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ММООЦЦААРРТТ    
REDSTAR x CAESAR 
 
Загальні рекомендації з вирощування  
  
  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *  Стабільна висока  

урожайність 

 *  Відмінна якість 

 *  Красива шкірка 

 *  Гарна стійкість до парші 

 *  Стійкість до потемніння 
     м’якушу 
  
Група стиглості Середньопізній 

Період вегетації 125-140 днів 

Товарний урожай* 110-120 

Кулінарний тип В 

Форма бульб Овальна 

Розмір бульб Великі 

Колір шкірки Червоний 

Колір м`якушу Жовтий 

Кількість бульб 9-11 

Вміст сухих речовин, 

% 20,6 

Період спокою Середньотривалий 

Проростання Повільне 

Чутливість до 

метрибузину Середньочутливий 

Посухостійкість Підвищена 

Стійкість до синяків Висока 

Стійкість до 

нематоди Ro1, Ro4 

Стійкість до 

фітофторозу листя Підвищена 

Стійкість до 

фітофторозу бульб Підвищена 

Стійкість до парші 

звичайної Висока 

Стійкість до PVYn Висока 

Стійкість до PVYntn Підвищена 

 

*днів після посадки 

Особливості посадки 
 

Густота посадки (при міжрядді 75 см): 
 

Столова картопля 
28/35 - близько 74 тис. бульб/га 
35/55 – близько 55 тис. бульб/га 
 

Насіннєва картопля 
28/35 - близько 90 тис. бульб/га 
35/55 – близько 70 тис. бульб/га 
 

Удобрення 
Розраховуйте удобрення на основі аналізу ґрунту 
Азот  

 Столова картопля - 100 кг/га враховуючи запаси в 
ґрунті 

 Насіннєва картопля – 90 кг/га враховуючи запаси в 
ґрунті 

Внесення: бажано вносити 100% до посадки. 
Не проводьте підживлення азотом. 
Уникайте внесення аміачної води і органічних добрив. Це 
може затримати дозрівання шкірки. 
Достатня кількість доступного фосфору забезпечить гарну 
кількість бульб. 
Калій хлористий вносьте не менше ніж за 6 тижнів до 
посадки.  
Забезпечуйте повноцінне живлення по макро- і 
мікроелементам. 
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Підготовка до посадки та посадка 

 

 Моцарт має досить довгий період спокою тому рекомендується 
передсадивне прогрівання та пророщування. 

 Не рекомендуємо проводити передпосадкову різку насіннєвої картоплі. 

 Сорт добре переносить посадку в недостатньо прогрітий ґрунт –  
висаджуйте його одним з перших. 

 Контролюйте ріст паростків, оскільки Моцарт чутливий до їх травмування. 
Уникайте їх обламування.  

 Забезпечуйте якісний захист від ризоктонії. 

 Уникайте вирощування Моцарту на важких, слабоаерованих грунтах де 
можливе підтоплення. 

 

 

Особливості вирощування 

 

 Придатний для вирощування на всіх типах ґрунтів. 

 Метрибузин (Зенкор) вносте в рекомендованих дозах до появи сходів. Після 
сходів використовуйте малі дози. 

 Перші фази розвитку досить повільні але потім ріст рослин прискорюється, і 
бадилля на ґрунті формує гарний листовий екран. 

  Своєчасно розпочинайте обробку проти альтернарії та фітофтори. 

 Запобігайте зараженню бульб фітофторою.  
 Моцарт досить стійкий до посухи, а тому не потребує сильного зрошення. 
 Припиняйте зрошення за 3 тижні до десикації або скошування бадилля. 

 Підготовка до збирання та збирання 

 
 
 
 
 

 Шкірка Моцарту формується досить довго, тому знищення бадилля 
проводьте не менше ніж за 3-4 тижні до запланованого збирання. 
Зауважте, на легких грунтах шкірка формується довше. 

 При знищенні бадилля - поєднуйте скошування з внесенням десикантів. 
Забезпечуйте якісне покриття десикантом скошеної рослини. 

 Використовуйте лише якісні та ефективні десиканти. 

 Налаштовуйте відповідно збиральну техніку та мінімізуйте висоту падіння 
картоплі. 

 Уникайте механічного травмування бульб. 

 Дочекайтеся ПОВНОГО формування шкірки перед збиранням.  

 Материнські бульби можуть погано відділятися від рослин. Ретельно 
перебирайте картоплю перед зберіганням. 

 
 
Зберігання 

 

 Бульби сорту добре зберігаються. 

 Регулярно вентилюйте бульби. 

 Не допускайте коливань температури, що може спричинити конденсат, 
вихід бульб зі стану спокою та розвиток сріблястої парші. 

 Для запобігання розвитку сріблястої парші насіннєві бульби обробляйте 
фунгіцидами. 

 Будьте обережними при сортування картоплі – уникайте травмувань. 

 Витримуйте  лікувальний період в 15 днів за температури 15-18оС. 

 Після лікувального періоду знижуйте температуру на 0,5-0,7оС на добу до 
4оС. 
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