Fontane
Odlingsanvisning
Höst- och vinterpotatis
TIDIGHET/TYP
Fontane är en medeltidig höst- och vinterpotatis.
Fontane är en kombinationssort med en hög TShalt vilket gör den lämplig för såväl industri som
packeri. En av Europas största pommesfrites-sort
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FÖRGRONING
Fontane har en medellång groningsvila och
kan eventuellt väckas eller förgro men det är
inte nödvändigt. Eventuell väckning sker med
hög temperatur och därefter förgroning i
standardtemp 8-12 grader.
BEVATTNING
Första bevattningen skall vara genomförd före
knölsättningen. Vidhåll en jämn fuktighet fram
till blastdödning
SÄTTNING
Fontane behöver en snabb etablering och skall
därför sättas i varmjord som håller minst 8 C i
kombination med betning mot Rhizoctonia. Då
tillvaratas Fontanes förmåga att producera
jämnstora och välformade knölar. Fontane
skall sättas med ett stort plantantal för att
uppnå en hög skörd med rätt knölstorlek .
Radavs.
75 cm
85 cm

VÄXTNÄRING
Alla rekommendationer utan hänsyn tagen
till aktuella markvärden.
Fontane är en hög TS-sort med kokegenskaper
liknande Bintjes. Det innebär att man med en
god styrning av kvävegivan kan erhålla en skörd
med antingen hög eller lägre TS-halt vilket ger
sorten ett brett spektra av användningsområden.
Kväve N

Sandjord
Lerjord
Kalium K Sandjord
Lerjord

140-200 kg/ha
130-170 kg/ha
300-350 kg/ha
240-300 kg/ha

Agrico Nordic AB
Kompanigatan 1-2, 553 05 Jönköping
Telefon: 036-37 20 40
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Sättavst. Plantantal
22-24 cm ca 60 000 st
22-24 cm ca 55 000 st

BLASTDÖDNING
Blastdödningen skall ske vid rätt inre kvalitet
och inte efter knölstorlek. Kombinera TSprovtagningen med egna provkokningar för
bästa resultat.
Den specifika vikten skall ligga emellan 1.0721.088 eller UWW 336-405.
LAGRING OCH HANTERING
Fontane har mycket goda lagringsegenskaper
och lämpar sig för lagring hela säsongen.
Fontane skall lagras vid en stabil temperatur ca
4-5 C med god ventilation, kondens måste
undvikas. Hantera sorten varsamt vid låga
temperaturer och förvärm potatisen före
sortering om den är nerkyld.
info@agriconordic.com
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