Zalecenia uprawowe 2017

C. Meijer B.V. i Agriana Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki wynikające z niniejszych zaleceń.

Przygotowanie do sadzenia
-

-

Otrzymasz sadzeniaki nie za wcześnie.
Po odbiorze nie przechowuj sadzeniaków w big begach najlepiej przesyp je
do niegazowanych skrzyniopalet. Przechowuj sadzeniaki w suchym dobrze
wentylowanym miejscu w temperaturze>10⁰C.
Rozpocznij sadzenie odmiany Lady Anna gdy sadzeniaki są odpowiednio
pobudzone, mają otwarte oczka – są w fazie białego kiełka.
Gdy została przełamana dominacja wierzchołkowego kiełka.
Jeżeli kiełki są zbyt długie należy je obłamać. Następnie odczekaj żz
sadzeniaki wypuszczą ponownie nowe kiełki i będą znów w fazie białego
kiełka.

Sadzenie
-

-

Nie sadź zbyt głęboko (poziom gruntu), w zbyt zimna glebę (temp. ˃8⁰C) I
zbyt wcześnie. Jest to szczególnie ważne gdy używasz sadzarek z blachą
formującą redliny (tzw ,,sadzenie na raz”).
Zaprawiaj sadzeniaki (przeciwko rizoktoniozie), zaraz po ich otrzymaniu lub
bezpośrednio przed sadzeniem lub w trakcie sadzenia.
Zwróć uwaga na gleby zainfekowane przez nicienie i wirus T.R.V. (Tobacco
Rattle Virus).
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Nawożenie
(Właściwe dawki nawozowe powinny zależeć od zasobności gleby oraz przepisów związanych z
nawożeniem).
-

275 kg N/Ha, w zależności od zawartości w glebie.
70% całości na początku przed sadzeniem.
20% w trakcie sezonu w momencie wiązania bulw.
10% pogłównie jako granulat lub dolistnie w formie oprysku.
Możliwe jest zastosowanie obornika.
110 kg P/Ha, w zależności od zawartości w glebie.
Nawożenie dolistne może być stosowane w połączeniu z ochroną fungicydową przeciwko zarazie.
Bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej ilości potasu → Zalecenie 300kg/Ha, w zależności od
zawartości w glebie.
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Ochrona
Doświadczenia pokazują odporność na metrybuzynę, jednak przy jej
stosowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na warunki oraz dostosować
się do zaleceń z etykiety i instrukcji.
Lady Anna ma średnią odporność na zarazę liści dlatego należy regularnie
wykonywać zabiegi ochronne.
Zalecamy także uwzględnienie w programie ochrony środków chemicznych
zwalczających alternariozę.
Doświadczenia pokazują także dobre efekty przy zastosowaniu hydrazydu
maleinowego na odmianie Lady Anna → Zapytaj doradcę o odpowiedni
moment zastosowania oraz o właściwą dawkę preparatu.
Zbiór
-

-

Przed przystąpieniem do zbioru, upewnij się, że bulwy wykształciły już właściwą skórkę.
Lady Anna wiąże bulwy głęboko, dlatego zwróć uwagę na ustawienia kombajnu aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym bulw, wynikłym w trakcie zbioru. Uszkodzone bulwy mogą zostać
zainfekowane przez patogeny (bakterie i grzyby).
W trakcie załadunku do przechowalni możliwe jest zastosowanie inhibitorów
kiełkowania w farmie płynnej lub proszkowej. Można również stosować je w
formie gazowań w przechowalni.
→Zwróć uwagę na warunki pogodowe I wilgotność gleby!

Przechowywanie
-

-

Rozpocznij wentylowanie już w momencie załadunku do przechowalni pierwszych ziemniaków,
nawet jeśli przechowalnia nie jest załadowana do końca.
Po zbioże wentyluj ziemniaki w cyklu zamkniętym. Tak aby powietrze wewnątrz ziemniaków mieszało
się i całość przechowywanych ziemniaków miała jednakową
Zwróć uwagę na właściwe wygojenie po zbiorze. Sprawdzaj czy powierzchnie cięć na bulwach są
kompletnie suche.
Zakończ gojenie gdy ziemniaki i zanieczyszczenia w pryźmie
będą już całkowicie suche.
Schładzaj ziemniaki stopniowo do momentu osiągnięcia
o
właściwej temperatury przechowywania 6 C w grudniu.
Jednakże temperature powinna zależeć od planowanego
rozpoczęcia dostaw.
Dbaj o to aby temperaturę w okresie przechowywania była stała I nie ulegała wahaniom, pomoże to
zapewnić właściwa jakość smażenia.
Lady Anna ma bardzo stabilne cukry I długi okres spoczynku z tej racji jest odmiana właściwą do
długiego przechowywania. Nawet do końca sezonu.
Ziemniaki przed rozpoczęciem rozładunku przechowalni będą wymagały podniesienia temperatury
przechowywania, rekondycji.
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