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• Veliki, svetli, izenačeni gomolji podolgovato ovalne
oblike, s plitvimi očesci in krem belim mesom.
• Primerna za kuhanje, z nizko vsebnostjo suhe snovi.
• Odporna na krastavost in dobro prenaša
temperaturne strese.
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Značilnosti gomoljev
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Zgodnje

Priprava
Gnojenje1
Dušik:

standardni odmerek +10%, boljši učinek v split
aplikaciji, drugi odmerek, ko se pričnejo tvoriti
gomolji.

Fosfor:

standardni odmerek

Kalij:

standardni odmerek

Priprava semena
Večkratno odstranjevanje kaličev negativno vpliva na velikost
pridelka in na izenačenost gomoljev. Pravilna nakalitev z odstranitvijo
apikalnega kaliča je najboljša metoda pred saditvijo za dober nastavek
gomoljev.

Razdalja
28/35: 20 cm (67,000 rastlin/ha).
35/55: 25 cm (54,000 rastlin/ha).
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Z analizo zemlje določimo pravilen
odmerek gnojil.

Gojenje

Pleveli
Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči
močno listno reakcijo in delno zmanjša pridelek.

Fungicidi
Potrebna je dosledna preventivna zaščita rastlin, ker
je Arrow precej občutljiv na krompirjevo plesen.

Spravilo &
Skladiščenje
Spravilo
Po uničenju cime do izkopa počakamo dva tedna, ker je Arrow nekoliko
občutljiva na črnenje gomoljev in precej občutljiva na mehanske
poškodbe.

Skladiščenje
Arrow ima kratko dormanco in je primeren za kratkotrajno
skladiščenje, uporaba rastnih inhibitorjev v obliki plina odsvetujemo.

Interseme daje vse informacije v najboljši veri, vendar ne prevzema odgovornosti za
morebitne škodljive posledice uporabe teh informacij.
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