ALCANDER
RZ- 95-6141 X CRISPS4ALL

Produção de batata de consumo CRISPS
Maturação e tuberização precoces
Alto rendimento
Alta resistência ao vírus TRV- PMTV
Resistência a Ro1 e Ro2/3 PCN
Resistência a Pa2 e Pa3 PCN

Propriedades agronómicas
65
Maturação
72
Periodo de dormencia
Produto final maturação 99
81
Tamanho tubérculos
Forma dos tubérculos
Numero de tubérculos
Cor da pele
Polpa após cozinhar
Tipo culinário
Peso de matéria seca/Alm
Teor de matéria seca/Pes
Enegrecimento interno 20
70
Sens. ao Metribuzin
Formacao de Batatinhas 41

Semi precoce
Longo
Moderado alto
Grande calibre
Redondo-oval
9-11
Amarela
Amarela clara
B - Moderadamente farinh
23% / 17%
426 / 1,092
Sensível

Resistências

Tipo culinário

Maturação

Densidade de Plantação
Distancia entre linhas
Calibre Densidade de plantação/ha 75 cm 90 cm
28/35
65.000
35/45
54.000
35/50
50.000
45/55
42.000
35/55
44.000
Profundidade de plantação: normal.

21
25
27
32
30

17
21
22
26
25

Fertelização

Mildio da folha
47
Mildio do tuberculo
66
Alternaria
60
Sarna comum
56
Sarna pulvurolenta
65
Spraing
97
PVY
20
Yntn tolerancia tubérculos99
Res. aos nematodos
Ro1/4 9
Ro2/3 9
Pa2
9
Pa3
8

Cor da pele e carne

Res. verruga
F1
8
F2 * 6
F6 * 1
F18 * 1

Adaptar a fertilização em função das análises do
solo.
"Não aplicar azoto no final do período de cultivo
para evitar ""rachaduras"" e segundos
crescimentos."
Azoto (N): 90% em comparação com outras
variedades semi-precoces.
Adubação com Potássio e Fosfatos de acordo com
a recomendação padrão.
Para evitar golpes, aplicar Potássio.
O Manganês e o Magnésio fortalecem a folhagem e
previnem a morte prematura.

* HZPC own analysis/no official analysis
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ALCANDER
RZ- 95-6141 X CRISPS4ALL

Produção de batata de consumo CRISPS
Preparação e Plantação
ALCANDER tem uma dormência longa.
Permitir que a semente se adapte às condições locais antes da plantação.
Se tiver um brolho apical, retirar e plantar com pequeno brolhos brancos.
Tratar sempre as sementes de ALCANDER e o solo contra Rhizoctonia.
Plantar com pequenos brolhos brancos proporciona melhores resultados.

Cultivo
Emergência uniforme, com um bom desenvolvimento da folhagem.
"Uma irrigação regular minimiza o aparecimento de ""rachaduras""."
Aconselha-se a irrigação em condições secas.
Limitar a irrigação numa segunda fase da cultura para estimular a acumulação de matéria seca.
Aconselham-se pulverizações preventivas contra o Míldio.

Defenagem e Colheita
Começar testes do teor de matéria seca cerca de 3 semanas antes da data prevista do arranque.
Usar produtos com um forte efeito, de forma a facilitar a separação da planta e tubérculo.
O arranque do ALCANDER pode ser feito após 90-100 dias.
Os tubérculos têm pele fina, pelo que se deve ter especial atenção no momento do arranque.
ALCANDER é moderadamente suscetível a golpes. Reduzir a altura de queda e evitar danos
mecânicos.

Armazenamento
ALCANDER não é adequada para um armazenamento a longo prazo.
Ter em atenção o período de cicatrização.
Armazenar a uma temperatura estável de 8 ºC.
Ventilar com regularidade para evitar acumulação de CO2.
ALCANDER tem uma dormência longa. O anti-abrolhante só é necessário armazenamentos a
longo prazo.
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