MOZART
REDSTAR X CAESAR

Teeltadvies Consumptieteelt Groot-Brittannië PRE-PACK
Regelmatige sortering en knolvorm
Hoge opbrengst
Weinig gevoelig voor stootblauw
Goede kookkwaliteit
Goede resistentie tegen schurft en poederschurft

Landbouwkundige eigenschappen
56
Rijptijd
101
Opbrengst groen
61
Kiemrust
100
Opbrengst rijp
82
Grofheid
Knolvorm
Knolaantal
Schilkleur
Vleeskleur na koken
Kooktype
Droge stof/Zetmeel %
OWG/Soortelijk gewicht
5
Blauwgevoeligheid
76
Sencor gevoeligheid
83
Onderzeeërvorming

Midden laat
Vrij hoog
Gemiddeld
Vrij hoog
Grof
Ovaal
9-11
Rood
Geel
AB - Vrij vastkokend
20,1% / 14,2%
368 / 1,079
Niet gevoelig

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

Schil- en vleeskleur

Kooktype

Rijptijd

Plantafstanden
Maat

Knollen/ha

Rijafstand
75 cm 90 cm

Bemesting
64
74
69
72
68
97
69
99
Wratziekte
F1
10
F2
3
F6
F18

Pas de bemesting aan op basis van de resultaten
van de bodemanalyse.
Nutrient Management Gids (RB209), Groep 2
Stem het tijdstip van bemesting af, om een
natuurlijk gerijpt gewas te verkrijgen.
De stikstof in één keer toedienen.
Een late beschikbaarheid van stikstof vertraagt de
afrijping en geeft een slechte kookkwaliteit.
Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/Ha
inclusief bodemvoorraad)
Let op de hoeveelheid organische meststof om late
mineralisatie 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.
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Teeltadvies Consumptieteelt Groot-Brittannië PRE-PACK
Voorbehandeling en poten
Door voorkiemen wordt het gewas vroeger.
Voor lange bewaring wordt een knolbehandel geadviseerd om zilverschurftaantasting te
verminderen.
MOZART is geschikt voor alle grondsoorten.
Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten.

Teelt
MOZART heeft een trage opkomst maar het loof ontwikkelt zich sterk in een later stadium.
Ondanks de late rijptijd, heeft MOZART een vroege knolzetting.
Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage
doseringssysteem.
Gebruik later in het seizoen middelen met een goede knolbescherming.
Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.

Loofdoding en oogst
Gebruik een loofdodingsmiddel met een sterke werking op de stengel, om het loslaten van de knol
te bevorderen.
Alleen een rijp gewas zal een goed bewaarproduct geven.
Laat voldoende tijd zitten tussen loofdoding en oogst. MOZART heeft tijd nodig voor een goede
afharding.
MOZART heeft een dunne schil, besteed extra aandacht aan de huidvastheid.
De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.

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.
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.
Voorkom condensvorming tijdens bewaring.
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Schilkleur blijft zeer helder na bewaring

