


Şirketimiz, 1995 yılında Hacı SÜT tarafından 

Nevşehir'de kurulmuştur.

Merkezi Nevşehir'de bulunan şirketimiz tohumluk 

ve sofralık patates yetiştiriciliği, depolama 

hizmetleri ve pazarlaması konusunda faaliyet 

göstermektedir. Gözde Zirai Ürünler,

Dünya’nın en büyük tohumluk patates ıslah

şirketi Hollanda Menşeli HZPC’nin

Türkiye temsilcisidir. INNOVATOR
Shepody x RZ-84-2580

......................................................... syf 3-4

................................................... syf 5-6

....................................................... syf 7-8

...................................................... syf 9-10

..................................................... syf 11-12

........................................ syf 13-14

............................................. syf 15-16

................................................. syf 17-18

LUCINDA
Vivaldi x Carrera

CHALLENGER
Aziza x Victoria

CARRERA
Allard x Concurrent

GIOCONDA
Vivalde - Carrera

COLOMBA
Carrera x Agata

TAURUS
Panda x RZ 87-44

SAGITTA
Gallia x RZ 86-2918

İ Ç İ N D E K İ L E R



COLOMBA
Carrera x Agata

COLOMBA
Carrera x Agata

AB• Erken olgunlaşma ve yumrulanma

• Çok çekici parlak kabuk

• Farklı iklimlerde iyi performans

• Erken kabuk oluşumu

• Adi uyuza karşı iyi direnç

EKİM POPÜLASYONLARI

GÜBRE

ÖZELLİKLER

Pişirme tipi AB - Biraz sıkı
Olgunluk 79 Erken
Olgun verim 105 Yüksek
Yumru boyutu 82 Büyük
Yumru şekli Yuvarlak oval / Oval
Yumru sayısı 12-14
Piştikten sonra renk Sarı
Kabuk rengi Sarı
Dinlenme dönemi 38 Kısa
Çıkış  76 Hızlı 
Metribuzin duyarlılığı 68 Duyarlı 
Yeşillik gelişimi 65 Orta   
İç morarma 4 Duyarlı değil 
Küçük Patates bozukluğu 34 Duyarlı
Kuru madde içeriği / Nişasta 16,7%/10,9% 
UWW / Özgül ağırlık 299 / 1,063
Spraing 87 Biraz duyarlı
Mildiyöye yaprakta reaksiyonu 38 Duyarlı
Mildiyöye yumruda reaksiyonu  40 Duyarlı
Alternaria 63 Biraz duyarlı
Adi uyuz 70 Orta derecede dirençli
Tozlu uyuz 64 Biraz duyarlı
PVY 20 Çok duyarl
Yntn yumru toleransı 99 Toleranslı
PCN Direnci

Siğil hastalığı

İtalik: şirket analizi/resmi analiz yapılmamıştır.

• Market: 40-70 mm.
  Sıra Mesafesi
Tohum büyüklüğü Ekim popülasyonu/ha 75 cm 90 cm
- 28/35 55.000 24 20
- 35/50 40.000 33 28
- 35/55 36.000 37 31
• Ekim derinliği: normal.
• Doğru bir hesaplama için daima yumru 
sayısını kontrol edin.

• Gübrelemeyi toprak analizine göre    
   programlayın.
• Bölünmüş uygulamanın ek bir faydası yoktur. 
   Azot tek bir uygulamada uygulanabilir.
• Azot (N): Diğer erken çeşitlere kıyasla %100.
• Kök sistemi gelişimini teşvik etmek için 
    yüksek seviyede fosfor önerilir.
• Erken hasat yapabilmek için organik gübre 
   tavsiye edilmez.
• COLOMBA magnezyum eksikliğine karşı 
   hassastır, bu nedenle eser elementlerle 
   gübreleyin.

Tip
Değer
Fysio
Değer

Ro1
9

F1
9

Ro2/3
6

F2
3

Pa2

F6
3

Pa3

F18
1

Patates mamulü için genel üretim tavsiyeleri Patates mamulü için genel üretim tavsiyeleri

• COLOMBA’nın dinlenme süresi kısadır.
• Fizyolojik yaşlanmayı ve kurumayı önlemek için tohumu soğuk depoda tutun.
• Filizlerden arındırırken, yumrularda yoğunlaşma olmasını önleyin.
• COLOMBA büyük boy tohumların kesilmesine iyi reaksiyon verir. Ekimden 3-4 hafta önce en iyi 
   sonuçlar alınır.
• Bu tür küçük patates bozukluğuna karşı biraz duyarlıdır, soğuk toprağa ekim yapmaktan kaçının.
• COLOMBA tüm toprak tiplerinde yetiştirilebilir.
• Hassas topraklarda Rhizoctonia'ya karşı toprak işleme uygulayın.

• Çıkış iyi bir yeşillik gelişimi ile birlikte muntazamdır.
• Yumrulanma erkendir.
• Çıkıştan önce metribuzin kullanılması önerilir. Çıkıştan sonra uygulanacaksa düşük doz sistemini kullanın.
• Hava koşulları metribuzin etkinliği üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir, dozu şartlara göre ayarlayın.
• Kuru koşullarda sulama tavsiye edilir.
• Kuru madde birikimini teşvik etmek için sulamayı mevsimin ikinci bölümünde sınırlayın.
• Mildiyöyü önlemek için güçlü bir Phytophthora programı kullanın
• Kuru ve sıcak koşullar, ısı filizlerine neden olabilir.

• %17’lik kuru madde içeriği hedefleyin.
• COLOMBA oldukça erken olgunlaşır, tevek öldürme hiç sorun çıkarmaz.
• Genel olarak, COLOMBA'nın iyi bir stolondan ayrılması ve kabuğu erken oluşur.
• COLOMBA 75-90 gün sonra hasat edilebilir.
• Yeşil haldeyken veya tevek öldürüldükten kısa bir süre sonra hasat edildiğinde, iyi bir kabuk 
   kalitesi için çabuk kuruma ve soğuma sağlanmasına dikkat edin.

