SAGITTA
GALLIA X RZ- 86-2918

Teeltadvies Consumptieteelt FRENCH FRIES
Vroege rijptijd met een vroege knolzetting
Hoge opbrengst
Veelzijdig ras

Landbouwkundige eigenschappen
Rijptijd
65
Kiemrust
56
Opbrengst rijp
110
Grofheid
84
Knolvorm
Knolaantal
Schilkleur
Vleeskleur na koken
Kooktype
Droge stof/Zetmeel %
OWG/Soortelijk gewicht
Blauwgevoeligheid
6
Sencor gevoeligheid
58
Onderzeeërvorming
39

Midden vroeg
Gemiddeld
Hoog
Grof
Ovaal
9-11
Geel
Licht geel
B - Iets kruimig
21,1% / 15,2%
388 / 1,083
Weinig gevoelig

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

Schil- en vleeskleur

Kooktype

Rijptijd

Plantafstanden
Maat

Knollen/ha

Rijafstand
75 cm 90 cm

28/35
50.000
27
35/50
38.000
35
35/55
36.000
37
50/60
32.000
42
50/60 gesneden
40.000
33
Plantdiepte: 3 cm onder het maaiveld.

22
29
31
35
28

Bemesting
42
65
66
57
68
97
98
99
Wratziekte
F1
10
F2 * 3
F6
F18

Pas de bemesting aan op basis van de resultaten
van de bodemanalyse.
Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over
gewasbemesting.
Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en
1/3 na knolzetting.
Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/Ha
inclusief bodemvoorraad)
Kalium- en fosfaatbemesting volgens standaard
advies.
Let op de hoeveelheid organische meststof om late
mineralisatie te voorkomen.

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting
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SAGITTA
GALLIA X RZ- 86-2918

Teeltadvies Consumptieteelt FRENCH FRIES
Voorbehandeling en poten
SAGITTA heeft een korte kiemrust.
Bewaar pootgoed in de mechanische koeling, om fysiologische ouderdom te voorkomen.
Laat het pootgoed voor het poten aclimatiseren.
Niet afkiemen om onderzeeërvorming te voorkomen.
Behandel SAGITTA pootgoed en de grond tegen Rhizoctonia.
Lichtere grondsoorten zullen de beste resultaten geven.
In warme grond planten, niet te vroeg.
Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.
Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten.
SAGITTA kan vroeg geplant worden, maar vermijd poten onder koude omstandigheden.

Teelt
De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
SAGITTA is gevoelig voor metribuzin, kan alleen voor opkomst gespoten worden.
SAGITTA is gevoelig voor Alternaria. Eerste bespuiting uitvoeren rond de bloei.
Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.
SAGITTA is tamelijk resistent voor kringerigheid.

Loofdoding en oogst
Zorg voor een goed afgerijpt gewas, om het drogestofgehalte te vergroten.
De aardappels zijn grof. Oogst en bewaar voorzichtig om beschadiging en blauw te voorkomen.

Bewaring
SAGITTA is niet geschikt voor een lange 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.
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