
 
 

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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                                                          ДЖОРДЖИНА 

   ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

■ ДЖОРДЖИНА е средно ранен сорт  (120 - 130 дни вегетация) 

■ Извадете семената от чувалите веднага след пристигането ,за да запазите тяхното качество 

■ Осигуреното и редовно поливане е от голчмо предимство 

■ Подготовка на почвата: целта трябва да бъде дълбок и рохкав почвен слой  

■ Растояние на засаждане: ■    Дълбочина на засаждане:нормална 

 

 

 

 

 

 

■ Не е известна чувствителност към Метрибузин 

■ MgO 7 кг/дка 

ВАЖНИ ТОЧКИ  (базирано на целеви среден добив 5 т/дка ) 
■ Почви с висок риск от заразяване с обикновена краста трябва да се избягват 

■ Препоръчва се ранно започване с поливките –при образуване на кожицата 

■ Кратко стимулиране на покълването (3-4 дни преди засаждане) 

■ Третиране на семената: препоръчва се оббезаразяване; за предпочитане обработка на браздите. 

(Азоксистробин показва добри резултати при обработка на почвата срещу много гъбични инфекций) 

■ N 14-16 кг/дка включ.. Nmin като амоний или амид в зависимост от почвения тип/район/желания размер на клубените при 

пакетиране)-препоръчва се разделяне на торенето- 2/3:1/3 

■ P2O5 12-13 кг/дка 

■ Едно или две подхранвания с P-K листен тор след цъфтеж 

■ K2O 25 - 30 кг/дка (като K2SO4) – ако посевът се полива разделете торенето с К на 1/2:1/2 

■ ДЖОРДЖИНА е чувствителна на мана по листата – необходимо е ранно стартиране и редовно третирене срещу болеста 

до края на вегетацията 

■ Прибирайте навреме след узряване на кожицата за по-добро качество на продукцията! 

 

Желана 

големина на 

клубените 

Размер на 

семената 

     мм. 

Растояние между редовете 

75 см 90 см 

40/60 

28/35 18-20  см 14-16  см 

35/50 30-32  см 25-27  см 

35/55 32-34  см 27-28  см 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2/3 N 

1/1 P2O5 

1/2 K2O 

преди 

засаждане 

 Ранен старт: защита от мана по листата 
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