• COLOMBA erken büyüyen bir çeşittir ve bu nedenle satışlar normalde hasattan sonraki 2 ay 
   içerisinde gerçekleşir.
• 3 aydan daha uzun depolama süresi için soğutma gereklidir.
• SOĞUK DEPOLAMA
• Kurumayı önleyin, soğutma havası ve ürün sıcaklığı arasında küçük bir farkla soğutun.
• Günde 0,5 - 0,7 derece azaltarak sıcaklığı 3 °C-4 °C arasında sabit bir değere düşürün.
• CO2 birikmesini önlemek için düzenli olarak fakat kısa sürelerle havalandırın.
• Sıcaklıktaki herhangi bir dalgalanma, yoğuşma ile birleştiğinde, erken filizlenmeyle ve yüksek 
   gümüş leke riski ile sonuçlanabilir.
• Uzun süreli depolama için filiz inhibitörleri kullanmak gerekir.

Ön muamele ve ekim

Büyüme sırasında dikkat edilecek noktalar

Tevek öldürme ve hasat

Depolama

syf - 3 syf - 4



CARRERA
Allard x Concurrent

CARRERA
Allard x Concurrent

• Erken hasat için çok uygun

• Büyük boy yumrular

• Albenisi yüksek par

• Tek tip yumru büyüklüğü ve şekli

• Erken olgunlaşma

EKİM POPÜLASYONLARI

GÜBRE

ÖZELLİKLER

Pişirme tipi AB – Biraz sert
Olgunluk 77 Erken
Olgun verim 99 Orta yüksek
Erken verim 99 Orta yüksek
Yumru boyutu 86 Çok büyük
Yumru şekli Oval
Yumru sayısı 9-11
Piştikten sonra renk Sarı
Kabuk rengi Sarı
Dinlenme periyodu 57 Orta
Çıkış 68 Normal Metribuzin 
duyarlılığı 65 Duyarlı 
Yeşil aksam gelişimi 63 Orta 
İç Morarma 10 Az duyarlı Küçük 
patates bozukluğu 41 Oldukça duyarlı 
Kuru madde içeriği/Nişasta 17% / 11,2% UWW / 
Özgül ağırlık 304 / 1,064
Spraing 70 Hassas
Mildiyöye yaprakta reaksiyon 50 Biraz Hassas
Mildiyöye yumruda reaksiyon 68 Biraz Hassas
Alternaria 59 Biraz Hassas
Adi uyuz 60 Biraz Hassas
Tozlu uyuz 59 Biraz Hassas
PVY 13 Çok Hassas
Yntn yumru toleransı 98 Toleranslı
PCN Direnci

Siğil hastalığı

İtalik: şirket analizi/resmi analiz yapılmamıştır.

• Market: 40-65 mm.
  Sıra Mesafesi
Tohum büyüklüğü Ekim popülasyonu/ha 75 cm 90 cm
- 28/35 75.000 18 15
- 35/50 54.000 25 21
- 50/60 42.000 32 26
- Ekim derinliği: Normalden 3 cm daha derin.
- Doğru bir hesaplama için daima yumru sayısını 
   kontrol edin.
- Büyük yumruların kesilmesi tavsiye edilmez.

• Gübrelemeyi toprak analizine göre programlayın.
• Azot (N): Diğer erkenci türlere kıyasla %120.
• 4/5’ini ekimden önce, 1/5’ini toprak üstü 
   olarak uygulayın.
• CARRERA mineral eksikliklerine karşı 
   hassastır, bu nedenle eser elementlerle 
   gübreleyin.
• Manganez ve magnezyum, güçlü yeşillik 
   gelişimini teşvik edecek ve erken yaşlanmayı 
   önleyecektir.
• Daha hafif topraklarda ekstra bor uygulaması 
   tavsiye edilir.
• Sürekli su ve besin bulunabilirliği sağlayın. 
   Hızlı büyümenin ardından gelen durgunluk, 
   büyüme çatlaklarına neden olabilir.

Patates mamulü için genel üretim tavsiyeleri Patates mamulü için genel üretim tavsiyeleri

• CARRERA orta uzunlukta bir dinlenme periyoduna sahiptir.
• Apikal bir filiz varsa, filizi çıkarın ve küçük beyaz tomurcuklarla ekim yapın.
• Rhizoctania, gümüş leke ve diğer toprak kaynaklı cilt hastalıklarını kontrol altında tutmak için yumru 
   ve/veya toprak işlemlerinin yapılması önerilir. Toprak uygulaması olarak Azoksistrobin birçok 
   mantarda iyi sonuçlar verir.
• Verimli ve orta ağır killi toprak türlerinde en iyi kaliteye ulaşılacaktır.
• Ağır toprağa ekildiğinde iyi bir yapı çok önemlidir.

• Zayıf yeşillik gelişimi olduğundan başlangıçta yüksek azot dozu uygulayın.(Üre)
• Çıkışdan önce metribuzin kullanılması önerilir. Çıkışdan sonra kullanıldığı durumlarda düşük doz 
   sistemini kullanın.
• Hava koşulları metribuzin etkinliği üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir, dozu şartlara göre ayarlayın.
• Düzenli sulama, büyüme çatlaması riskini en aza indirir.
• Kabuk oluşumunun tamamlandığından emin olmak için sezonun ikinci bölümünde sulamayı sınırlayın.
• Mildiyö riskini önlemek için güçlü bir Phytophthora programı kullanın
• CARRERA Alternaria'ya karşı hassastır. Çiçeklenme zamanında tedaviye başlayın.
• Alternaria solani ve Alternaria alternate üzerinde etki eden ürünleri kullanın.
• Sezon sonuna doğru Mildiyönün yumruya inmesine karşı güçlü yumru korumalı ürünler kullanın.

