INNOVATOR
SHEPODY X RZ- 84-2580

Teeltadvies Consumptieteelt FRENCH FRIES
Grove knollen
Consistente goede bakkwaliteit
Geschikt voor QSR
Lengte specificaties
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

68
63
91
82

Midden vroeg
Gemiddeld
Goed
Grof
Ovaal / Lang-ovaal
9-11
Bruin
Licht geel
B - Iets kruimig
20,6% / 14,8%
379 / 1,081
12 Vrij gevoelig
34
90

Resistenties
Phytophthora loof
Phytophthora knol
Alternaria
Schurft
Poederschurft
Kringerigheid
Y-virus
Yntn-virus knoltolerantie
Aardappelmoeheid
Ro1/4 * 2
Ro2/3 * 1
Pa2
8
Pa3
9

Schil- en vleeskleur

Kooktype

Rijptijd

Plantafstanden
Maat

Knollen/ha

Rijafstand
75 cm 90 cm

28/35
55.000
24
35/45
44.000
30
35/50
40.000
33
45/50
38.000
35
50/60
34.000
39
50/60 gesneden
40.000
33
Plantdiepte: 3 cm onder het maaiveld.

20
25
28
29
33
28

Bemesting
41
60
55
64
60
55
24
99
Wratziekte
F1
10
F2 * 2
F6
3
F18 1

Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en
1/3 na knolzetting.
Stikstof (N) : Erg hoge dosering (>250Kg N/Ha
inclusief bodemvoorraad)
Chloorkali (KCl) niet minder dan 6 weken voor het
planten toepassen, late toediening kan een lager
drogestofgehalte veroorzaken.
Een hoge beschikbaarheid van fosfaat wordt
aanbevolen, om de ontwikkeling van het
wortelstelsel te stimuleren.
INNOVATOR is gevoelig voor mineraaltekorten,
daarom bemesten met sporenelementen.
Zorg ervoor dat het gewas vitaal blijft.
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INNOVATOR
SHEPODY X RZ- 84-2580

Teeltadvies Consumptieteelt FRENCH FRIES
Voorbehandeling en poten
INNOVATOR heeft een normale kiemrust.
Plant niet direct vanuit de koeling, warm het pootgoed tijdig op voor planten.
INNOVATOR reageert goed op het snijden van de grote potermaat. Het beste resultaat wordt
verkregen bij 3-4 weken voor het planten.
Behandel INNOVATOR pootgoed en de grond tegen Rhizoctonia.
In warme grond planten, niet te vroeg.
Op lichte gronden met vrijlevende aaltjes is er een verhoogd risico op kringerigheid. Gebruik
nematicides.
Voorkiemen is niet nodig, INNOVATOR kan worden geplant in het witte puntjes stadium.

Teelt
INNOVATOR is gevoelig voor metribuzin, ook bij toediening voor de opkomst.
Beregening wordt geadviseerd onder droge omstandigheden.
INNOVATOR is gevoelig voor Alternaria. Eerste bespuiting uitvoeren rond de bloei.

Loofdoding en oogst
Als melaïne hydrazyde wordt gebruikt, dient het toegepast te worden wanneer de kleinste knol 28
mm is en het loof nog groen is.
Laat voldoende tijd zitten tussen loofdoding en oogst. INNOVATOR heeft tijd nodig voor een goede
afharding.
INNOVATOR is gemiddeld gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom
mechanische beschadiging.

Bewaring
Wondhelingsperiode in acht nemen.
Bewaren bij een stabiele temperatuur van 7 °C.
Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
Gebruik de hoogste dosis kiemremmer bij de eerste behandeling.
Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.
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