Jazzy
Rewolucja na rynku ziemniaków sałatkowych
Jazzy to druga wczesna odmiana, która daje bardzo dużą liczbę długich, owalnych bulw o
kremowej skórce i jasnożółtym miąższu, dobrze nadających się do produkcji wysokiej jakości
ziemniaków przeznaczonych do pakowania. Bulwy Jazzy mają doskonałe walory kulinarne,
można je gotować na wiele różnych sposobów oraz można je wykorzystywać bezpośrednio po
zbiorach i przez cały okres przechowywania. Dobra odporność na parch zwykły, jednak Jazzy jest
podatna na zarazę liści i mątwik.
Jazzy
Plon
OWG
Zawartość suchej masy %
Dojrzałość
Okres uśpienia
Wskaźnik obić (*1)
Wtórny wzrost (*2)
Parch zwykły (*2)
Zaraza ziemniaka (*2)
Kształt bulwy
Ilość bulw 50/+
Ilość bulw 40/70
Kolor skórki
Kolor miąższu
Głębokość oczek
Jednolitość
Mycie
Wady wewnętrzne (%)
Pustowatość (%)
Typ kulinarny luty
Kolor smażonych frytek październik (8 ºC)
Kolor smażonych frytek luty (8 ºC)
Kolor smażonych frytek maj (8 ºC)
Nicienie ziemniaka Ro1 (*2)
Nicienie ziemniaka Ro2/3 (*2)
Nicienie ziemniaka Pa2 (*2)
Nicienie ziemniaka Pa3 (*2)
Rak ziemniaka wz 1 (D1) (*3)
Rak ziemniaka wz 2 (G1) (*3)
Rak ziemniaka wz 6 (O1) (*3)
Rak ziemniaka wz 18 (T1) (*3)

Wysoki
340
18.8
Wczesna/Średnia
Bardzo krótki
6
6.7
6.6
2.8
Podłużny
19
61
Kremowy
Jasnożółty
Płytkie
Dobra
Bardzo dobre
1
0
Zwarty
4
3
3
3

10
7
7
8

(*1): 0= brak, 50 = poważne
(*2): 9 = odporny, 1 = bardzo podatny
(*3): 10 = odporny, 3 = bardzo podatny

Charakterystyka
▪ Niezwykle liczne i wyrównane bulwy
▪ Doskonałe właściwości kulinarne
▪ Niskie ryzyko obić
▪ Możliwość przechowywania przez cały sezon pod warunkiem odpowiednio szybkiego
schłodzenia po zbiorze

Agronomia
Klasa zasobności
Zapotrzebowanie N kg/ha

bardzo niska, niska średnia wysoka, bardzo wysoka
100-160

Zaopatrzenie gleby
Zapotrzebowanie P kg/ha
Zapotrzebowanie K kg/h
Zapotrzebowanie Mg kg/ha

bardzo niska
250
360
120

Przechowywanie

1.5 oC/3oC

50 kg Liczba bulw
Populacja/ha
Rozmieszczenie/cm
Ilość sadzeniaków t/ha

500
63773
25,85
6,38

60-120

niska
210
330
80

średnia
170
300
40

40-80

wysoka
100
150
0

bardzo wysoka
0
0
0

8/6 miesięcy

700
79101
20,84
5,65

900
89716
18,38
4,99

1100
98776
16,69
4,49

1300
108638
15,17
4,18

1500
118540
13,91
3,96

1700
125008
13,19
3,68

Wartości oparte są na przeciętnym rodzaju gleby i dacie sadzenia.
Zalecamy kontakt z lokalnym agronomem i dostosowanie się do własnych warunków i doświadczenia.

Czas
Wrażliwość na metrybuzynę

Przed wschodem
Brak

Po wschodzie
Nieznaczna

Ogólne porady, aby uzyskać najlepsze wyniki
▪
▪
▪

Jeśli jest to możliwe, Jazzy najlepiej uprawiać w systemie rządkowym, aby
zmaksymalizować jednorodną wielkość bulw
Należy zapewnić solidny program zwalczania zarazy
Należy przechowywać w stosunkowo niskiej temperaturze, ponieważ Jazzy ma
krótki okres uśpienia

W celu uzyskania dalszych
informacji skontaktuj się z
lokalnym przedstawicielem
lub odwiedź naszą stronę
internetową pod adresem:
www.agriana.pl

Agriana Sp. z o.o.
ul. Główna 9
82-224 Szymankowo
NIP: 579-22-53-712
Tel.: +48 55 271 19 84
Dołożono wszelkich starań, aby rady, informacje, zalecenia i stwierdzenia
zawarte w niniejszym opisie były prawidłowe. Agriana Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z ich
użytkowania.

