
Parmak patates, Cips

Orta geççi  
İyi
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 

Sarı
Açık Sarı
Oval  uzun      
İri boy 

Yüzlek

%22,8
BC        

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
Brusing

Oldukça dayanıklı        
Hassas          
Hassas    
Hassas    
Oldukça dayanıklı 
Oldukça dayanıklı 
Oldukça hassas 
Oldukça hassas 
Dayanıklı        
Dayanıklı
Hassas
Hassas
Oldukça dayanıklı

• Markies sarı kabuklu ve açık sarı et rengine sahip parmak
patatese uygun, yüksek verimli bir çeşittir.

• Yumrular homojen şekle ve sığ gözlere sahiptir.
• Yumru boyları oval ve uzundur. Unlu pişirme kıvamı ve mükemmel

kuru madde içeriğiyle kızartılırken az yağ emer ve cipslik olarakta
kullanılabilir.

• Markies'in çok düşük şeker içeriği vardır.
• Sprainge karşı dirençlidir bu yüzden çok kumlu topraklarda

yetiştirmekten kaçınılmalıdır.
• Markies dünya genelinde yetişen bir çeşittir.
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ÜRÜNÜN 
KARAKTERİSTİK 

ÖZELLİKLERİ

        Oldukça Hassas

Oldukça dayanıklı
Oldukça Uzun

Markies pazarlanabilir yüksek verimli sarı kabuk renkli açık sarı et

rengine sahip parmak patates ve cipse uygun bir çeşittir.



Hasat
Hasattan önce üst öldürülmesinden sonra en az üç hafta bekletilmesi 
tavsiye edilir. Markies'in  mekanik hasara karşı dayanımı yüksektir.
Depolama
Markies'in 6'C sıcaklıkta çok uzun bir uyku dönemine sahiptir. İyi bir hasat 
ve ilk kurutmadan sonra Markies uzun süreler boyunca saklanabilir.

Yabancı Ot Önlemi

Metribuzin  kullanımı genellikle yaprakta renk solmasına sebep olur 
ama verime olumsuz etki etmez. 

Mantar İlaçlama 
Geç yanıklığa karşı dayanıklı olan Markies yinede korucu ilaçlama 

programı ister.

Gübreleme 

Azot: standard uygulama  - %,10
Fosfat:         standard uygulama
Potasyum :  standard uygulama  veya  + %10  Önceki hasattan arta kalan 
seviyeleri göz önüne alarak standarttan biraz daha az Azot uygulanmalıdır. 
Büyüme sezonu süresince ikinci bir uygulama yumru sayılarını arttırabilir. Erken 
yaprak oluşumu için yeterli NO3 kullanılması tavsiye edilir

Tohum Bakımı
 En iyi sonuçlar için önerilen ısıtmadan sonra ön filizlendirme yapmak iyi 
sonuçlar almayı sağlar. Geç olgunlaşan bir çeşit olarak, yumru sayılarına 
olumsuz etki edebileceği için soğuk depodan çıkarır çıkarmaz ekmekten 
kaçınınız. Çeşit büyük yumrular oluşturduğu için iyi bir sırt gerektirir. Markies 
güçlü bir  yeşil aksam ve toprak örtüsü üretir bu da kurutulmasını zorlaştırır. 
Markies Alternaria'ya duyarlıdır bu yüzden buna karşı koruyucu bir uygulama 
önerilir. Ezilmeyi önlemek ve sap kesiminden önce doğal yaşlanmanın 
başlamasını sağlamak için hasatta dikkat edilmelidir. Ezilmeye karşı duyarlılığı 
düşüktür. Markies kolay kolay çatlak oluşturmaz

Gübreleme seviyesi toprak analizine dayanır.

Gübreleme
önerileri

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