• CARRERA oldukça erken olgunlaşır, tevek öldürme herhangi bir sorun çıkarmamalıdır.
• CARRERA'nın iyi bir stolondan yumru ayrılması vardır.
• Daha sonra gerçekleşebilecek Fusarium enfeksiyonunu önlemek için mekanik hasarları önlemek 
   üzere özel dikkat gösterin.
• Yumrular büyüktür. Hasar ve morarmalardan kaçınmak için dikkatle hasat edin ve depolayın.

• CARRERA erkenci bir çeşittir ve bu nedenle satışlar normal olarak hasattan sonraki 5 ay içinde 
   gerçekleşir.
• İyi koşullarda hasat edilmiş bir mahsul ilk kurutmadan sonra hızla soğutulabilir.
• Kurumayı önleyin, soğutma havası ve ürün sıcaklığı arasında küçük bir farkla soğutun.
• 3 aydan daha uzun depolama süresi için soğutma gereklidir.
• SOĞUK DEPOLAMA
• Sıcaklığı günde 0,5 - 0,7 derece düşürerek 5 °C'nin altına düşmeyen sabit bir sıcaklıkta depolayın.
• CO2 birikmesini önlemek için düzenli olarak fakat kısa sürelerle havalandırın.
• Sıcaklıktaki herhangi bir dalgalanma, yoğuşma ile birleştiğinde, erken filizlenme ve yüksek gümüş  
   leke riski ile sonuçlanabilir.

Ön muamele ve ekim

Büyüme sırasında dikkat edilecek noktalar

Tevek öldürme ve hasat

Depolama

Tip
Değer
Fysio
Değer

Ro1
9

F1
1

Ro2/3
8

F2
1

Pa2

F6
8

Pa3

F18
1

AB

syf - 5 syf - 6



GIOCONDA
Vivaldi x Carrera

GIOCONDA
Vivaldi x Carrera

AB• Çok çekici parlak kabuk

• İyi verim

• Muntazam yumru boyutu ve şekli

• Yüksek Yntn Direnci

• İyi depolanabilirlik özelliği

EKİM POPÜLASYONLARI

GÜBRE

ÖZELLİKLER

Pişirme tipi AB - Biraz sıkı 
Olgunluk 74 Erken
Olgun verim 102 Yüksek
Yumru boyutu 82 Büyük
Yumru şekli Yuvarlak oval /Oval
Yumru sayısı 12-14
Piştikten sonra renk Sarı
Kabuk rengi Sarı
Dinlenme dönemi 68 Orta
Çıkış 65 Yavaş Metribuzin 
duyarlılığı 73 Az duyarlı Yeşil 
aksam gelişimi 72 Güçlü
İç morarma 11 Oldukça hassas 
Küçük patates bozukluğu 64 Az duyarlı 
Kuru madde içeriği/Nişasta 17,4% / 11,6% UWW / 
Özgül ağırlık 312 / 1,066
Spraing 83 Biraz duyarlı
Mildiyöye yaprakta reaksiyonu 44 Duyarlı
Mildiyöye yumruda reaksiyonu 92 Dirençli
Alternaria 54 Duyarlı
Adi uyuz 60 Biraz duyarlı
Tozlu uyuz 61 Biraz duyarlı
PVY 34 Çok duyarlı 
Yntn yumru toleransı 99 Toleranslı
PCN Direnci

  
Siğil hastalığı

İtalik: şirket analizi/resmi analiz yapılmamıştır.

• Market: 40-70 mm.
  Sıra Mesafesi
Tohum büyüklüğü Ekim popülasyonu/ha 75 cm 90 cm
- 28/35 60.000 22 19
- 35/50 44.000 30 25
- 45/50 38.000 35 29
• Ekim derinliği: Normalden 3 cm daha derin.
• Doğru bir hesaplama için daima yumru 
   sayısını kontrol edin.

• Gübrelemeyi toprak analizine göre 
   programlayın.
• Azot (N): Diğer orta erken çeşitlere kıyasla 
   %110.
• 2/3’ünü ekimden önce, 1/3’ünü iste toprak 
   üstü olarak uygulayın. 
• Daha uzun bir büyüme mevsiminin 
   sağlanması için yavaş salınımlı besinler 
   tavsiye edilir.
• Çiçeklenmeden hemen önce yapılacak bir 
   potasyum (klorür) uygulaması, morarma 
   hassasiyetini azaltır.
• İyi bir fosfat ve potasyum gübrelemesi 
   verimi artırabilir.

Patates mamulü için genel üretim tavsiyeleri Patates mamulü için genel üretim tavsiyeleri

• GIOCONDA’nın dinlenme süresi uzundur.
• Ekimden önce tohumların yerel koşullara alışmasına izin verin.
• Tohumluk patatesleri 5 °C'nin altındaki sıcaklıklarda saklamayın. Ekimden önce onları yeterince ısıtın.
• Apikal bir filiz varsa, filizi çıkarın ve küçük beyaz tomurcuklarla ekim yapın.
• Tohum ekimden önce soğuk hava deposundan zamanında çıkarılmalıdır.
• Verimli ve orta ağır killi toprak türlerinde en iyi kaliteye ulaşılacaktır.
• Uzun yumrulardan kaçınmak için hafif topraklara ekim yapmayın.
• GIOCONDA'nın Rhizoctonia'ya karşı iyi bir toleransı vardır.
• Yeşillenmeyi önlemek için daha büyük tohumları daha derine ekin.
• Yeşil yumruları önlemek için iyi hacimli bir çapalanmış sıra olmasına dikkat edin.

