MOZART
REDSTAR X CAESAR

Produção de batata de consumo United Kingdom PRE-PACK
Calibre e forma dos tubérculos uniformes
Alto rendimento
Boa tolerância a golpes
Boa qualidade culinária
Boa resistência à sarna comum e à sarna pulverulenta

Propriedades agronómicas
Maturação
56
Rendimento precoce
101
Periodo de dormencia
61
Produto final maturação 100
Tamanho tubérculos
82
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
5
Sens. ao Metribuzin
76
Formacao de Batatinhas 83

Semi tardia
Moderado alto
Medio
Moderado alto
Grande calibre
Oval
9-11
Vermelha
Amarela
AB - Moderadamente firm
20,1% / 14,2%
368 / 1,079
Não sensível

Resistências

Tipo culinário

Maturação

Densidade de Plantação
Distancia entre linhas
Calibre Densidade de plantação/ha 75 cm 90 cm

Fertelização
Adaptar a fertilização em função das análises do
solo.

Mildio da folha
64
Mildio do tuberculo
74
Alternaria
69
Sarna comum
72
Sarna pulvurolenta
68
Spraing
97
PVY
69
Yntn tolerancia tubérculos99
Res. aos nematodos
Ro1/4 9
Ro2/3 * 1
Pa2
Pa3

Cor da pele e carne

Res. verruga
F1
10
F2
3
F6
F18

Ter em atenção o momento certo da fertilização
para assegurar uma maturação natural da cultura.
Não fazer nenhuma cobertura.
A disponibilidade tardia de azoto (N) irá atrasar a
cultura e reduzir a qualidade culinária.
Azoto (N): Aplicação média (170-210Kg N/Ha
incluindo a disponibilidade no solo).
Ter em atenção a quantidade de fertilizante
orgânico utilizado para evitar mineralizações
tardias.

* HZPC own analysis/no official analysis
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MOZART
REDSTAR X CAESAR

Produção de batata de consumo United Kingdom PRE-PACK
Preparação e Plantação
O pré-abrolhamento ajuda a promover o crescimento.
Para tubérculos de armazenamento a longo prazo são aconselhados tratamentos para controlar a
sarna prateada. Pode ser utilizada a Azoxistrobina.
MOZART pode ser cultivada em todos os tipos de solo.
Plantar com pequenos brolhos brancos proporciona melhores resultados.

Cultivo
MOZART tem uma emergência lenta, mais tarde a folhagem irá desenvolver uma planta forte.
Apesar da sua maturação tardia, MOZART tem uma tuberização precoce.
Recomenda-se a utilização de Metribuzina em pré-emergência. Em caso de pós-emergência,
utilizar doses mais baixas.
Utilizar, mais tarde durante o cultivo, produtos com uma forte proteção contra o Míldio do
tubérculo.
Aconselham-se pulverizações preventivas contra o Míldio.

Defenagem e Colheita
Usar produtos com um forte efeito, de forma a facilitar a separação da planta e tubérculo.
Apenas uma cultura com o ciclo completo garante boas condições para armazenamento.
Assegurar pelo menos 3 semanas entre a dessecagem e o arranque para garantir uma pele
resistente.
MOZART tem uma pele fina, ter em especial atenção o encascamento.
A pele deve estar firme antes do arranque.
Evitar danos mecânicos para melhorar o armazenamento.

Armazenamento
Quando a colheita foi feita em boas condições, as batatas podem ser arrefecidas rapidamente
após o primeiro tratamento.
ARMAZENAMENTO EM CÂMARA FRIGORIFICA
Prevenir a desidratação, arrefecer com uma pequena diferença entre o ar de refrigeração e a
temperatura do produto.
Reduzir a temperatura 0,5 ºC-0,7 ºC por dia, nunca inferior a 4 ºC.
Ventilar com regularidade para evitar acumulação de CO2.
Qualquer alteração da temperatura, em combinação com condensação, pode resultar num
abrolhamento precoce e num elevado risco de aparecimento de Sarna prateada.
Evitar a condensação durante o armazenamento.
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A pele permanece muito brilhante após o armazenamento

