LEONTINE
NICOLA X JDB 83- 53

Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Vastkokend
Erg mooie heldere schil
Goede opbrengst
Zeer hoog knolaantal
Vroege afrijping

Landbouwkundige eigenschappen
76
Rijptijd
38
Kiemrust
100
Opbrengst groen
100
Opbrengst rijp
74
Grofheid
Knolvorm
Knolaantal
Schilkleur
Vleeskleur na koken
Kooktype
Droge stof/Zetmeel %
OWG/Soortelijk gewicht
2
Blauwgevoeligheid
71
Sencor gevoeligheid
70
Onderzeeërvorming

Vroeg
Kort
Vrij hoog
Vrij hoog
Gemiddeld
Lang-ovaal
15-17
Geel
Geel
A - Vastkokend
17,5% / 11,7%
315 / 1,067
Niet gevoelig

Resistenties
Phytophthora loof
Phytophthora knol
Schurft
Poederschurft
Kringerigheid
Y-virus
Yntn-virus knoltolerantie
Aardappelmoeheid
Ro1/4 9
Ro2/3 4
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
35/45
58.000
23
35/50
50.000
27
45/50
44.000
30
Plantdiepte: 3 cm onder het maaiveld.
Controleer altijd het knolaantal voor een juiste
berekening.

17
19
22
25

Bemesting
44
55
62
53
98
27
98
Wratziekte
F1 * 1
F2 * 5
F6
3
F18 * 3

Pas de bemesting aan op basis van de resultaten
van de bodemanalyse.
Stikstof (N) : Lage dosering(120-170Kg N/Ha
inclusief bodemvoorraad)
Kalium- en fosfaatbemesting volgens standaard
advies.
Organische mest helpt om een gewas vitaal te
behouden.
Mangaan en magnesium zorgen voor een vitaal
gewas en voorkomen vroegtijdige afrijping.
Zorg ervoor dat het gewas vitaal blijft.

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting
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LEONTINE
NICOLA X JDB 83- 53

Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Voorbehandeling en poten
LEONTINE heeft een korte kiemrust.
Bewaar het pootgoed in de mechanische koeling, om topspruitdominatie te voorkomen.
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.
Niet op lichte grond planten, om lange knollen te voorkomen.
Plant LEONTINE 3 cm dieper voor een sterk ontwikkeld wortelgestel en betere mineralenopname.

Teelt
Normale opkomst.
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.
Beregening zorgt voor een gelijkmatiger product en een betere kookkwaliteit.
Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.
Gebruik later in het seizoen middelen met een goede knolbescherming.
Droogte en hoge temperaturen kunnen hittekiemen veroorzaken.

Loofdoding en oogst
Streef naar een onderwatergewicht van 325 gram.
In het algemeen laten de knollen goed los en is LEONTINE vroeg huidvast.
Alleen een rijp gewas zal een goed bewaarproduct geven.
Als melaïne hydrazyde wordt gebruikt, dient het toegepast te worden wanneer de kleinste knol 28
mm is en het loof nog groen is.
Zorg voor een korte periode tussen loofdoding en oogst om een goede heldere schilkwaliteit te
behouden.

Bewaring
LEONTINE is een vroeg ras. De afzet vindt meestal binnen 5 maanden na de oogst plaats.
Product gerooid onder goede omstandigheden, kan na de wondheling snel worden gekoeld.
Vanwege de korte kiemrust moet er extra aandacht worden besteed aan de bewaring.
Voor bewaring langer dan 3 maanden is mechanische koeling vereist.
MECHANISCHE KOELING
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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