Teeltadvies 2019
C.Meijer B.V. is niet verantwoordelijk voor mogelijke negatieve effecten welke voortkomen uit dit advies.

Algemeen
-

Uitermate geschikt voor de fritesindustrie.
Het verwerkingsrendement is hoog.
Lady Anna is absoluut niet blauwgevoelig, schurftgevoelig en doorwasgevoelig.
Resistent voor aardappelmoeheid (A, B, C en D).
Stabiel suikergedrag van begin tot eind van het bewaarseizoen.

Voorbehandeling Pootgoed
-

Bewaar het pootgoed los (uit de bigbag) en droog (7-10˚C) met goede
luchtcirculatie.
De topspruit dominantie is al gebroken,
dus pootgoed liever niet afkiemen, indien nodig op tijd.

Planten
-

-

Plant niet te diep (op maaiveld)→ 2cm boven maaiveld, niet te koud
(bodemtemperatuur >8˚C) en niet te vroeg. Dit is zeker extra belangrijk
bij een all-in-one plantsysteem.
Bij risico op besmetting met Rhizoctonia vanuit de grond, direct na
ontvangst of voor/ tijdens het planten behandelen.
Pas op met gronden welke besmet zijn met T.R.V.(Tabaksratelvirus).
Advies voor plantafstanden is afhankelijk van grondsoort, bij zwaardere
gronden is het advies om plantafstand te verkleinen.

Advies Plantafstanden
Maatsortering
Pootgoed

75 cm

90cm

28/35
35/45
45/50
45/50 Gesneden
50/55
50/55 Gesneden
50/60 Gesneden

33
40
42
35
44
38
40

28
33
35
29
37
32
33

Pl./Ha.
(*1000)
75cm
40,4
33,3
31,7
38,1
30.3
35,1
33,3

Pl./Ha.
(*1000)
90cm
39,7
33,7
31,7
38,3
30
34,7
33,7

Ons advies om minimaal 1 keer de knollen van 100kg te tellen voor het planten.

Bemesting (Bemestingsadvies is afhankelijk van grondomstandigheden, bodemvruchtbaarheid,
bewortelbaarprofiel, humusgehalte, de te verwachten mineralisatie en toepasselijke nationale regelgeving)
Stikstof: 275kg/ha, 70% tijdens de start, 20% wanneer de knollen zijn gevormd en 10% als
overbemesting, in granulaat of vloeibare vorm.
Fosfaat: 110kg/ha, is afhankelijk van de bodemvoorraad.
Toediening van verse kali is belangrijk. → Kali: 300kg/ha, is afhankelijk van de bodemvoorraad.
Vloeibare toediening kan eventueel gecombineerd worden met een phytophthora bestrijding.
Dierlijke mest is geen probleem.

Gewasbescherming
-

De ervaringen met Metribuzin en Lady Anna zijn goed, houdt wel altijd rekening met de
weersomstandigheden.
Lady Anna heeft een gemiddelde phytophthora resistentie in het loof, daarom wordt een regelmatige
bespuiting aanbevolen.
Standaard bespuiting tegen Alternaria is aanbevolen.
De ervaringen met Maleique Hydrazide en het ras Lady Anna zijn positief.→ Voor de juiste applicatie
vraag uw gewasbeschermingsspecialist.

C.Meijer B.V. is niet verantwoordelijk voor mogelijke negatieve effecten welke voortkomen uit dit advies.

Oogst
- Wachten met rooien tot knollen velvast zijn.
- Lady Anna groeit diep, pas op voor rooibeschadiging en halve knollen.
Beschadigingen kunnen een invalspoort zijn voor
bacteriën/schimmels.
- Behandeling met kiemremming tijdens inschuren (vloeibaar of poeder)
of gassen is mogelijk.
→ Let wel op de omstandigheden.
Bewaring
- Start met ventileren direct tijdens het inschuren. Is de bewaring nog niet helemaal vol→
Start na de oogst met de interne ventilatie met de deur open. Blijf intern ventileren totdat de
producttemperatuur geëgaliseerd is.
- Vervolg het droogproces met behulp van
buitenlucht.
- Stop pas met het droogproces als de aardappelen
en grond volledig droog zijn.
- Zorg voor een goede wondheling→ Controleer of de
snijvlakken volledig droog en verkurkt zijn.
- Koel geleidelijk in en streef ernaar om in december
op een stabiele bewaartemperatuur van 6 (dit is niet te laag) graden uit te komen,
afhankelijk van uw levermoment.
- Houd producttemperatuur constant om een goede bakkwaliteit te waarborgen.
- Lady Anna is suikerstabiel, goed te bewaren tot het einde van het seizoen.
- Het opwarmen van de aardappelen voor het afleveren is belangrijk.
Aandachtspunten
- Plant niet te diep (op maaiveld), niet te koud (bodemtemperatuur >8˚C) en niet te vroeg.
- Start met ventileren direct tijdens het inschuren.
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