• Çıkışı nispeten yavaştır, daha sonra ise yeşillik iyi gelişir.
• Çıkışdan önce metribuzin kullanılması önerilir. Çıkışdan sonra uygulanacaksa düşük doz sistemini 
   kullanın.
• Hava koşulları metribuzin etkinliği üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir, dozu şartlara göre ayarlayın.
• Sezon sonunda çok fazla sulama yapılması, su gözenekleri ( lentiseller) baskınlığını arttırır.
• Kuru koşullarda sulama tavsiye edilir.
• Kuru madde birikimini teşvik etmek için mevsimin ikinci bölümünde sulamayı sınırlayın.
• Mildiyöyü  önlemek için güçlü bir Phytophthora programı kullanın.
• Kuru ve sıcak koşullar, ısı filizlerine neden olabilir.

• %18,5’lik kuru madde içeriği hedefleyin.
• GIOCONDA'nın iyi bir yumru ayrılması vardır.
• Daha iyi bir kabuk oluşumu elde etmek için tevek öldürme ve hasat arasında yeterli zaman 
   olduğundan emin olun.
• GIOCONDA morarmaya karşı orta derecede hassastır. Mekanik hasarları önlemek için düşme 
   yüksekliğini azaltın.

• GIOCONDA'nın iyi bir dinlenme süreci vardır, bu nedenle ortam koşullarında depolama hasattan 
   sonraki ilk aylarda kullanılabilir.
• 5 aydan daha uzun depolama süresi için soğutma gereklidir.
• SOĞUK DEPOLAMA
• Kurumayı önleyin, soğutma havası ve ürün sıcaklığı arasında küçük bir farkla soğutun.
• Sıcaklığı günde 0,5 - 0,7 derece düşürerek 4 °C'nin altında olmayacak şekilde  sabitleyin.
• CO2 birikmesini önlemek için düzenli olarak fakat kısa sürelerle havalandırın.
• Sıcaklıktaki herhangi bir dalgalanma, yoğuşma ile birleştiğinde, erken filizlenmeyle ve yüksek 
   gümüş leke riski ile sonuçlanabilir.

Ön muamele ve ekim

Büyüme sırasında dikkat edilecek noktalar

Tevek öldürme ve hasat

Depolama

Tip
Değer
Fysio
Değer

Ro1
9

F1
9

Ro2/3
7

F2
1

Pa2

F6
1

Pa3

F18
1

syf - 7 syf - 8



LUCINDA
Vivaldi x Carrera

LUCINDA
Vivaldi x Carrera

AB• Büyük boy yumrular

• Çok çekici parlak kabuk

• Yüksek verim

• Geniş adaptasyon

• İyi depolanabilirlik özellikleri

EKİM POPÜLASYONLARI

GÜBRE

ÖZELLİKLER

Pişirme tipi AB – Biraz sıkı
Olgunluk 65 Orta Erken
Olgun verim 109 Yüksek
Yumru boyutu 84 Büyük
Yumru şekli Oval
Yumru sayısı 9-11
Piştikten sonra renk Sarı
Kabuk rengi Sarı
Dinlenme periyodu 69 Orta
Çıkış 65 Yavaş Metribuzin 
duyarlılığı 87 Duyarlı Değil Yeşil 
aksam gelişimi 75 Güçlü 
İç Morarma 10 Az Duyarlı
Küçük patates bozukluğu 44 Çok Duyarlı
Kuru madde içeriği/Nişasta 17,1% / 11,3%
UWW / Özgül Ağırlık 307 / 1,065
Spraing 89 Biraz duyarlı
Mildiyöye yaprakta reaksiyonu 56 Biraz duyarlı
Mildiyöye yumruda reaksiyonu 80 Orta dirençli
Alternaria 52 Duyarlı
Adi  uyuz 55 Duyarlı
Tozlu uyuz 49 Duyarlı
PVY 24 Çok Duyarlı
Yntn yumru toleransı 99 Toleranslı
PCN Direnci

  
Siğil hastalığı

İtalik: şirket analizi/resmi analiz yapılmamıştır.

  Sıra Mesafesi
Tohum büyüklüğü Ekim popülasyonu/ha 75 cm 90 cm
- 28/35 50.000 27 22
- 35/50 42.000 32 26
- 50/60 38.000 35 29
• Ekim derinliği: normal.
• Doğru bir hesaplama için daima yumru sayısını 
   kontrol edin.

• Gübrelemeyi toprak analizine göre adapte 
   edin.
• Azot (N): 230 kg N/ha, toprak desteği dahil 
   olmak üzere.
• 2/3’ünü ekimden önce, 1/3’ünü iste toprak 
   üstü olarak uygulayın.
• Yaprakları/yeşilliği güçlü tutmak için split 
   uygulama tavsiye edilir. Bu uygulama daha 
   büyük yumru ile sonuçlanır.
• Potasyum ve fosfat gübrelemesi standart 
   tavsiyedir.
• Manganez ve magnezyum, güçlü 
   yaprakları/yeşilliği teşvik edecek ve erken 
   yaşlanmayı önleyecektir.

Patates mamulü için genel üretim tavsiyeleri Patates mamulü için genel üretim tavsiyeleri

• LUCINDA uzun bir dinlenme periyoduna sahiptir.
• Ön filizlenme büyümenin artmasına yardımcı olur.
• Filizlerden arındırma, küçük patates bozukluğu riskini artıracaktır.
• LUCINDA tüm toprak türlerinde yetiştirilebilir.
• Tozlu uyuz riski yüksek olan topraklardan kaçının.
• LUCINDA erken ekilebilir, ancak soğuk şartlarda ekimden kaçınılmalıdır.
• Ekim mesafesi ve tevek öldürme zamanı değiştirilmek suretiyle hasatta istenen ebat etkilenebilir.

