
 

RAMOS TEELTADVIES OOGST 2016 
 
 

De eigenschappen  

 

Het planten 

 

          Ramos    Bintje 
 
Vroegrijpheid    6    6,5 
Schilkleur    geel    geel 
Vleeskleur    lichtgeel   lichtgeel 
Knolvorm    langovaal   lang ovaal 
Regelmaat knolvorm   7,5    7 
Aantal knollen    10-14    14-17 
Grootte knollen    8,0    7 
Sortering    7,5    7 
Opbrengst    110    105 
Drogestof    96    102 
Kiemrust    7,0    5,5 
Loofontwikkeling   vrij traag   snel 
Loofeigenschap    goed dekkend   normaal 
Phytophthora loof   4    3 
Phytophthora knol   7    4,5 
Aardappelmoeheid   Am A  en 50-75% D  vatbaar 
Schurft     6,5    5 
 

Pootgoedsortering   plantafstand   hoeveelheid pootgoed per ha. 
 
35/50 mm   32-34 cm  2.600 kg 
50/60 mm gesneden         34-36 cm             2.650 kg 
 
Om de exacte hoeveelheid te bepalen rekening houden met het  aantal knollen per 25 kg. 
 
Op de zwaardere gronden de kleinste plantafstand aanhouden. 
Geadviseerd wordt het pootgoed altijd tegen Rhizoctonia te behandelen. 
 
De bovenkant van de poters ca. 2 cm onder het maaiveld poten. 
Vorm grote ruggen om groene knollen te voorkomen! 
 

 
 



De bemesting 

 
De gewasbescherming 

 
De oogst en bewaring 

 
Teler: 

 

Bij twijfel of vragen over de teelt kunt u altijd uw teeltadviseur raadplegen!  

Stikstof  Totaal +/- 280 kg per ha incl. bodemvoorraad. Iets minder dan Bintje. 
  N- bemesting in 2 keer geven. 
  Grote hoeveelheden organische mest wordt afgeraden. 
 
Fosfaat  Volgens bodemonderzoek. 
 
Kali  Volgens bodemonderzoek, na januari chloorarme kali inzetten. 
  Verse Kali maakt het dat de Ramos minder gevoelig is voor rooibeschadiging. 

Aan te bevelen is 300 kg zuivere kali. 
 

Mangaan Ramos is Magnesium en Mangaangevoelig. In de bladontwikkelingsfase 
mangaan toedienen. Hierna magnesium gebruiken. 

      +  Dien de juiste bladbemesting toe, pas op voor bladverbranding! 
Magnesium 
 

   

- Ramos verdraagt Sencor als onkruidbestrijdingsmiddel. 
  Voordkeur gaat uit naar een vooropkomst  toediening van Sencor. 
- Op tijd beginnen met de Phytophthorabestrijding en daarna een strak schema hanteren. 
- Alternaria bestrijding is absoluut onmisbaar bij Ramos, daar het ras zeer gevoelig  voor     
  Alternaria is. 
 

- Na doodspuiten is het belangrijk de aardappelen voldoende af laten harden i.v.m. grote                       
  knollen   > +/- 3 weken. 
- Gebruik valbrekers in de kipper en beperk de valhoogtes tot een minimum. 
- Condensvorming in de bovenlaag dient voorkomen te worden. 
- Ververs de box 2 x per dag een korte periode met buitenlucht. 
- Poedervormige kiemremmingsmiddelen kunnen gebruikt worden indien product voldoende     
  afgehard is.      
 
- Bewaartemperatuur:      Geleidelijk inkoelen naar de bewaartemperatuur. 
 
  levering mrt  6,5     ºC 
  levering apr / mei 6,5     ºC 
  levering juni  6,5     ºC 
 

 
 

Perceelsgericht advies / aandachtspunten: 
 

 
 


