As nossas variedades para o seu sucesso

Jelly

Variedade semi-tardia, de rendimento muito alto,
boa qualidade culinária e com aptidão para frito
	Tubérculos ovais e olhos muito superficiais
	Calibres grandes e regulares
Rendimentos muito altos
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Jelly
Variedade semi-tardia, de rendimento muito alto,
boa qualidade culinária e com aptidão para frito

Ciclo

Semi-tardia (140 dias)

Tubérculo

FORMA – Oval
OLHOS – Muito superficiais
PELE – Amarela, podendo, em alguns casos apresentar alguma
rugosidade
POLPA – Amarela

Rendimento

Muito alto, com alta percentagem comercializável

Sensibilidade a danos mecânicos

Baixa a média

Resistência a doenças

Resistente aos nemátodos (RO1, RO3 a RO5), resistente à verruga
negra, excelente tolerância ao míldio da folha e do tubérculo e à
sarna comum

Qualidade culinária

Muito boa qualidade culinária, desfaz-se ligeiramente à cozedura

Armazenamento

Dormência acentuada, boa qualidade de armazenamento

Jelly combina o alto rendimento com a aparência atrativa dos seus tubérculos. Oferece boas
caraterísticas para o embalamento devido ao calibre (médio a grande) e à homogeneidade dos
tubérculos. Apresenta ainda aptidão para frito.
Recomendações de cultivo
Jelly deve ser plantada com um intervalo entre plantas de 28-30 cm para 75 cm de intervalo
entre linhas.
Jelly carateriza-se por um desenvolvimento foliar exuberante motivado pela grande eficiência
na transformação do azoto, pelo que deve ser reduzida a quantidade aplicada deste nutriente
relativamente às variedades standard.
Jelly apresenta alguma sensibilidade ao Sencor, quando a aplicação é feita numa fase avançada
da cultura.
São aconselhados tratamentos regulares para o míldio (Phytophthora infestants).

A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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