• Çıkış normaldir.
• LUCINDA, metribuzin'e (Sencor) karşı iyi bir tolerans gösterir.
• Sezon sonunda çok fazla sulama yapılması, su gözeneklerinin( lentisel) baskınlığını arttırır.
• Mildiyö reaksiyonunu önlemek için güçlü bir Phytophthora programı kullanın
• LUCINDA, Alternaria'ya karşı hassastır. Çiçeklenme zamanında tedaviye başlayın.
• Alternaria solani ve Alternaria alternate üzerinde etki eden ürünleri kullanın.
• Düzenli büyümeyi sağlayın ve et eksikliğine yol açabileceğinden (ısı) stresi önleyin.

• Tevek öldürmeden önce mahsulün doğal olarak olgunlaştığından emin olun. Hasattan önce yumru 
   köklerin tamamen kabuklandığından emin olun.
• Tevek öldürmeden önce mahsulün doğal olarak olgunlaştığından emin olun
• Hasattan önce kabuk oluşumu tamamlanmalıdır.
• LUCINDA, morarmaya karşı kısmen hassastır. Mekanik hasarları önlemek için düşme yüksekliğini 
   azaltın.

• LUCINDA iyi bir dinlenme periyoduna sahiptir, bu nedenle ortam koşullarında depolama hasattan 
   sonraki ilk aylarda kullanılabilir.
• İkinci (sonbahar/kış) mahsul için kullanılacak ise yumruları çok soğukta depolamayın

Ön muamele ve ekim

Büyüme sırasında dikkat edilecek noktalar

Tevek öldürme ve hasat

Depolama

Tip
Değer
Fysio
Değer

Ro1
9

F1
9

Ro2/3
7

F2
3

Pa2

F6
3

Pa3
2

F18
1

syf - 9 syf - 10



POTASYUM

• Klor içeren gübre kullanmayın.
• Yeterince taze potasyum sağlayın! Tavsiye edilen
   miktar 300 kg/ha’dır.
• Hasat sırasında hasarı en aza indirir.

HASAT

CHALLENGER
Aziza x Victoria Aziza x Victoria

• Yumru kökleri doğru zamanda ekin

• Olgunlaşmış bir ürün sağlayın

• Hasat koşullarındaki hassasiyete
   dikkat edin

• Zorunlu havalandırma uygulayarak

   optimum kurumayı sağlayın

• Uzun süreli depolamada kızartma
   kalitesi garantisi

GÜBRELEME

NİTROJEN

TOHUMLUK PATATES TARİF VE EKİM

TAVSİYE EDİLEN EKİM MESAFELERİ

• Ekimden +/-2 hafta önce tohumluk patates teslimi
• Tohumluk patatesi çuval açık bir şekilde saklayın  
   (büyük çuvaldan çıkarın) ve iyi havalandırılan bir alanda    
   kurutun (7-10 0C)
• Zarar görmesini önleyin.
• Beyaz filizlenme aşamasındaki Challenger’i
   normal dikim derinliğinde yeterince ısınmış
   toprağa (10-120C) ekin.
• Filizlerin temizlenmesi verim üzerinde herhangi
   bir olumsuz etkiye sahip olmayacaktır.
• Challenger’ı Rhizoctonia'ya karşı koruyun.
• Challenger siyah kumlu topraklar için uygun
   değildir.
• Leke duyarlı toprakta nematisit kullanın.

Gübreleme kaliteyi sağlamak için temel 
oluşturur. İyi bir olgunlaşma süreci sağlayın!

Challenger, yavaş ve düzensiz bir şekilde ortaya 
çıkması ile bilinir. Challenger, büyüme mevsimi 
boyunca yarı yolda güçlü ve yoğun bir ürün 
haline gelir.

• Yüksek verimli Maris Piper mahsulü ile 
   karşılaştırılabilir
   - İlk destek olarak 2/3
   - Yumru ayarından sonra ek gübreleme
      olarak 1/3
• Hızlı salınan azot tercih edilir. Bu nedenle, bir
   amonyum nitratlı gübre tercih edin.
• Kuru koşullar altında, ek gübreleme olarak  
   granül gübreler çok yavaş salınabilir, bu nedenle 
   bu koşullar altında bir sıvı uygulaması tercih edin.
• Sıvı uygulaması iyi sonuçlar verir. Bu,
   phytophthora önleme ile iyi bir şekilde
   birleştirilebilir.

Patates mamulü için genel üretim tavsiyeleri

syf - 11 syf - 12

CHALLENGER

BC

Patates mamulü için genel üretim tavsiyeleri

28/35 1.200 31-33 26-28
35/45 2.100 36-38 30-32
35/50 2.250 40-42 35-37
45/50 3.000 42-45 37-40

Doğru ekim mesafesini belirlemek için en az 25 kg
tohumluk patates ekleyin!

Standart
kg/ha

Tohumluk patates
büyüklüğü

Sıra mesafesi
75 cm

Sıra mesafesi
90 cm

Alternaria, mahsulünüzün erken ölümüne neden olabilir, 
bu da (çok) düşük kuru madde içeriği ve düşük kaliteyle 

sonuçlanır! Her zaman önleyici bir önlem olarak 
çiçeklenme sırasında ilk Alternaria spreyi ile başlayın.

İPUCU
Challenger, sürgünlerin ve yumruların anormal oluşumuna 

karşı oldukça dirençlidir. Ancak Maleine Hydrazide ile 
spreylemenin, saklama sırasında güçlü bir kalkan 

oluşturduğunu biliyor muydunuz?

İPUCU

GARANTİ

DEPOLAMA

• Challenger oksijen eksikliğine duyarlıdır.
• CO2 birikmesini önlemek için düzenli olarak
   havalandırın.
   - En az 8 saatte bir kez 20 dakika havalandırın.
   - Günlük 15 dakika havalandırın.
• İyi bir kızartma kalitesi sağlamak için ürünü sabit 
   bir sıcaklıkta tutun.

