INNOVATOR TEELTADVIES OOGST 2017
De eigenschappen
Innovator
Vroegrijpheid
Schilkleur
Vleeskleur
Knolvorm
Regelmaat knolvorm
Aantal knollen
Grootte knollen
Sortering
Opbrengst
Drogestof
Kiemrust
Loofontwikkeling
Loofeigenschap
Phytophthora loof
Phytophthora knol
Aardappelmoeheid
Schurft
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Het planten
Pootgoedsortering

plantafstand

hoeveelheid pootgoed per ha

28/35 mm
35/50 mm
50/60 mm gesneden
60/70 mm gesneden

25 - 26,5 cm
32 - 33,5 cm
29 - 31 cm
35 - 37 cm

1.500 kg
3.050 kg
3.150 kg
4.000 kg

Om de exacte hoeveelheid te bepalen rekening houden met het aantal
knollen per 25 kg.
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!
Innovator is een enigszins droogtegevoelig ras, dit betekend dat kunstmatige
beregening tijdens het groeiseizoen snel zinvol kan zijn.

De bemesting
Stikstof

Gelijk aan Bintje, totaal +/- 300 kg per ha
180 kg aan de basis, daarna 2 à 3 overbemestingen.

Fosfaat

Fosfaatbemesting vòòr de hoofdgrondbewerking uitvoeren.
Hoeveelheid volgens bodemonderzoek.

Kali

Volgens bodemonderzoek, na januari chloorarme kali inzetten. Verse
chloorarme kali is aan te bevelen i.v.m. de blauwgevoeligheid.
Aan te bevelen is 350 kg zuivere kali.

Mangaan

Regelmatig bladbemesting toevoegen i.v.m. gevoeligheid voor magnesium- en
mangaangebrek.
Dien de juiste bladbemesting toe wegens gevoeligheid voor bladverbranding!
Houdt tevens rekening met de weersomstandigheden.

+
Magnesium

De gewasbescherming
- Innovator is gevoelig voor Sencor > dus niet gebruiken!
- Op tijd beginnen met de Phytophthorabestrijding en daarna een strak schema hanteren.
- Alternaria bestrijding op de juiste wijze uitvoeren.

De oogst en bewaring
- Na doodspuiten voldoende af laten harden i.v.m. grote knollen en gevoeligheid > +/- 3
weken.
- Gebruik valbrekers in de kipper en beperk valhoogtes tot een minimum.
- Begin snel met gassen na de wondhelingsperiode.
- Ververs de partij 2 x per dag een korte periode met buitenlucht.
-Bewaartemperatuur:
levering jan / feb
levering mrt
levering apr

8,5
8,0
7,0

°C
°C
°C

Teler:
Perceelsgericht advies / aandachtspunten:

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

