekedésének serkentésére használt,
nitrogénhangsúlyos trágyázás pozitívan hat a kötésszámra is

Foszfor

100 kg / hektár

vízoldékony foszfát ültetéskor

Kálium

200-250 kg/hektár

szulfátos kálium előnyös

Magnézium

70 kg/hektár

a hozam és a minőség biztosítására

Levéltrágya

normál és szokásos időközönként a levéltrágya ajánlott

Levélegészség

rendszeres lombkezelés szükséges a normál permetezési ütemben a jó termőföldi rezisztencia ellenére is

Gyomirtás

a Metribuzin hatóanyggal szemben igen érzékeny, ha azt nem szakszerűen alkalmazzák,
a kelés utáni alkalmazást kedvezőtlen körülmények között kerülni kell

A fajta tulajdonságai
Érés

korai

Fogyasztási minőség

főként keményre fövő, minőségi
étkezési fajta, sárga, tiszta húsú,
mely főzés után is megtartja színét,
nyersen nem színeződik el

Gumó:
alakja
rügymélység
hús színe
héj

ovális
sekély
sárga
sárga,fényes

Hozam

magas

Ellenállóképesség

Ro 1+4

Kezdeti fejlődés

gyors
Veszélyeztetettség
varasodás
vasfoltosság
szürkefoltosság
mechanikai károsodás

közepes
közepes
nagyon alacsony
közepes

Tárolás

stabil tavaszig

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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