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Fontane pazarlanabilir yüksek verimli sarı kabuk renkli açık
sarı et rengine sahip parmak patatese ve cipse uygun bir
çeşittir.
Fontane düşük şeker içeriğiyle iyi işleme kalitesine sahiptir.
Fontane kuru madde oranı yüksek ve tüm toprak yapılarında
yetişme özelliğine sahiptir.
Fontane yumrular uzun oval homojen dağılımlı yumru sayısı
ve verimi yüksek bir çeşittir.

ÜRÜNÜN
KARAKTERİSTİK
ÖZELLİKLERİ
Yetiştirme tipi

Parmak Patates ve Cips

Hastalıklara Dayanıklılık
Altın Kist Nematod : RO 1 and 4 Dayanıklı
Altın Kist Nematod :RO 2 and 3 Hassas

Bitki Özellikleri
Olgunluk Dönemi
İlk Gelişimi
Çiçek Rengi
Yumru Özellikleri
Kabuk rengi
Et rengi
Yumru şekli
Yumru Boyutu
Göz Derinliği

Beyaz Kist Nematod: PA 2

Hassas

Beyaz Kist Nematod: PA 3

Hassas

Orta geççi

Y -virus

Oldukça hassas

İyi Hızlı

Yntn-virus

Orta derece

Beyaz

Adi uyuz

Orta derece

Tozlu uyuz

Orta derece

Yumru geç yanıklığı

Orta derece

Yaprak geç yanıklığı

Orta derece

Spraing

Orta derece

Sarı
Açık Sarı
Oval
İri boy

n

Patates siğil hastalığı

Orta derece

Yüzlek

Erwinia

Orta derece

Yaprak kıvırcık virüsü

Orta derece

Patates Siğili 1. ırk

Mekanik Hasara Dayanıklığı

%23,2
BC
Mukavemeti yükse

Hassas
Orta derece

Bruising

Oldukça Hassas

Patates Siğili 6. ırk

Uyku Dönemi

Uzun

Kuru Madde Oranı
Pişme Tipi
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Gübreleme
önerileri

Gübreleme
Azot:

standard uygulama + %,30

Fosfor:

standard uygulama

Potasyum : standard uygulama veya + %10
Tohum Bakımı
Ön filizlendirmeye ihtiyacı yoktur. 35/55 mm'lik yumru boyutlarında en uygun ekim
aralığı yaklaşık 32cm'dir (Sanayilik üretim)
Fontane iyi bir yeşil aksama sahip olup erken gelişim süresince sert rüzgara maruz
kalması durumunda dahi yeşil aksam örtüsü etkilenmez. Fontane mekanik hasara ve
çarpmaya karşı düzeyde orta seviyede dirençlidir. Aynı zaman da patates uyuzuna
karşı da duyarlıdır, ancak Spraing’e (TRV) olan dayanıklılığından dolayı toprak
seçiçiliği yoktur.

Gübreleme seviyesi toprak analizine dayanır.

Yabancı Ot Önlemi
Metribuzin kullanımı genellikle yaprakta renk sasrmasına sebep
olur ama verime olumsuz etki etmez.
Mantar İlaçlama
Geç yanıklığa karşı hassas olan Fontane katı ve önleyici düzenli
ilaçlama programı ister.

Hasat ve
Depolama
Hasat
Hasattan önce üst öldürülmesinden sonra en az üç hafta bekleyin, çünkü
Fontane mekanik hasara karşı ve bruising karşı orta derece dayanıklıdır.
Depolama
Fontane uzun süre depolama özelliğine sahip olmasından dolayı 7‘C
depolanması durumda uyku döneminden çıkarak filizlenmez. Filiz önleyici
kimyasalların kullanılması kabuk yapısında olumsuz etkilere sebep olabilir ve
bundan dolayı paketlemede albenisinin düşmesine neden olur..

AR TARIM TOHUMCULUK bilgilerin kullanımından doğabilecek zararlı sonuçlardan sorumlu olmayacaktır.

