
Yemeklik

 Orta Erkenci  

İyi,hızlı

Beyaz

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 Dayanımı            
Bruising 
Uyku dönemi 

Sarı
Sarı
Uzun-oval homojen      
İri boy 
Yüzlek
%17,5
AB
Oldukça hassas 
Dayanıklı  
Kısa 

Hastalıklara Dayanıklılık       
Altın Kist Nematod : RO 1 and 4 

Altın Kist Nematod :RO 2 and 3 

Beyaz Kist Nematod: PA 2      
Beyaz Kist Nematod: PA 3

Yn-virus 

Yntn-virus 

Adi uyuz
Tozlu uyuz
Yumru geç yanıklığı          
Yaprak geç yanıklığı
Spraing
Patates siğil hastalığı 1.ırkına

Fusairum

Dayanıklı     
Hassas          
Hassas
Hassas     
Oldukça dayanıklı   
Oldukça hassas 
Orta derece  
Oldukça hassas 
Hassas           
Hassas 
Hassas 
Dayanıklı  
Orta derece

• Vogue parlak sarı kabuk ve sarı et rengiyle taze yemeklik bir 
patates çeşididir.

• Vogue yumrular oval uzun,iri ve yüzlek gözlüdür.
• Vogue yumru sayısı orta, homojen verimi yüksektir.
• Adi uyuza ve patates siğil hastalığına dayanımı çok 

yüksektir.
• Vogue pazarlanabilir yüksek verime sahiptir. 
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Vogue parlak sarı kabuk ve sarı  et rengiyle

taze yemeklik bir patates çeşididir. 

ÜRÜNÜN 
KARAKTERİSTİK 

ÖZELLİKLERİ



Hasat
Hasattan önce üst öldürülmesinden sonra en az üç hafta bekleyin, 
çünkü Vogue mekanik hasara karşı hassastır. Ayrıca  kara lekeye karşı 
da hassas değildir.
Depolama
Vogue'un kısa bir uyku dönemine sahip olmasından dolayı, kısa dönem 
depolamaya veya tarladan direk pazara uygun bir çeşittir. Vogue 
mümkün olduğunca boylamadan muhafaza edilmelidir, boylama 
yapıldıktan sonra dikim gerçekleşmezse tohumlar kısa sürede yaşlanır.

Yabancı Ot Önlemi

Metribuzin aktif maddeli ot ilacı kullanılmasında sakınca yoktur. Sencor 
kullanımı çıkış öncesi tavsiye edilir.

Mantar İlaçlama 
Geç yanıklığa karşı hassas olan Vogue düzenli şekilde fungusit 
ilaçlama programı yapılması ve takibi tavsiye edilir.

Gübreleme 

Azot: standard uygulama  - %,20
Fosfor:         standard uygulama
Potasyum :  standard uygulama veya  + %10

Tohum Hazırlığı
Yumrular soğuk depodan çıkarılıp direk dikilmemelidir. İyi yumru 
sayılarına  sahip olmak için dikimden önce filizlendirme yapılmalıdır. 
Apikal sürgün ucunun kırılmasından sonra diğer gözlerin uygun 
şekilde sürmesi sağlanmalıdır.

Toprak sıcaklığı en az 12 derece olmalıdır.

 Gübreleme seviyesi toprak analizine göre yapılmalıdır.

Gübreleme
önerileri

Hasat ve
Depolama
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AR TARIM TOHUMCULUK bilgilerin kullanımından doğabilecek zararlı sonuçlardan sorumlu olmayacaktır.




