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•

Oval-långa knölar med grunda ögon, ljusgult skal och
ljusgult till krämfärgat köttfärg

•

Mjölig kokegenskap med bra konsumtionsegenskaper

•

Resistent mot PCN (RO 1&4) och potatiskräfta (1)
och bra motstånd mot Fusarium

Ändamål

Matpotatis

Växtegenskaper
Mognad
Inledande utveckling
Blomfärg

medeltidig matpotatis
mycket bra
vit

Knölegenskaper

Motståndskraft
Gul nematod RO 1 och 4

immun

Gul nematod RO 2 och 3

mottaglig

Vit nematod PA 2

mottaglig

Vit nematod PA 3

mottaglig

n

Y -virus
Y

ntn

ganska motståndskraftig (7)

-virus

något mottaglig

Vanlig skorv

något mottaglig

Pulverskorv

ganska mottaglig

Skalfärg

gult

Brunröta

ganska motståndskraftig (7)

Köttfärg

ljusgult

Bladmögel

ganska mottaglig

Knölform

oval-lång

Rostringar

mottaglig

Knölsättning

bra

Potatiskräfta 1

Immun

Knölstorlek

medel

Sencor (Metribuzin)

inte känslig

Regelbundenhet av storlek

regelbunden

Ögondjup

mycket grunda

Torr substans (TS)

20,1%

Specifika vikten, mogen

1,079

Kokegenskap

BC

Skördeskador

något känslig

Stötblått

ganska känslig

Groningsvila

medel
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Adato

Växtnäring
Kväve N:

140-160 kg/ha: sandjord +10 kg/ha.
Rekommenderas delad giva och den andra givan
appliceras vid knölbildningen.

Fosfor P:

standardgiva

Kalium K:

275 kg/ha: Sandjord +25 kg/ha

Gödslingsnivån baseras på odling i södra Sverige och på jordanalys.

Utsädesbehandling
Plantera Adato i varmjord (10° C).
Planteringsavstånd
Radavs. 75 cm: Knölstorlek 35-50: sättavstånd 25 cm
Radavs. 85 cm: Knölstorlek 35-50: sättavstånd 23 cm

Ogräs
Användning av Sencor (metribuzin) ger inga problem.
Svampmedel (fungicider)
Strikt förebyggande besprutningsschema mot bladmögel är nödvändigt,
eftersom Adato är ganska mottaglig.

Skörd
Skörd två veckor efter väl genomförd blastdödning är vanligtvis
tillräckligt, eftersom Adato ganska känslig mot stötblått men bara lite
känslig mot skördeskador.
Lagring

Uppdaterad maj -18

Adato har medellång lagringsvila (6 månader).

Agrico Nordic ansvarar inte för några skadliga konsekvenser som kan uppstå från att använda vår information.

