
 Yemeklik  

Orta erkenci  

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 Dayanıklığı 
Bruising
Uyku Dönemi

Hastalıklara Dayanıklılık             
Altın  Kist Nematod : R01 and 4 
Yn-virus 

Yntn-virus 

Adi uyuz
Tozlu uyuz
Yumru geç yanıklığı 
Yaprak geç yanıklığı 

Dayanımı yüksek 
Orta derece dayanıklı    
Orta derece dayanıklı 
Hassas    
Oldukça hassas
Orta derece dayanıklı 
Oldukça hassas

• SPECTRA  albenisi güzel, yuvarlak yumru şekline sahip
yemeklik bir çeşittir.

• SPECTRA sarı bir kabuğa ve sarı bir et rengine sahiptir.
• SPECTRA  yumru sayısı oldukça fazla, yetiştirilmesi kolay bir

çeşittir.
• SPECTRA yüksek sıcaklık koşullarına mükemmel derecede

uyum sağlar.
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ÜRÜNÜN 
KARAKTERİSTİK 

ÖZELLİKLERİ

Sarı
Sarı
Yuvarlak  
İri 
Sığ
%17,9
AB        
Oldukça Hassas
Hassas    
Kısa 

SPECTRA, orta erkenci yüksek verime sahip yemeklik bir
çeşittir. 



Hasat
Hasatın, üst öldürülmesinden 2 veya 3 hafta sonra yapılması tavsiye edilir.  
SPECTRA mekanik hasara karşı oldukça hassas olduğu için dikkatli bir hasat 
yapılması tavsiye edilir. 

Depolama
SPECTRA kısa  süre uyku dönemine sahiptir. 4°C de depolanabilir. 

Yabancı Ot İlacı Uygulaması

Metribuzin kullanımı yapraklarda tepkiye ve bazen de az 
miktarda verim düşüklüğüne neden olabilir. Bundan 
dolayı çıkış öncesi  kullanılması tavsiye edilir.

Mantar İlaçlama

Geç yanıklığa karşı hassas olan SPECTRA düzenli bir 
şekilde ilaçlama programı uygulanması tavsiye edilir.

Gübreleme 

Azot:     Standard uygulama 
Fosfor:       Standard uygulama
Potasyum :Standard uygulama

Tohum Bakımı

SPECTRA'da ön filizlendirme yapılması yumru sayısına negatif etki 
yapabilir. SPECTRA'nın soğuk hava deposundan çıkar çıkmaz 
dikimi yapılmalıdır . 2. büyümeye karşı hassas olan SPECTRA 'nın 
çatlak yapmaması için düzenli sulama aralıklarına ve azotlu gübre 
uygulamasına dikkat edilmesi tavsiye edilir.

NOT: Patates tohumları kesinlikle kesilmemelidir.

 Gübreleme miktarı 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 kayıbı ve maddi hasardan dolayı sorumlu olmayacaktır..




