CELANDINE
FRANCELINE X RZ- 84-2521

Teeltadvies Consumptieteelt BABY SALAD
Vastkokend
Zeer hoog knolaantal
Zeer goede smaak
Goede resistentie tegen kringerigheid

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

76
66
94
69

Vroeg
Gemiddeld
Goed
Fijn
Ovaal / Lang-ovaal
> 20
Geel
Licht geel
A - Vastkokend
19,5% / 13,7%
356 / 1,076
11 Vrij gevoelig
83
70

Resistenties
Phytophthora loof
Phytophthora knol
Alternaria
Schurft
Poederschurft
Kringerigheid
Y-virus
Yntn-virus knoltolerantie
Aardappelmoeheid
Ro1/4 * 1
Ro2/3 * 1
Pa2
Pa3

Schil- en vleeskleur

Kooktype

Rijptijd

Plantafstanden
Markt: 20-42 mm.
Maat

Knollen/ha

Rijafstand
75 cm 90 cm

28/35
70.000
19
16
35/45
56.000
24
20
Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.
Controleer altijd het knolaantal voor een juiste
berekening.

Bemesting
47
70
50
65
57
98
19
98
Wratziekte
F1
3
F2
8
F6
10
F18 * 7

Pas de bemesting aan op basis van de resultaten
van de bodemanalyse.
Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en
1/3 na knolzetting.
Stikstof (N) : Lage dosering(120-170Kg N/Ha
inclusief bodemvoorraad)
Kalium- en fosfaatbemesting volgens standaard
advies.
Dien magnesiumbemesting vlak voor de bloei toe.
Een extra wekelijkse magnesiumbemesting wordt
geadviseerd om gebreksverschijnselen te
voorkomen.

* 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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CELANDINE
FRANCELINE X RZ- 84-2521

Teeltadvies Consumptieteelt BABY SALAD
Voorbehandeling en poten
CELANDINE heeft een normale kiemrust.
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.
Lichtere grondsoorten zullen de beste resultaten geven.
In warme grond planten, niet te vroeg.
De grond moet een goede stuctuur en afwatering hebben.
Plant niet op zware kleigronden, om misvormde knollen te voorkomen.

Teelt
De opkomst is een beetje traag, later ontwikkelt het loof zich goed.
Groeit verspreid in de rug.
Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage
doseringssysteem.
De weersomstandigheden hebben een grote invloed op de effectiviteit van metribuzin, pas de
dosering aan de weersomstandigheden aan.
Beregening kan het knolaantal aanzienlijk verhogen.
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 355 gram.
In het algemeen laten de knollen goed los en is CELANDINE vroeg huidvast.
CELANDINE is weinig gevoelig voor stootblauw. Wees wel alert als er onder extreme
omstandigheden gerooid wordt.

Bewaring
CELANDINE heeft een goede kiemrust, luchtkoeling kan worden gebruikt voor de eerste maanden
na de oogst.
Korte luchtkoeling is mogelijk. Zorg voor goed afgeharde knollen bij de oogst.
Voor bewaring langer dan 4 maanden is mechanische koeling vereist.
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 4°C.
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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