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BABYLON, yüksek kuru madde içeriği ve uzun oval yumru
şekliyle yemeklik ve parmak patates için çok uygun bir çeşittir.
BABYLON, uzun süreli depolamada kalitesini koruyan bir
çeşittir.
Pişirme türü unludur ve harika kızartma kalitesine sahiptir.
BABYLON, iri, uzun oval yumrulara, sarı bir kabuğa ve sarı
bir et rengine sahiptir.
BABYLON, oldukça iyi bir virüs direncine sahiptir.

ÜRÜNÜN
KARAKTERİSTİK
ÖZELLİKLERİ
Yetiştirme tipi

Parmak patates,yemeklik

İlk Gelişimi
Çiçek Rengi
Yumru Özellikleri
Kabuk rengi
Et rengi
Yumru şekli
Yumru Boyutu
Göz Derinliği
Kuru Madde Oranı
Pişme Tipi

Altın Kist Nematod : R01 and 4 Dayanıklı
Yn-virus

Dayanımı yüksek

Yntn-virus

Dayanımı yüksek

Adi uyuz

Hassas

Geççi

Yumru geç yanıklığı

Hassas

Hızlı

Yaprak geç yanıklığı

Orta derece dayanıklı

Beyaz

Spraing

Orta derece dayanıklı

Fusairum

Dayanıklı

Patates Siğili F1

Dayanıklı

Bitki Özellikleri
Olgunluk Dönemi

Hastalıklara Dayanıklılık

Sarı
Sarı
Oval uzun
İri
Sığ
%21,7

BC
Mekanik Hasara Dayanıklığı Hassas
Bruising

Hassas

Uyku Dönemi

Uzun
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Gübreleme
önerileri

Gübreleme
Azot:

standard uygulama -%10

Fosfor:

standard uygulama

Potasyum :

standard uygulama +%10

Yeterli düzeyde yüksek kuru madde içeriği sağlamak için tavsiye Azot
miktarı standarttan daha azdır. Dikimden önce ön filizlendirme yapılmalıdır.

Tohum Bakımı
BABYLON iyi bir yumru oluşumunu sağlamak için dikimden önce ön
filizlendirme yapılması tavsiye edilir.

Gübreleme miktarı toprak analizine göre değişir.

Yabancı Ot İlacı Uygulaması
Metribuzin kullanımı yapraklarda bir miktar renk bozulmasına ve nadiren
verim azalmasına neden olabilir.
Mantar İlaçlama
BABYLON, Geç yanıklığa karşı hassas olduğu için düzenli bir şekilde
ilaçlama programı yapılması tavsiye edilir.

Hasat ve
Depolama
Hasat
Dikkatli bir hasattan sonra yumruluların iyi bir kabuk bağlaması için üst
öldürümünden sonra 3 hafta beklenmelidir. BABYLON mekanik hasara karşı
hassas olduğu için ürüne gereken özen gösterilmelidir.

Depolama
BABYLON uzun süre uyku dönemine sahip ve depolama kalitesi oldukça iyi
bir çeşittir. 6°C de oldukça uzun süre saklanabilir.

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

