
Yetiştirme tipi

Bitki Özellikleri  
Olgunluk Dönemi  
İlk Gelişimi       
Çiçek Rengi
Yumru Özellikleri              
Kabuk rengi
Et rengi
Yumru şekli
Yumru Boyutu
Göz Derinliği
Kuru Madde Oranı Pişme 
Tipi       
Mekanik Hasara 
Dayanıklığı Uyku Dönemi 

Hastalıklara Dayanıklılık 

Altın Kist  Nematod : R01 and 4  
Y-virus

Yntn-virus 

Adi uyuz
Tozlu uyuz
Yumru mildiyösü            
Spraing       
Brusing

Dayanımı Yüksek 
Dayanımı Yüksek 
Dayanımı Yüksek 
Dayanımı Yüksek
Orta derece dayanıklı      
Dayanımı Yüksek 
Dayanımı Yüksek 
Orta derece dayanıklı

• OTTAWA pazarlanabilir yüksek verimli sanayide ve özelliklede 
parmak patates de kullanılan  bir çeşittir.

• OTTAWA düşük şeker içeriğiyle iyi işleme kalitesine sahiptir.
• OTTAWA kuru madde oranı  yüksektir ve paketlemeye uygun 

bir çeşittir.
• OTTAWA sarı kabuk açık sarı et renklidir. Yumrular uzun oval 

yumru sayısı ve verimi yüksektir. 
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ÜRÜNÜN 
KARAKTERİSTİK 

ÖZELLİKLERİ

Parmak patates 

Orta erkenci-geççi  
Hızlı
Beyaz 

Sarı 
Açık Sarı
Uzun-Oval
İri
Sığ
%21,2
BC

Orta derece dayanıklı 
Uzun 

OTTAWA sarı kabuklu ve açık sarı et renginde bir sanayilik

çeşittir.



Hasat
OTTAWA mekanik hasara karşı duyarlıdır, bu yüzden hasat ve 
taşıma sırasında gerekli özenin gösterilmesi  tavsiye edilir. 
Depolama
OTTAWA uzun süreli bir uyku dönemine sahiptir. Uzun süre 
depolandıktan sonra bile  ürün parmak patates olarak işlenebilir.

Yabancı Ot İlacı Uygulaması

OTTAWA Metribuzine  karşı duyarlıdır,genellikle çıkış öncesi 
kullanımı tavsiye edilir. Yeşil aksamda problem oluşsa dahi verimi 
olumsuz yönde etkilemez.

Mantar İlaçlama 
Mildiyö'ye karşı hassas olan  OTTAWA önleyici bir koruma programı 
yapılması tavsiye edilir

Gübreleme 

Azot: 
Fosfor:        

standard uygulama  -%20 
standard uygulama

Potasyum : standard uygulama 

Tohum Bakımı
OTTAWA tercihen orta ve iyi su seviyesine  sahip verimli 
topraklarda yetiştirilmesi tavsiye edilir. Dikimden 1 hafta önce tohum 
sıcaklığının 15°C ye çıkarılması önerilir. Yetişme evresinde sıcak ve  
kurak hava koşullarına karşı toleransı yüksektir. Dikimden 3 hafta 
önce soğuk depodan çıkarılması tavsiye edilir.

NOT: Patates tohumları kesinlikle kesilmemelidir.

Gübreleme seviyesi toprak analizine göre değişir

Gübreleme
önerileri

Hasat ve
Depolama
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AR TARIM TOHUMCULUK gerektiğinde bu bilgileri revize edebilir ve bu bilgilerin kullanımından 
doğabilecek herhangi bir ürün kaybı ve maddi hasardan dolayı sorumlu olmayacaktır.