• Challenger’ın zorunlu havalandırmaya ihtiyacı 
   vardır.
• Hasattan hemen sonra kurutmaya başlayın.
• Depo henüz tam dolu değilse -> kapı açık bir 
   şekilde gece iç havalandırma ile başlayın.
• Depo dolu ise -> ürün sıcaklığı eşitlenene 
   kadar içten havalandırın
• Kurutmaya başlayın
• Kurutma işlemini yalnızca patatesler ve 
   toprak tamamen kuruduğunda durdurun.
• İyi bir yara iyileşmesi sağlayın. Kesilen 
   yüzeylerin tamamen kuru olduğunu ve 
   kabuklaştığını kontrol edin.
• Yavaş yavaş soğutun ve Aralık ayında 80C 
   sabit bir depolama sıcaklığına ulaşmayı 
   hedefleyin.

Sıcaklıklar son yıllarda kasım ayında yüksek seyretmektedir. Ürün tamamen kuru değilse, dış hava 
sıcaklıkları çok yüksekse ve ürün sıcaklığı düşükse, kurutma artık mümkün değildir! Buna dikkat edin.İPUCU

Doğal
Olgunlaşma

Ürünü
mevsiminde

çok geç
toplamayın

Kuru koşullarda
iyi sertleştirilmiş

ürünle hasat
edin

• İyi olgunlaşmayı sağlayın (Gübreleme tavsiyelerine 
   bakınız)
• Eylül ortasından önce sap imhasına başlayın.
• Çok yeşil bir ürün olması durumunda, 2 aşamada 
   sapı ayırın.
   - Sapın üzerinde güçlü etkisi olan bir ürünle
     başlayın.
   - Anızın üzerinde güçlü etkiye sahip bir ürünü
     kullanarak 4-5 gün sonra tekrarlayın.
• Ekin sapı imhası ve hasat arasında en az 3 hafta 
   olsun.
• Saklama için: sadece yumrular saptan kolayca 
   ayrılıp sert bir kabuğa sahip olduğunda kaldırmaya   
   başlayın.
   - 25 ºC'nin üzerindeki sıcaklıklarda hasat
     yapmayın.
   - Hasarı önlemek için elek kayışları üzerinde
     yeterince toprak tutun.
• Çok ıslak: saklama sırasında vantilatörleri sürekli
   çalıştırın. Nemi hemen giderin.



INNOVATOR
Shepody x RZ-84-2580

INNOVATOR
Shepody x RZ-84-2580

B• Büyük boy yumrular

• Tutarlı yüksek kızartma kalitesi

• QSR için uygun

• Uzunluk özellikleri

• Pa2 ve Pa3’e karşı PCN direnci

EKİM POPÜLASYONLARI

GÜBRE

ÖZELLİKLER

Pişirme türü B - Hafifçe etli
Olgunluk 68 Orta erken
Olgun verim 92 İyi
Yumru büyüklüğü 82 Büyük
Yumru şekli Oval / Uzun oval
Yumru sayısı 9-11
Piştikten sonra renk Açık sarı
Kabuk rengi Kahverengi = russet
Dinlenme dönemi 64 Orta
Çıkış 72 Normal 
Metribuzin duyarlılığı 33 Duyarlı 
Yeşil aksam gelişimi 71 Güçlü  
İç morarma 12 Oldukça duyarlı 
Küçük Patates bozukluğu 90 Duyarlı değil
Kuru madde içeriği / Nişasta 20,8% / 14,9% 
UWW / Özgül ağırlık 382 / 1,082
Spraing hastalığı 41 Duyarlı
Mildiyöye yaprakta reaksiyon 40 Duyarlı
Mildiyöye yumruda reaksiyon 66 Biraz Duyarlı
Alternaria 55 Duyarlı
Adi uyuz 64 Biraz duyarlı
Tozlu uyuz 63 Biraz duyarlı
PVY 55 Duyarlı
Yntn yumru toleransı 99 Toleranslı
PCN Direnci

  
Siğil hastalığı

İtalik: şirket analizi/resmi analiz yapılmamıştır.

• Market: 20-42 mm.
  Sıra Mesafesi
Tohum büyüklüğü Ekim popülasyonu/ha 75 cm 90 cm
- 28/35 55.000 24 20
- 35/45 44.000 30 25
- 35/50 40.000 33 28
- 45/50 38.000 35 29
- 50/60 34.000 39 33
- 50/60 kesik tohum 40.000 33 28
- Ekim derinliği: Normalden 3 cm daha derin.

• 2/3’ünü ekimden önce, 1/3’ünü toprak üstü 
   olarak uygulayın.
• Azot (N): Diğer orta erkenci türlere kıyasla 
   %120.
• Geç uygulamalar düşük kuru madde içeriğine 
   neden olabileceğinden, ekimden 6 haftadan 
   daha az bir süre önce potasyum klorür (KCl) 
   uygulamayın.
• Kök sistemi gelişimini teşvik etmek için 
   yüksek fosfor seviyesi önerilir.
• İNNOVATOR mineral eksikliklerine karşı hassastır, 
   bu nedenle eser elementlerle gübrelenir.
• Yeşillik/yaprakları canlı tutun.

Patates mamulü için genel üretim tavsiyeleri Patates mamulü için genel üretim tavsiyeleri

• INNOVATOR’ün dinlenme süreci orta uzunluktadır.
• Tohum ekimden önce soğuk hava deposundan zamanında alınmalıdır.
• INNOVATOR, büyük boy tohumların kesilmesine iyi reaksiyon verir. En iyi sonuçlar ekimden 3-4 
   hafta önce alınır.
• INNOVATOR tohumlarını ve toprağını mutlaka Rhizoctonia'ya karşı işleyin.
• Sıcak topraklara ekim yapın, çok erken ekin yapmayın.
• Serbest yaşayan nematodlara sahip hafif topraklarda spraing hastalığı riski daha yüksektir. Bu 
   topraklarda nematisit uygulayın.
• Ön filizlenme gerekli değildir, INNOVATOR küçük beyaz tomurcuklarla ekilebilir.

