Rudolph.
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•

Veliki izenačeni ovalno okrogli gomolji, s temno rdečo
kožico, s plitvimi očesci in belim mesom.

•

Primeren za kuhanje, s primerno vsebnostjo suhe
snovi in je vsestransko uporabna.

•

Odporna na temperaturne strese, na krompirjev
rak(1) in primerna za daljše skladiščenje.

Lastnosti
Uporaba

vsestranska uporaba

Značilnosti rastline

Odpornost
Nematode RO 1-4

dovzetna

Nematode RO 2-3

dovzetna

Nematode PA2

dovzetna

Nematode PA3

dovzetna

Zgodnost

pozna

Yn-virus

precej občutljiva

Začetni razvoj

počasen

Yntn-virus

precej odporna

Barva cveta

svetlo vijoličen

Krastavost

občutljiva

Prašna krastavost

precej odporna

Plesen na gomoljih

malo občutljiva

Značilnosti gomoljev
Barva kožice

rdeča

Plesen na listih

precej občutljiva

Barva mesa

bela

Tobakov mozaik

precej odporna

Oblika gomolja

okroglo ovalni

Krompirjev rak 1

odporna

Število gomoljev

malo

Krompirjev rak 2

odporna na okuženih

Velikost gomoljev

velika

Izenačenost gomoljev

izenačeni

Globina očes

plitva

Vsebnost suhe snov

20%

Podvodna teža

365

Kuharski tip

AB

Poškodbe pri izkopu

občutljiva

Črnenje gomoljev

malo občutljiva

Dormanca

zelo dolga

področjih
Krompirjev rak 6

odporna na okuženih
področjih

Metribuzin

precej občutljiva

Interseme
Tržaška cesta 202 , 1000 Ljubljana / Slovenija
T +386 1 256 57 22 / F +386 1 256 57 24
I www.interseme.si

Ustvarjajmo svet
krompirja skupaj.
An Agrico company.
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Gojenje

Priprava

Gnojenje1
Dušik:		

standardni odmerek +5%, boljši učinek v split

		

aplikaciji, drugi odmerek, ko se pričnejo tvoriti

		

gomolji.

Fosfor:		

standardni odmerek

Kalij: 		

standardni odmerek+ 10%

Prirpava semena
Pred sajenjem priporočamo kratek temperaturni šok. Pravilna
nakalitev z odstranitvijo aplikalnega kaliča je najboljša metoda
pred saditvijo za dober nastavek gomoljev. Optimalna je enkratna
nakalitev.
Razdalja
28/35: 20 cm (67,000 plants/ha).
35/55: 25 cm (54,000 plants/ha).
: Z analizo zemlje določimo pravilen odmerek gnojil.

1

Gojenje

Pleveli
Uporaba metribuzina (Sencor) lahko povzroči nekaj listnega razbarvanja in
včasih zmanjša pridelek.
Fungicidi
Dosledno, preventivno škropljenje proti krompirjevi plesni je nujno, ker je
Rudolph precej občutljiv.

Spravilo &

Skladiščenje

Spravilo
Po uničenju cime do izkopa počakamo tri tedne, ker je Rudolph
občutljiv na mehanske poškodbe in le nekoliko občutljiv na črnenje
gomoljev.
Skladiščenje
Rudolph ima dolgo dormanco in je primeren za dolgotrajno
skladiščenje.

Ustvarjajmo svet
krompirja skupaj.

An Agrico company.

Interseme ni odgovoren za morebitne škodljive posledice, ki bi nastale zaradi uporabe naših informacij

