LADY ANNA TEELTADVIES OOGST 2017
De eigenschappen

Vroegrijpheid
Schilkleur
Vleeskleur
Knolvorm
Regelmaat knolvorm
Aantal knollen
Grootte knollen
Sortering
Opbrengst
Drogestof
Kiemrust
Loofontwikkeling
Loofeigenschap
Phytophthora loof
Phytophthora knol
Aardappelmoeheid
Schurft
Wratziekte
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Het planten
Pootgoedsortering

plantafstand

hoeveelheid pootgoed per ha.

35/45 mm
45/50 mm

ca. 38-40 cm
ca. 42-44 cm

2.500 kg
3.700 kg

Om de exacte hoeveelheid en plantafstand te bepalen houd rekening met het knolaantal per 25 kg!
Op zwaardere grond kleinste plantafstand aanhouden.
Lady Anna heeft een lange kiemrust, laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren en goed los
komen. Poten in het “witte puntjes stadium” geeft goede resultaten. Kiemen niet mechanisch of
chemisch beschadigen. Geadviseerd wordt het pootgoed altijd tegen Rhizoctonia te behandelen.
Niet te vroeg poten in koude grond. Lady Anna heeft een trage beginontwikkeling, door geduld te
bewaren in het voorjaar kan het gewas gemakkelijker in één keer door groeien.
Niet te diep planten, onderkant poter op het maaiveld. Lady Anna groeit diep in de rug.

De bemesting
Stikstof

Totaal +/- 275 kg per ha incl. bodemvoorraad. Lady Anna heeft een hoge
stikstofbehoefte vooral tijdens beginontwikkeling. Deelgift wordt aanbevolen
200 kg voor het poten. 1e overbemesting 50kg na de knolzetting, wanneer
knollen een doorsnede van 10mm hebben. Laatste stikstof overbemesting
25kg om Lady Anna aan de groei te houden.

Fosfaat

volgens advies 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 300 kg zuivere kali.

Mangaan

Mangaan en Magnesium zorgen voor een vitaal gewas en wordt geadviseerd
om vroegtijdige afrijping van het gewas te voorkomen.

Magnesium

De gewasbescherming
- Lady Anna lijkt Sencor als onkruidbestrijdingsmiddel te verdragen. Voorkeur gaat uit naar
een vooropkomst toediening van Sencor.
- Op tijd beginnen met de Phytophthorabestrijding, eerste bespuiting vanaf 80% opkomst.
Vanaf begin augustus bespuitingen uitvoeren met een knolbeschermend middel.
- Alternaria bestrijding op juiste wijze uitvoeren.

De oogst en bewaring
- Na doodspuiten is het belangrijk de aardappelen voldoende af te laten harden i.v.m. grote
knollen > +/- 3 weken.
- Voorzichtig rooien i.v.m. rooibeschadiging.
- Gebruik valbrekers in de kipper en beperk de valhoogtes tot een minimum.
- Condensvorming in de bovenlaag dient voorkomen te worden.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2ophoping te voorkomen.
- Grostop bij inschuren onder de juiste omstandigheden en indien het product voldoende is
afgehard. Anders na 2 weken gassen en om de 5 weken herhalen.
- Bewaartemperatuur: Geleidelijk inkoelen naar stabiele bewaartemperatuur van ca. 7ºC.
- Geschikt voor midden lange/lange bewaring.

Teler:
Perceelsgericht advies / aandachtspunten:

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