• INNOVATOR, özellikle çıkışdan önce uygulandığında, metribuzine karşı hassastır.
• Kuru koşullarda sulama tavsiye edilir.
• INNOVATOR Alternaria'ya karşı hassastır. Çiçeklenme zamanında tedaviye başlayın.

• Çimlenme önleyici aktif madde kullanılacak ise, en küçük yumru 28 mm iken ve kanopi hala yeşil 
   iken uygulanmalıdır.
• Daha iyi bir kabuk oluşumu elde etmek için tevek öldürme ve hasat arasında yeterli zaman 
   olduğundan emin olun.
• INNOVATOR morarmaya karşı orta derecede hassastır. Mekanik hasarları önlemek için düşme 
   yüksekliğini azaltın.

• Yara iyileşme süreci ile ilgilenin.
• INNOVATOR iç filizlere karşı hassastır, ürün filizlenmişse filizlenme önleyici kullanmayın.
• 7 °C'de sabit bir şekilde saklayın.
• CO2 birikmesini önlemek için düzenli olarak fakat kısa sürelerle havalandırın.
• İNNOVATOR kabuk yanmasına duyarlıdır. Filizlenme önleyicinin ilk uygulamasından önce 6-8 
   haftalık kurutma sağlayın.
• İlk uygulamada en yüksek filizlenme önleyici dozunu kullanın.
• Uzun süreli depolama için filizlenme önleyicilerinin kullanılması gerekir.

Ön muamele ve ekim

Büyüme sırasında dikkat edilecek noktalar

Tevek öldürme ve hasat

Depolama

Tip
Değer
Fysio
Değer

Ro1
2

F1
9

Ro2/3
1

F2
2

Pa2
8

F6

Pa3
9

F18
1

syf - 13 syf - 14



SAGITTA
Gallia x RZ 86-2918

SAGITTA
Gallia x RZ 86-2918

• Erken olgunlaşma ve yumrulanma

• Yüksek verim

• Çok amaçlı çeşit

EKİM POPÜLASYONLARI

GÜBRE

ÖZELLİKLER

Pişirme tipi B – Hafifçe Unsu 
Olgunluk 65 Orta Erken
Olgun verim 110 Yüksek
Yumru boyutu 84 Büyük
Yumru şekli Oval
Yumru sayısı 12-14
Piştikten sonra renk Açık sarı
Kabuk rengi Sarı
Dinlenme Periyodu 54 Orta Kısa 
Çıkış 78  Hızlı Metribuzin 
duyarlılığı 58 Duyarlı
 Yeşil aksam gelişimi 75 Güçlü
İç morarma 5 Duyarlı Değil Küçük 
patates bozukluğu 33 Duyarlı
Kuru madde içeriği / Nişasta 21,3% / 15,4%
UWW / Özgül ağırlık 392 / 1,084
Spraing 94 Dirençli
Mildiyöye yaprakta reaksiyonu 42 Duyarlı
Mildiyöye yumruda reaksiyonu 65 Biraz duyarlı
Alternaria 62 Biraz duyarlı
Adi uyuz 57 Biraz duyarlı
Tozlu uyuz 66 Orta derecede dirençli
PVY 97 Çok dirençli Yntn 
yumru toleransı 99 Toleranslı
PCN Direnci

  
Siğil hastalığı

İtalik: şirket analizi/resmi analiz yapılmamıştır.

  Sıra Mesafesi
Tohum büyüklüğü Ekim popülasyonu/ha 75 cm 90 cm
- 28/35 50.000 27 22
- 35/50 38.000 35 29
- 35/55 36.000 37 31
- 50/60 32.000 42 35
- 50/60 kesik tohum 40.000 33 28
• Ekim derinliği: Normalden 3 cm daha derin.

• Gübrelemeyi toprak analizine göre 
   programlayın.
• Azot (N): Diğer orta erkenci türlere kıyasla 
   %100.
• 2/3’ünü ekimden önce, 1/3’ünü toprak üstü 
   olarak uygulayın.
• Standart tavsiye olarak potasyum ve fosfat 
   gübrelemesi kullanın.
• Daha sonra mineralleşmeyi önlemek için 
   organik gübre miktarına dikkat edin.

Patates mamulü için genel üretim tavsiyeleri Patates mamulü için genel üretim tavsiyeleri

• SAGITTA kısa bir dinlenme periyoduna sahiptir.
• Fizyolojik yaşlanmayı ve kurumayı önlemek için tohumu soğuk depoda tutun.
• Ekimden önce tohumun yerel koşullara alışmasına izin verin.
• Filizlerden arındırma, küçük patates bozukluğu riskini artıracaktır.
• SAGITTA tohumlarını ve toprağını daima Rhizoctonia'dan korumak için işleyin.
• En iyi sonuçlar daha hafif topraklarda elde edilir.
• Sıcak topraklara ekin, ve çok erken ekim yapmayın.
• Yeşil yumruları önlemek için iyi hacimli bir çapalanmış sıra olmasına dikkat edin.
• Küçük beyaz filizlerle ekim yapılması en iyi sonucu verir.
• SAGITTA erken ekilebilir, ancak soğuk şartlarda ekimden kaçınılmalıdır.

• Çıkış iyi bir yeşillik gelişimi ile birlikte muntazamdır.
• SAGITTA metribuzin'e (Sencor) karşı oldukça hassastır, sadece çıkışdan önce kullanın.
• SAGITTA Alternaria'ya karşı hassastır. Çiçeklenme zamanında tedaviye başlayın.
• Mildiyönün yaprakta reaksiyonunu önlemek için güçlü bir Phytophthora programı kullanın.
• SAGITTA, spraing hastalığına karşı oldukça dirençlidir.

