LA VIE
VDZ 99- 276 X ANNABELLE

Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Zeer goede smaak
Donkergeel vlees
Hoog knolaantal
Vastkokend
Goede resistentie tegen kringerigheid

Landbouwkundige eigenschappen
Rijptijd
76
Kiemrust
50
Opbrengst rijp
100
Grofheid
71
Knolvorm
Knolaantal
Schilkleur
Vleeskleur na koken
Kooktype
Droge stof/Zetmeel %
OWG/Soortelijk gewicht
Blauwgevoeligheid
3
Sencor gevoeligheid
54
Onderzeeërvorming
56

Vroeg
Vrij kort
Vrij hoog
Fijn
Ovaal / Lang-ovaal
18-20
Geel
Donkergeel
A - Vastkokend
18,9% / 13,1%
344 / 1,073
Niet gevoelig

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

Schil- en vleeskleur

Kooktype

Rijptijd

Plantafstanden
Markt: 40-65 mm.
Maat

Knollen/ha

Rijafstand
75 cm 90 cm

28/30
58.500
23
30/40
46.000
29
40/50
42.000
32
50/60
40.000
33
Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.
Controleer altijd het knolaantal voor een juiste
berekening.

19
24
26
28

Bemesting
35
76
40
54
48
94
36
99
Wratziekte
F1
9
F2 * 1
F6 * 1
F18 * 1

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.
Langzaam vrijkomende meststoffen worden
aanbevolen om een langer groeiseizoen te creëren.
Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/Ha
inclusief bodemvoorraad)
Kalium- en fosfaatbemesting volgens standaard
advies.
Organische mest helpt om een gewas vitaal te
behouden.

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting
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LA VIE
VDZ 99- 276 X ANNABELLE

Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Voorbehandeling en poten
LA VIE heeft een normale kiemrust.
Laat het pootgoed voor het poten aclimatiseren.
Haal het pootgoed binnen een week na binnenkomst uit de zak/big bag en bewaar in geventileerde
ruimte. Natuurlijke ventilatie is ook mogelijk.
Om Rhizoctonia, zilverschurft en andere schimmels te beheersen, worden knol- en/of
bodembehandelingen met Azoxystrobine geadviseerd.
De beste kwaliteit wordt gerealiseerd op rijkere, middelzware kleigronden.
Vermijd gronden met een hoog risico op gewone schurft.
Volg de geadviseerde plantafstanden op; LA VIE geeft een hoog aantal knollen per plant.

Teelt
De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
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.
In geval van risico op gewone schurft, heeft beregenen tijdens knolzetting de voorkeur.
Beperk de beregening in het 2e deel van het seizoen i.v.m. een dunne schil.
Vanwege hoge kwaliteitseisen wordt beregening sterk geadviseerd.
Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.

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.
LA VIE heeft een dunne schil, besteed extra aandacht aan de huidvastheid.
Minimaal 3 weken tussen loofding en rooien voor een goede huidvastheid.

Bewaring
Product gerooid onder goede omstandigheden, kan na de wondheling snel worden gekoeld.
Vanwege het hoge percentage kleine maat, extra aandacht aan bewaring besteden. Zorg voor
voldoende ventilatie om CO2 ophoping te voorkomen.
Korte luchtkoeling is mogelijk. Zorg voor goed afgeharde knollen bij de oogst.
Voor bewaring langer dan 4 maanden is mechanische koeling vereist.
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.
Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.
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