ДОНАТА (за пържене)
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
■
■
■
■

ДОНАТА е средно ранен сорт (130-135 дни вегетация)
Подготовка на почвата: целта трябва да бъде дълбок и рохкав почвен слой
Големите по-размер, дълго-овални клубени и високият добив изискват добре направени високи лехи
Растояние на засаждане:
■ Дълбочина на засаждане:3 см по-дълбоко от нормата
Размер на
семената
мм.
28/35
35/50
50/55
35/55

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■

23
36
40
38

см
см
см
см

19 см
30 см
33 см
32 см

Не е известна чувствителност към Метрибузин
N-изискване на ДОНАТА е средно сравнено с местният стандарт (в зависимост от почвения тип/район/желан размер на
клубените при пакетиране)
P2O5 12 кг/дка
K2O 35 - 38 кг/дка (K2SO4)
MgO 8 кг/дка
След прибиране на продукцията,изсушете добре клубените с цел заздравяването на раните от механични повреди
Съхранявайте при постоянна температура в скада ( 7°C )

ВАЖНИ ТОЧКИ
■
■

Растояние между редовете
75 см
90 см

(базирано на целеви среден добив 6 т/дка )

Почви с висок риск от вътрешни ръждиви трябва да се избягват
След доставката на семената ,съхранявайте в насипно състояние или бокс палети (ако доставката е повече от 4 седмици
преди засаждането – съхранявайте в студен скад на 5°C)
Извадете семената от студения склад три седмици преди засаждането. Физиологично по-старите семена залагат повече
клубени
Повишете температурата на семената до 15°C една седмица преди засаждането им
Дълбочина на засаждане с 3 см. по-дълбоко от нормалното
Третиране на семената: препоръчва се оббезаразяване,но не третирайте семена който са току що покълнали или със
счупени кълнове.За предпочитане е обработка на браздите.(Азоксистробин показва добри резултати при обработка на
почвата срещу много гъбични инфекций)
Препоръчват се редовни пръскания за мана,пременете към фунгициди с предпазно действие върху клубените по-късно
през сезона
Препоръчват се предпазни пръскания срещу Алтернария
Разделете N-торенето; приблизително 2/3 преди засаждане, 1/3 при залагане на клубените
Препоръчва се подхранване с 0,6кг/дка листен азотен тор
ДОНАТА е слабо чувствителен на механични повреди – прибирайте и обработвайте внимателно

Всички подробности се основават на резултати от официални сортови опити и/или наш собствен опит,вкючително и от различните райони на Република България.Но тъй като картофите са
естествен продукт,не можем да поемем отговорност за тези детайли.
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2/3 N
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1/1 K2O
преди
засаждане

1/3 N
при залагане
на клубените

0,6кг/дка Nлистен тор

0,6кг/дка Nлистен тор

Ранно стартиране на предпазните
пръскания срещу алтернария
Ранно стартиране на предпазните пръскания срещу мана
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