Kingsman
Wczesna odmiana o świetnych cechach agronomicznych
Wczesna odmiana jadalna o wysokiej wydajności i tolerancji na wysoką temperaturę oraz suszę,
nadająca się do długiego magazynowania. Bulwy w podłużno-owalnym kształcie, o jasnożółtym
miąższu. Jasna skórka z płytkimi oczkami. Wyższa zawartość suchej masy (zazwyczaj 22%).
Kingsman to wyjątkowo smaczna i pełna walorów żywieniowych, przez co jest doceniana przez
konsumentów. Odmiana wykazuje wysoką odporność na uszkodzenia oraz czarną nóżkę.
Kingsman
Zawartość suchej masy %
Dojrzałość
Parch zwykły (*1)
Parch prószysty (*1)
Parch srebrzysty (*1)
Kształt bulwy

Kolor skórki
Kolor miąższu
Głębokość oczek
Gładkość skórki
Obicia (*1)
Pęknięcia (*1)
Przebarwienia skórki (*1)
Czarna nóżka (*1)
Nicienie ziemniaka Ro1 (*2)
Nicienie ziemniaka Ro2/3 (*2)
Wirus liściozwoju (*1)
Wirus Y (*1)
Zaraza liści
Zaraza bulw
Sucha zgnilizna (F. coeruleum) (*1)
Sucha zgnilizna (F. sulphureum) (*1)

22
Wczesna
3
4
8
Owalny/
Podłużnoowalny
Jasnożółty
Kremowy
Płytkie
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8
8
9
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(*1): - - brak informacji, 9 = odporny, 1 = bardzo podatny

Charakterystyka
▪ Kingsman może być sadzony wcześnie w ciepłych glebach, z wyjątkiem miejsc, gdzie
występuje wysokie ryzyko parcha prószystego
▪ Kingsman ma wysoki potencjał plonotwórczy
▪ Odmiana rozwija dobry i duży system korzeniowy, który zapewnia dobrą wydajność
składników odżywczych, jak również Kingsman wykazuje dobrą tolerancję wysokich
temperatur i suszy
▪ Odmiana może dawać wysokie plony bez nawadniania i dobrze radzi sobie w
gorących klimatach
▪ Kingsman utrzymuje silne rośliny aż do pełnej dojrzałości, co może utrudniać
zawiązywanie się skórki oraz może opóźniać gromadzenie się suchej masy

Rekomendowana ilość sadzeniaków
Przybliżona liczba
bulw

Rozmiar bulw
35x55mm
25x35mm
35x45mm
45x55mm

Na tonę
13500
39000
19900
10000

Na 50 kg
675
1950
995
500

Zalecana gęstość
bulw na hektar

Ilość
sadzeniaków t/ha

31755
58440
44180
28254

2.35
1.50
2.22
2.83

W odstępach
między rzędami
[rzędy 90 cm]
Cm
34.46
18.72
24.77
38.73

Ogólne porady, aby uzyskać najlepsze wyniki
▪

▪
▪
▪
▪

Próby wskazują, że Kingsman jest wrażliwy na metrybuzynę [Sencorex] i uprawy
należy opryskiwać tylko przed wschodem, z wyjątkiem upraw uprawianych na
piaskach lub bardzo lekkich glebach piaszczystych lub bardzo lekkich, gdzie
metrybuzyna nie powinna być stosowana
Kingsman jest umiarkowanie podatny na parch prószysty i nie jest zalecany do
uprawy na polach, na których w przeszłości występował parch prószysty
Kingsman jest umiarkowanie podatny na parcha zwykłego; zalecane jest
nawadnianie w celu zwalczania parcha zwykłego na glebach lekkich
Kingsman jest odporny na mątwika G. rostochiensis, ale jest podatny na mątwika
G. pallida. Potrzeby zwalczania powinny opierać się na analizie gleby
Aby ułatwić zawiązywanie się skórki i zapewnić optymalny poziom suchej masy,
przed desykacją należy upewnić się, że plon starzeje się.

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.

