Artemis
Odlingsanvisning
Tidig färskpotatis
TIDIGHET/TYP
Artemis är en tidig högavkastande färskpotatis
med ett tilltalande utseende som väl lämpar sig
för tvättning och paketering. Artemis producerar
jämnstora knölar som växer sig stora snabbt.
Artemis har ljusgult knölkött och ganska hög tshalt för att vara färskpotatis. Passar även till
processing av chips och pommes under inledning
av säsongen.
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Förklaringar! – se sortguiden på vår hemsida
VÄXTNÄRING
Alla rekommendationer ges utan hänsyn
tagen till aktuella markvärden.
Artemis skall i första hand skördas som tidig
färsk alternativt som en sommarpotatis för
konsumtion under färskpotatissäsongen.
Kväve N

Färskpotatis
Sommarpotatis

Kalium K Färskpotatis
Annan anv.

40-60 kg/ha
60-90 kg/ha
200-250 kg/ha
250-350 kg/ha

BEVATTNING
Första bevattningen skall vara genomförd före
knölsättningen. Vidhåll en jämn fuktighet fram
till blastdödning.
Agrico Nordic AB
Kompanigatan 1-2, 553 05 Jönköping
Telefon: 036-37 20 40
www.agriconordic.com

FÖRGRONING
Förgros som annan färskpotatis. Väckning
med hög temperatur och därefter förgroning i
standardtemp 8-12 grader. Utsätt inte Artemis
för temperaturer under 4,0 o.
SÄTTNING
Artemis skall sättas i varmjord som håller
minst 8 C (färskodling undantagen) i
kombination med betning mot Rhizoctonia.
Artemis 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 1.070-1.077 eller
UWW 360.
LAGRING OCH HANTERING
Artemis skall försäljas under sommar och höst.
Tänk på att hantera saftspänd potatis med
särskild varsamhet för att undvika mekaniska
skador.
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