ALCANDER
RZ- 95-6141 X CRISPS4ALL

Teeltadvies Consumptieteelt CRISPS
Vroege rijptijd met vroege knolzetting
Hoge opbrengst
Goede resistentie tegen kringerigheid
Am- resistentie tegen Ro1 & Ro2/3
Am- resistentie tegen Pa2 & Pa3

Landbouwkundige eigenschappen
Rijptijd
Kiemrust
Opbrengst rijp
Grofheid
Knolvorm
Knolaantal
Schilkleur
Vleeskleur na koken
Kooktype
Droge stof/Zetmeel %
OWG/Soortelijk gewicht
Blauwgevoeligheid
Sencor gevoeligheid
Onderzeeërvorming

65
72
99
81

Midden vroeg
Lang
Vrij hoog
Grof
Rondovaal
9-11
Geel
Licht geel
B - Iets kruimig
23% / 17%
426 / 1,092
20 Gevoelig
70
41

Resistenties
Phytophthora loof
Phytophthora knol
Alternaria
Schurft
Poederschurft
Kringerigheid
Y-virus
Yntn-virus knoltolerantie
Aardappelmoeheid
Ro1/4 9
Ro2/3 9
Pa2
9
Pa3
8

Schil- en vleeskleur

Kooktype

Rijptijd

Plantafstanden
Maat

Knollen/ha

Rijafstand
75 cm 90 cm

28/35
65.000
35/45
54.000
35/50
50.000
45/55
42.000
35/55
44.000
Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.

21
25
27
32
30

17
21
22
26
25

Bemesting
47
66
60
56
65
97
20
99
Wratziekte
F1
8
F2 * 6
F6 * 1
F18 * 1

Pas de bemesting aan op basis van de resultaten
van de bodemanalyse.
Geen stikstof laat in het groeiseizoen toedienen om
groeischeuren en doorwas te voorkomen.
N-gift: 90% vergeleken met andere middenvroege
rassen.
Kalium- en fosfaatbemesting volgens standaard
advies.
Een verse kaligift wordt aangeraden om blauw te
voorkomen.
Mangaan en magnesium zorgen voor een vitaal
gewas en voorkomen vroegtijdige afrijping.

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

HZPC stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van de gegevens.
www.hzpc.com
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ALCANDER
RZ- 95-6141 X CRISPS4ALL

Teeltadvies Consumptieteelt CRISPS
Voorbehandeling en poten
ALCANDER heeft een lange kiemrust.
Laat het pootgoed voor het poten aclimatiseren.
Indien een topspruit aanwezig, verwijder deze en plant in het witte puntjes stadium.
Behandel ALCANDER pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten.

Teelt
De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
Een regelmatige vochtvoorziening verkleint het risico op groeischeuren.
Beregening wordt geadviseerd onder droge omstandigheden.
Beperk beregening in de 2e helft van het groeiseizoen, om drogestofopbouw te stimuleren.
Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.

Loofdoding en oogst
Start ca. 3 weken voor de verwachte oogstdatum met het meten van het drogestofgehalte.
Gebruik een loofdodingsmiddel met een sterke werking op de stengel, om het loslaten van de knol
te bevorderen.
ALCANDER kan geoogst worden na 90-100 dagen.
Knollen hebben een snelle maar dunne huidvastheid, besteed daar extra aandacht aan bij de
oogst.
ALCANDER is gemiddeld gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom
mechanische beschadiging.

Bewaring
ALCANDER is niet geschikt voor een lange bewaring.
Wondhelingsperiode in acht nemen.
Bewaren bij een stabiele temperatuur van 8 °C.
Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
ALCANDER heeft een lange kiemrust. Kiemremmingsmiddelen zijn alleen nodig voor late
leveringen.
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