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Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Specialiteitenras
Goede opbrengst
Regelmatige sortering en knolvorm
Goede kookkwaliteit

Landbouwkundige eigenschappen
Rijptijd
63
Kiemrust
46
Opbrengst rijp
109
Grofheid
77
Knolvorm
Knolaantal
Schilkleur
Vleeskleur na koken
Kooktype
Droge stof/Zetmeel %
OWG/Soortelijk gewicht
Blauwgevoeligheid
6
Sencor gevoeligheid
87
Onderzeeërvorming
90

Midden laat
Vrij kort
Hoog
Gemiddeld
Ovaal / Lang-ovaal
12-14
Paars
Paars
B - Iets kruimig
20,5% / 14,6%
376 / 1,08
Weinig gevoelig

Resistenties
Phytophthora loof
Phytophthora knol
Alternaria
Schurft
Poederschurft
Kringerigheid
Y-virus
Yntn-virus knoltolerantie
Aardappelmoeheid
Ro1/4 9
Ro2/3 * 5
Pa2
Pa3

Schil- en vleeskleur

Kooktype

Rijptijd

Plantafstanden
Markt: 35-55 mm.
Maat

Knollen/ha

Rijafstand
75 cm 90 cm

28/35
65.000
21
17
35/45
50.000
27
22
35/50
44.000
30
25
Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.
Controleer altijd het knolaantal voor een juiste
berekening.

Bemesting
Pas de bemesting aan op basis van de resultaten
van de bodemanalyse.
Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/Ha
inclusief bodemvoorraad)
Kalium- en fosfaatbemesting volgens standaard
advies.

37
79
60
51
44
99
25
99
Wratziekte
F1
9
F2 * 1
F6 * 1
F18 * 1

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting
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BLUE STAR
BIE 91- 217 X VITELOTTENOIRE

Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Voorbehandeling en poten
BLUE STAR heeft een korte kiemrust.
Bewaar pootgoed in de mechanische koeling, om fysiologische ouderdom te voorkomen.
Indien een topspruit aanwezig, verwijder deze en plant in het witte puntjes stadium.
Om Rhizoctonia, zilverschurft en andere schimmels te beheersen, worden knol- en/of
bodembehandelingen met Azoxystrobine geadviseerd.
De beste kwaliteit wordt gerealiseerd op vruchtbare en lichte grondsoorten.
Vermijd percelen die gevoelig zijn voor poederschurft.
Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten.

Teelt
De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
BLUE STAR heeft een goede tolerantie tegen metribuzin.
Beperk de vochtvoorziening door beregening op poederschurft gevoelige gronden.
Beregening zorgt voor een gelijkmatiger product en een betere kookkwaliteit.
Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.

Loofdoding en oogst
Streef naar een onderwatergewicht van 365 gram.
Voor een heldere schil moet het loof nog niet volledig zijn afgerijpt.
In het algemeen laten de knollen goed los en is BLUE STAR vroeg huidvast.
Zorg voor een korte periode tussen loofdoding en oogst om een goede heldere schilkwaliteit te
behouden.
BLUE STAR is weinig gevoelig voor stootblauw. Wees wel alert als er onder extreme
omstandigheden gerooid wordt.
Kleine beschadiging bij de oogst heeft uitdroging en vroege kieming tot gevolg.

Bewaring
Vanwege de korte kiemrust moet er extra aandacht worden besteed aan de bewaring.
Korte luchtkoeling is mogelijk. Zorg voor goed afgeharde knollen bij de oogst.
MECHANISCHE KOELING
Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en producttemperatuur.
Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 5°C.
Een lagere bewaartemperatuur dan aanbevolen, resulteert in hogere suikers.
Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en
een hoog risico op zilverschurft.
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