
TeelTadvies

voorbehandeling pooTgoed & TeelT

Behandel steeds het pootgoed tegen rhizoctonia en zilverschurft. Voorkom condensatie om versmering te voorkomen. Bij vloeibare behandeling is het 
belangrijk het pootgoed goed te laten drogen. Asterix heeft een normale kiemrust. Voorkiemen helpt het gewas vroeger te maken. Asterix is geschikt 
voor alle grondsoorten. Wanneer geplant wordt op zware kleigrond, is een goede structuur cruciaal. Kan worden geplant in het witte puntjes stadium. 
Voorkiemen kan de teelt vervroegen. Asterix heeft een goede droogteresistentie.

bemesTing

Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse. N-gift: 80% in vergelijking tot andere late rassen door de goede loofontwikkeling. 
Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting. Op kali-arme gronden chloorhoudende kali (KCl) net voor het planten toedienen 
om stootblauw te voorkomen. Om een hoog drogestofgehalte te vermijden, is een extra toepassing van kalium nodig na de knolzetting. Fosfaatbemesting 
volgens standaard advies. Let op de hoeveelheid organische meststof om late mineralisatie te voorkomen.

planTafsTanden

loofdoding & oogsT

Zorg voor een afgerijpt gewas en voldoende afgeharde knollen tijdens oogst. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging om stootblauw 
te voorkomen. Oogst Asterix met de nodige voorzichtigheid. Bij een hoge OWG neemt de kans op blauwgevoeligheid toe.

bewaring

Geschikt voor bewaring tot december-januari. Bewaren bij een stabiele temperatuur van 8°C. Ventileer regelmatig maar kort om CO2 ophoping te voor-
komen. Asterix is gevoelig voor schilbrand. Zorg voor een goede afharding voordat je een kiemremmer toepast. Gebruik de hoogste dosis kiemremmer 
bij de eerste behandeling.
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asTeriX

gevoeligheden
PhytoPhtora Phytophtora loof Gevoelig Phytophtora knol Gevoelig

Schurft Weinig gevoelig

aardaPPelmoeheid
Type Ro1 Ro 2/3 Pa 2 Pa 3

Waarde 9 1 2 1

alternaria Niet gevoelig

Sencorgevoeligheid Gevoelig

goed om weten !
Asterix is tamelijk resistent voor kringerigheid. Het gebruik van Metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd.  Indien na-opkomst 
toepassing; gebruik het lage dosering systeem.  Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in 
loof en knol.

Maat Planten/ha
Plantafstand

75 cm 90 cm

28/35 45.000 30-32 25-27

35/50 34.000 38-40 32-34

Plantdiepte : 
3 cm onder 

het maaieveld

kruiSing Cardinal x VE70-9

vroegrijPheid Laat

knol Ovaal, schilkleur : rood - vleeskleur : lichtgeel

loofontwikkeling Loofontwikkeling is goed – Sterk gewas

rendement Hoog

drogeStofgehalte 23-24 % - 437 OWG

beStemming Friet - Kooktype C

De gegevens op deze teeltfiche zijn enkel ter informatie. Servagri  draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de volledigheid, de correctheid of het actueel zijn van deze informatie, 
noch draagt zij enige verantwoordelijkheid voor enige schade tengevolge van het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de teeltfiche.

1 : Zeer gevoelig
9 : Niet gevoelig


