
Carrera (Allard x Concurrent, HZPC Holland)

 Salamannopea varhais- ja kesäperuna

Satoisa Carrera on näyttävän kirkaskuorinen, moderni ruokaperuna.

Carrera on kasvurytmiltään täysverinen varhaisperuna, joka kestää

myös varhaisen istutuksen kylmään maahan. Pääsadossa se soveltuu

nopeakasvuiseksi kesäperunaksi. Carrera säilyy varhaisuudestaan

huolimatta moitteetta myös pitkässä varastoinnissa. Käyttöaika

kattaa siis koko perunan tuotantokauden.

Carreran tärkkelyspitoisuus on tyypillisesti melko matala. Keitto-

tyypiltään se on silti kiinteän perunan ja yleisperunan rajalla. Se

pysyy keitettäessä ehjänä, mutta mallon rakenne on kypsänä    TAVOITELTU KOKO

hyvin irtonainen. Siksi Carrera on suutuntumaltaan ja käyttö- SIEMENKOKO Ruokaperuna Teollisuusperuna

tarkoituksiltaan pikemminkin yleisperuna kuin kiinteä peruna. etäisyys cm 24 cm 28 cm

taimiluku / ha

Carrera kestää hyvin perunarupea ja kohtuullisen hyvin myös siementarve / ha 1900 kg 1700 kg

kuorirokkoa. Rutonkestävyys on varhaiseksi lajikeeksi hyvä. etäisyys cm 28 cm 30 cm

Y-viruksen kestävyys on keskinkertainen ja maltokaariviruksen taimiluku / ha
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kestävyys vain kohtuullisen hyvä. siementarve / ha 3300 kg 3000 kg

Onnistut Carreran viljelyssä mahdollisimman hyvin, kun huomioit seuraavat asiat kauden edetessä:

alkukuivatus on silti säilyttää pesulaatunsa eli se vihertyy kaupan Olosuhteet on silti

aina suositeltavaa. pitkälle kevääseen. hyllyssä muita hitaammin. hyvä pitää tasaisina.

Carrera säilyy varastossa Carrera ei ole arka Carrera sietää keinovaloa Carrera ei ole varastoinnin

hyvin. Tehokas ja nopea harmaahilseelle, se muita lajikkeita paremmin, aikana herkkä itämään.

seuraa mukulakokoa Iskunkestävyys on malto tummuu Carreralla vaan mukulat irtoavat

herkeämättä. nostossa keskitasoa. muita hitaammin. hyvin varresta.

Älä anna vaatimattoman Carreran kuori kehittyy Varhaisissa nostoissa Carreran maavarret

lehvästön hämätä, vaan ja kiinnittyy nopeasti. kuoren alta paljastuva eivät ole erityisen paksut,

erityisen nopeaa. Kasvu Perkaa siemenlisäykset lehtiruttoa. Torjunnalta kastelu on eduksi, jotta

ja mukulanmuodostus on. tarpeen mukaan. välttyy usein kokonaan. malto tai pinta ei repeä.

Carreran taimettuminen Carrera on on jonkin Carrera kestää varhais- Mukulanmuodostus on

ja alkukehitys ei ole verran arka Y-virukselle. tuotannossa hyvin erittäin nopeaa. Äärioloissa

ja kevyt esi-idätys nopeut- seitille. Huolellinen mukulat. Tiheähkö istutus karkeilla mailla 60 kg/ha.

tavat kasvuunlähtöä. peittaus on tarpeen. on siksi suositeltavaa. Huolehdi myös hivenet.

Carreran itämislepo on Carrera on jonkin Carrera pyrkii tuottamaan Typentarve on varhais-

melko normaali. Herätys verran arka peruna- korkean sadon ja isot perunaksi melko korkea,
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HZPC Kantaperuna
Asiakaspalvelu ja tilaukset: 0207 614 800

Lajikeinfo: 0207 614 802
www.kantaperuna.com


