INNOVATOR
SHEPODY X RZ- 84-2580

Produção de batata de consumo FRENCH FRIES
Tubérculos grandes
Qualidade de fritura alta e constante
Apropriada para a restauração rápida
Critérios de comprimento
Resistência a Pa2 e Pa3 PCN

Propriedades agronómicas
68
Maturação
63
Periodo de dormencia
Produto final maturação 91
82
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 12
34
Sens. ao Metribuzin
Formacao de Batatinhas 90

Semi precoce
Medio
Bom
Grande calibre
Oval / Alongada-oval
9-11
Escura
Amarela clara
B - Moderadamente farinh
20,6% / 14,8%
379 / 1,081
Moderado sensível

Resistências

Tipo culinário

Maturação

Densidade de Plantação
Distancia entre linhas
Calibre Densidade de plantação/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 semente cortada
40.000
33
28
Profundidade de plantação: 3 cm mais fundo do que o
normal.

Fertelização

Mildio da folha
41
Mildio do tuberculo
60
Alternaria
55
Sarna comum
64
Sarna pulvurolenta
60
Spraing
55
PVY
24
Yntn tolerancia tubérculos99
Res. aos nematodos
Ro1/4 * 2
Ro2/3 * 1
Pa2
8
Pa3
9

Cor da pele e carne

Res. verruga
F1
10
F2 * 2
F6
3
F18 1

Aplicar 2/3 antes da plantação e 1/3 na cobertura.
Azoto (N): Aplicação muito elevada (>250Kg N/Ha
incluindo a disponibilidade no solo).
Não aplicar Potássio Clorídrico (KCI) menos de 6
semanas antes da plantação, aplicações tardias
podem induzir níveis mais baixos de matéria seca.
Recomenda-se um nível elevado de Fósforo para
reforçar o desenvolvimento do sistema radicular.
INNOVATOR é suscetível à deficiência de minerais,
por essa razão planear antecipadamente a
fertilização.
Zelar para que a planta se mantenha vigorosa.

* HZPC own analysis/no official analysis
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INNOVATOR
SHEPODY X RZ- 84-2580

Produção de batata de consumo FRENCH FRIES
Preparação e Plantação
INNOVATOR tem uma dormência média.
As sementes devem ser retiradas da câmara frigorífica com suficiente antecedência em relação à
plantação.
INNOVATOR reage bem ao corte dos grandes tubérculos, ótimo resultado, 3-4 semanas antes da
plantação.
Tratar sempre sementes de INNOVATOR e o solo contra Rhizoctonia.
Plantação em solos quentes, não plantar muito cedo.
"Em solos leves com presença de nematodos existe um risco elevado de ""spraing"". Aplicar um
nematodicida nesses solos."
O pré-abrolhamento não é necessário, INNOVATOR pode ser plantada com pequenos brolhos
brancos.

Cultivo
INNOVATOR é suscetível à Metribuzina, também em aplicação de pré-emergência.
Aconselha-se a irrigação em condições secas.
INNOVATOR é suscetível à Alternaria. Começar tratamento no período da floração.

Defenagem e Colheita
Em caso de utilização de hidrazida maleica, a sua aplicação deve ser efetuada quando o tubérculo
mais pequeno tiver um diâmetro de 28 mm e uma folhagem ainda verde.
Assegurar pelo menos 3 semanas entre a dessecagem e o arranque para garantir uma pele
resistente.
INNOVATOR é moderadamente suscetível a golpes. Reduzir a altura de queda e evitar danos
mecânicos.

Armazenamento
Ter em atenção o período de cicatrização.
Armazenar a uma temperatura estável de 7 ºC.
Ventilar com regularidade para evitar acumulação de CO2.
Utilizar uma dose mais elevada de anti-abrolhante na primeira aplicação.
Para um armazenamento a longo prazo, é necessário usar anti-abrolhantes.
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