Arrow
Odlingsanvisning
Tidig färskpotatis

TIDIGHET/TYP
Arrow är en tidig, välsmakande färskpotatis med
hög ts-halt och med ett tilltalande utseende som
väl lämpar sig för tvättning, och paketering.
Arrow producerar jämnstora knölar som växer
sig stora snabbt. Arrow har vitt knölkött.

Skalfärg
Köttfärg
Knölform
Kokegenskaper
Knölstorlek
Groningsvila
Ögondjup
Skördenivå
Resistens

Vit, ljusgul
Vitt
OL (långoval)
A (fastkokande)
Stora
Kort
Grunda
Hög
Kräfta

PCN

3
7
8
4
8
im

rA

VÄXTNÄRING
Alla rekommendationer ges utan hänsyn
tagen till aktuella markvärden.
Arrow skall i första hand skördas som tidig färsk
alternativt som en sommarpotatis för konsumtion
under färskpotatissäsongen.
Kväve N

Färskpotatis
Sommarpotatis

40-60 kg/ha
60-90 kg/ha

Färskpotatis
Annan anv.

200-250 kg/ha
250-350 kg/ha

Kalium K

BEVATTNING
Första bevattningen skall vara genomförd före
knölsättningen. Vidhåll en jämn fuktighet fram
till blastdödning.
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FÖRGRONING
Arrow har kort groningsvila och kan/ bör
därför förgros tidigt under säsongen för att
erhålla riktigt tidig färskpotatis.. Undvik att
avgrodda utsädet. Utsätt inte Arrow för
temperaturer under 4,0 o. Undvik att blåsa kall
luft direkt på knölarna.
SÄTTNING
Arrow skall sättas i varmjord som håller minst
8 C (färskodling undantagen) i kombination
med betning mot Rhizoctonia. Arrow skall
sättas med ett stort plantantal för att uppnå en
hög skörd med rätt knölstorlek.
Färskpotatis
Radavs.
Sättavst. Plantantal
75 cm
26-28 cm ca 50 000 st
Sommarpotatis
Radavs.
Sättavst. Plantantal
75 cm
22-24 cm ca 55 000 st
85 cm
22-24 cm ca 48 000 st
BLASTDÖDNING
Blastdödningen skall i första hand ske vid rätt
inre kvalitet och inte efter knölstorlek.
Kombinera TS-provtagningen med egna
provkokningar för bästa resultat. Den specifika
vikten skall ligga emellan 1.070-1.080 eller
UWW 327-370.
LAGRING OCH HANTERING
Arrow skall omsättas under sommar och höst.
Tänk på att hantera saftspänd potatis med
särskild varsamhet för att undvika mekaniska
skador.
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