Zdravo

Carolus.

uporabna jedilna sorta z
Srednje pozna vsestransko
nalno in
i, primerna za konvencio
atraktivnimi rdečimi očesc
ekološko pridelavo.

• Rumeni, ovalni in izenačeni gomolji s plitvimi očesci in
rumenim mesom.
• Primerna za cvrtje, z visoko vsebnostjo suhe snovi.
• Zelo odporna na plesen listov in gomoljev, odporna na
krompirjev rak (1) in ima dobre pridelke.

Značilnosti
Odpornost

Uporaba

dovzetna

Nematode RO 2-3

dovzetna

vsestranska uporaba,

Nematode PA 2

dovzetna

za svežo porabo

Nematode PA 3

dovzetna

Yn-virus

imuna

Yntn-virus

precej odporna

Značilnosti rastline
Zgodnost

srednje pozna

Krastavost

občutljiva

Začetni razvoj

dober

Prašna krastavost

precej občutljiva

Barva cveta

vijoličen

Plesen na gomoljih

imuna

Plesen na listih

imuna

Tobakov mozaik

malo občutljiva

Značilnosti gomoljev
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Nematode RO 1-4

Barva kožice

rumena/delno rdeča

Krompirjev rak 1

odporna

Barva mesa

rumena

Metribuzin

precej občutljiva

Oblika gomolja

ovalni

Število gomoljev

veliko

Velikost gomoljev

srednja

Izenačenost gomoljev

izenačeni

Globina očes

zelo plitva

Vsebnost suhe snovi

21,2%

Kuharski tip

BC

Poškodbe pri izkopu

precej občutljiva

Črnenje gomoljev

precej občutljiva

Dormanca

dolga

Priprava
Dušik:

standardni odmerek +10%

Fosfor:

standardni odmerek

Kalij:

standardni odmerek +15%

Zdravo

Gnojenje1

Priprava semena
Večkratno odstranjevanje kaličev negativno vpliva na velikost pridelka
in na izenačenost gomoljev. Kratek temperaturni šok ali nakaljevanje
ugodno vplivata na pridelek. Carolus ima počasen razvoj, zato ga
moramo saditi v dovolj ogreto zemljo.

Razdalja
28/35: 20 cm (66,500 rastlin/ha)
35/55: 27-28 cm (49,000 rastlin/ha)

1

Z analizo zemlje določimo pravilen
odmerek gnojil.

Gojenje

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

Fungicidi
Carolus je odporen na krompirjevo plesen na listih
in gomoljih, zato preventivni ukrepi niso potrebni.

Spravilo &
Skladiščenje
Spravilo
Po uničenju cime do izkopa počakamo vsaj tri tedne. Carolus je precej
občutljiv na mehanske poškodbe in na črnenje gomoljev.

Skladiščenje
Carolus ima dolgo dormanco in je primeren za dolgo skladiščenje pri
5°C, pri skladiščenju za industrijsko predelavo temperatura ne sme
biti nižja od 7°C. Za dobro dormanco je priporočljivo relativno hitro
ohlajanje do priporočene temperature.

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