• Tevek öldürmeden önce mahsulün yeterince olgunlaştığından emin olun. Bu, daha yüksek bir kuru 
   madde içeriği elde edilmesini sağlar.
• Yumrular büyüktür. Hasar ve morarmayı önlemek için dikkatli bir şekilde hasat edin ve depolayın.

• SAGITTA uzun süreli depolama için uygun değildir.
• Yara iyileşme sürecine dikkat edin.
• 7 °C'de sabit bir sıcaklıkta saklayın.
• CO2 birikmesini önlemek için düzenli olarak fakat kısa sürelerle havalandırın.
• İlk uygulamada en yüksek filizlenme önleyici dozunu kullanın

Ön muamele ve ekim

Büyüme sırasında dikkat edilecek noktalar

Tevek öldürme ve hasat

Depolama

Tip
Değer
Fysio
Değer

Ro1
9

F1
9

Ro2/3
3

F2
3

Pa2

F6

Pa3
2

F18

syf - 15 syf - 16

B



TAURUS
Panda x RZ 87-44

TAURUS
Panda x RZ 87-44

• Çok güçlü bir çeşit

• İyi verim

• Geniş adaptasyon

• Kuru koşullara iyi tolerans

• İyi depolanabilirlik özellikleri

EKİM POPÜLASYONLARI

GÜBRE

ÖZELLİKLER

Pişme tipi BC - Unumsu
Olgunluk 64 Orta geç
Olgun verim 98 Orta yüksek
Yumru boyutu 79 Orta
Yumru şekli Yuvarlak / Yuvarlak oval
Yumru sayısı 9-11
Piştikten sonra renk                        Açık sarı
Kabuk rengi Sarı
Dinlenme periodu 88 Çok uzun
Çıkış   64 Yavaş
Metribuzin duyarlılığı 70 Biraz duyarlı
Yeşil aksam gelişimi 76 Güçlü
İç morarma 28 Çok duyarlı
Küçük Patates bozukluğu 78 Biraz duyarlı
Kuru madde içeriği / Nişasta 23,3% / 17,3%
UWW / spesifik yerçekim 432 / 1,094
Spraing hastalığı 85 Biraz duyarlı
Mildiyöye yaprakta reaksiyon 64 Biraz duyarlı
Mildiyöye yumruda reaksiyon 62 Duyarlı
Adi uyuz 58 Biraz duyarlı
Tozlu uyuz 66 Orta derecede dirençli
PVY 62 Duyarlı
Yntn yumru toleransı 99 Toleranslı

PCN Direnci

  
Siğil hastalığı

İtalik: şirket analizi/resmi analiz yapılmamıştır.

  Sıra Mesafesi
Tohum büyüklüğü Ekim popülasyonu/ha 75 cm 90 cm
- 28/35 65.000 21 17
- 35/45 54.000 25 21
- 35/50 50.000 27 22
- 45/55 42.000 32 26
- 35/55 44.000 30 25
- 50/60 kesik tohum 44.000 30 25
• Ekim derinliği: normal.

• Gübrelemeyi toprak analizine göre 
   programlayın.
• Azot (N): Diğer orta erken çeşitlere kıyasla %90.
• 2/3’ünü ekimden önce, 1/3’ünü ise toprak 
   üstü olarak uygulayın.
• İlk toprak üstü azot uygulamasını yumrulanma 
   başlangıcından hemen sonra yapın.
• Çiçeklenmeden hemen önce yapılan bir 
   potasyum (klorür) uygulaması, morarma 
   hassasiyetini azaltır.
• Standart tavsiyelere göre fosfat gübrelemesi 
   yapın.
• TAURUS, magnezyum eksikliğine duyarlıdır, 
   bu nedenle iz elementlerle gübreleme yapın.

Patates mamulü için genel üretim tavsiyeleri

• TAURUS uzun bir dinlenme periyoduna sahiptir.
• Apikal baskınlık oldukça güçlüdür.
• Ekimden önce tohumların yerel koşullara alışmasına izin verin.
• Tohumluk patatesleri 5 °C'nin altındaki sıcaklıklarda saklamayın. Ekimden önce onları yeterince 
   ısıtın.
• Apikal bir filiz varsa, filizi çıkarın ve küçük beyaz tomurcuklarla ekim yapın.
• Her zaman TAURUS tohumlarını ve toprağı Rhizoctonia'ya karşı işleyin.

• Çıkış iyi bir yeşillik gelişimi ile birlikte muntazamdır.
• TAURUS iyi bir kuraklık toleransına sahiptir.
• Erkenci bir çeşit olmasına rağmen, TAURUS Phytophthora'ya oldukça dayanıklıdır.
• TAURUS Alternaria'ya karşı hassastır. Çiçeklenme zamanında tedaviye başlayın.

• Tevek öldürmeden önce mahsulün doğal olarak olgunlaştığından emin olun.
• Yumrular büyüktür. Hasar ve morarmayı önlemek için dikkatli bir şekilde hasat edin ve depolayın.
• TAURUS morarmaya orta derecede duyarlıdır. Mekanik hasarları önlemek için düşme yüksekliğini 
   azaltın.

• TAURUS uzun bir dinlenme periyoduna sahiptir ve iyi depolanabilirlik özellikleri vardır.
• Yara iyileşme sürecine dikkat edilmelidir.
• 8 °C'de sabit sıcaklıkta depolanır.
• CO2 birikmesini önlemek için düzenli olarak fakat kısa sürelerle havalandırın.
• TAURUS'un uzun bir dinlenme periyodu olduğundan, uzun süreli depolama için filizlenme 
   önleyicilerin miktarı azaltılabilir.

Ön muamele ve ekim

Büyüme sırasında dikkat edilecek noktalar

Tevek öldürme ve hasat

Depolama

Tip
Değer
Fysio
Değer

Ro1
9

F1
9

Ro2/3
3

F2
3

Pa2

F6

Pa3
2

F18

syf - 17 syf - 18

Patates mamulü için genel üretim tavsiyeleri

BC
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