
Норіка 



Норіка 

Асортимент сортів компанії Норіка. 
Рекомендації щодо вирощування  
картоплі.  

Колесник Андрій 



Активність компанії за кордоном  

Дочірні підприємства 

Представники 

Прямі продажі клієнтам 



Підтримуюча селекція, стратегії, рішення 

Німеччина 

Mecklenburg-Vorpommern 

завжди вітряно. родючі грунти. 
гарантована ізоляція острова  
відсутність інших площ під 
розмноженням і виробництвом 
картоплі в регіоні 



Підтримуюча селекція, стратегії, рішення 

Ланкенсбург 
на острові  
Рюген, 
півуострів  
Віттов. 

 







Нові сорти столового призначення 

       Paroli 

  Baltiс Rose 

       Nixe 

       Delfine 

       Еstrella 

 

                      



   

 Paroli 
 

надранній столовий сорт  

з красивою овальною формою бульби  

гладко-сітчаста шкірка  

неглибоке залягання  вічок 

цікавий в секторі виробництва ранньої столової 

картоплі. 

добре зберігається 



Paroli 



   

 Baltiс Rose 

середньоранній столовий сорт 

висока товарність бульб 

привабливий зовнішній вигляд 

яскраво червоний колір шкірки  

відмінні смакові якості 

мілкі вічка і вирівняна форма бульб  

сорт для мийки та упаковки 



Baltiс Rose 





   

Nixe 

середньостиглий столовий сорт 

відмінні смакові якості  

привабливий зовнішній вигляд бульб 

бульби овальні з поверхневим заляганням очок і 

жовтою м'якоттю. 

прекрасні смакові якості 



Nixe 



   

Soraya 

середньостиглий столовий сорт 

відмінні смакові якості  

привабливий зовнішній вигляд бульб 

бульби овальні з поверхневим заляганням вічок і 

жовтою м'якоттю. 

прекрасні смакові якості 



   

Soraya 



   

Soraya 



   

Estrella 

середньостиглий столовий сорт 

відмінні смакові якості  

привабливий зовнішній вигляд бульб 

бульби овальні з поверхневим заляганням вічок 

і жовтою м'якоттю. 

прекрасні смакові якості 

відмінно зберігається 



   

Estrella 



   

Estrella 



   

 Delphine 

середньоранній столовий сорт 

висока товарність бульб 

привабливий зовнішній вигляд 

яскраво червоний колір шкірки  

відмінні смакові якості 

мілкі вічка і вирівняна форма бульб  

сорт для мийки та упаковки 



Delphine 



Основний обробіток грунту 



Основний обробіток грунту 



Основний обробіток грунту 



   

Рекомендації щодо посадки 

посадка в теплий грунт (від 8oC і вище);  
 
прогрівати насіннєвий матеріал перед 
посадкою, особливо в зонах з коротким 
вегетаційним періодом. 
 
При протравлевані насіння використовувати 
водорозчинний фосфор- збільшення кількості 
бульб. 



Управління зав’язуванням бульб 



   

Рекомендації щодо посадки 

Для запобігання ризоктоніозу насіннєві бульби 
слід обробити відповідними захисними 
засобами  
 
Глибина посадки стандартна 
 
Насіннева технологія – 20-25 см в рядку 
 
Товарна технологія – 25-33 см в рядку 



   

Рекомендації щодо посадки 

Для запобігання ризоктоніозу насіннєві бульби 
слід обробити відповідними захисними 
засобами  
 
Глибина посадки стандартна 
 
Насіннева технологія – 20-25 см в рядку 
 
Товарна технологія – 25-33 см в рядку 



Допуск засобів захисту Europe 2019  



Допуск засобів захисту Europe 2019  



Допуск засобів захисту Europe 2019  





Допуск засобів захисту Europe 2019 
(контактні фунгіциди)  





Допуск засобів захисту Europe 2019 



Дякую за увагу! 

Колесник Андрій 


