JENNIFER
VOYAGER X BIE 94- 890

Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Geschikt voor krielteelt
Zeer mooie heldere schil
Hoog knolaantal
Regelmatige sortering en knolvorm
Goede tolerantie tegen wind

Landbouwkundige eigenschappen
Rijptijd
69
Kiemrust
68
Opbrengst rijp
102
Grofheid
77
Knolvorm
Knolaantal
Schilkleur
Vleeskleur na koken
Kooktype
Droge stof/Zetmeel %
OWG/Soortelijk gewicht
Blauwgevoeligheid
6
Sencor gevoeligheid
75
Onderzeeërvorming
89

Midden vroeg
Gemiddeld
Vrij hoog
Gemiddeld
Rond-ovaal / Ovaal
12-14
Licht geel
Creme
B - Iets kruimig
21,7% / 15,8%
400 / 1,086
Weinig gevoelig

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

Schil- en vleeskleur

Kooktype

Rijptijd

Plantafstanden
Markt: 35-55 mm.
Maat

Knollen/ha

Rijafstand
75 cm 90 cm

28/35
70.000
19
16
35/50
52.000
26
21
Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.
Controleer altijd het knolaantal voor een juiste
berekening.

Bemesting
55
69
63
47
98
54
99
Wratziekte
F1
9
F2 * 1
F6 * 1
F18 * 1

Pas de bemesting aan op basis van de resultaten
van de bodemanalyse.
N-gift: 80% vergeleken met andere middenlate
rassen.
Kalium- en fosfaatbemesting volgens standaard
advies.
Om vroeg te kunnen oogsten wordt organische mest
afgeraden.

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting
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JENNIFER
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Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Voorbehandeling en poten
JENNIFER heeft een normale kiemrust.
Laat het pootgoed voor het poten aclimatiseren.
Indien een topspruit aanwezig, verwijder deze en plant in het witte puntjes stadium.
Behandel JENNIFER pootgoed en de grond tegen Rhizoctonia.
De beste kwaliteit wordt gerealiseerd op vruchtbare en lichte grondsoorten.
Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten.
Plant niet in koude grond i.v.m. een hoger risico op Rhizoctonia-besmetting.

Teelt
De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
JENNIFER heeft een goede tolerantie tegen metribuzin.
Beregening kan het knolaantal aanzienlijk verhogen.
Beperk beregening in de 2e helft van het groeiseizoen, om drogestofopbouw te stimuleren.
Ondanks de goede resistentie tegen Phytophthora is een preventieve behandeling gewenst,
vanwege het lange groeiseizoen.

Loofdoding en oogst
Streef naar een onderwatergewicht van 385 gram.
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.
Knollen laten makkelijk los van het loof.
Zorg voor een korte periode tussen loofdoding en oogst om een goede heldere schilkwaliteit te
behouden.
Laat voldoende tijd zitten tussen loofdoding en oogst. JENNIFER heeft tijd nodig voor een goede
afharding.
Zorg bij groenrooi of kort na loofdoding voor snelle droging en koeling voor behoud van
schilkwaliteit.
JENNIFER is weinig gevoelig voor stootblauw. Wees wel alert als er onder extreme
omstandigheden gerooid wordt.

Bewaring
Product gerooid onder goede omstandigheden, kan na de wondheling snel worden gekoeld.
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.
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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