
TeelTadvies

voorbehandeling pooTgoed & TeelT

Behandel steeds het pootgoed tegen rhizoctonia en zilverschurft. Een grondbehandeling tegen rhizoctonia wordt ook aangeraden. Voorkom condensatie 
om versmering te voorkomen. Bij vloeibare behandeling is het belangrijk het pootgoed goed te laten drogen. Alvorens te poten dient de grond 
voldoende warm te zijn. Dit bevordert een snelle ontwikkeling. Om de vroegheid van het gewas te bevorderen wordt voorkiemen aangeraden waarbij de 
topspruitdominantie doorbroken moet worden om voldoende stengels (ca 20 per m2) te krijgen. Primavera is speciaal geschikt voor de vroege gebieden, 
op de lichte gronden. Primavera zet 7-9 knollen aan een plant. 

bemesTing

Het gebruik van organische mest wordt afgeraden, gezien de afzetmarkt. Indien u toch organische mest gebruikt dan bij voorkeur een mestsoort met een 
laag N-gehalte. N : De N-behoefte van Primavera is ongeveer gelijk andere vroege rassen. Ca. 190 kg zuiver per ha. onder aftrek van de bodemvoorraad. 
Een gedeelde gift wordt aanbevolen. P: Voor fosfaat kan het advies van het grondonderzoek aangehouden worden. K: Primavera is weinig blauwgevoelig. 
Primavera heeft een normale kali behoefte, het advies van het bodemonderzoek kan worden aangehouden. Pas wel op met chloor houdende kali vlak 
voor het poten.

planTafsTanden

loofdoding & oogsT

Primavera kan prima uitgroeien en zich meten met de gangbare middenvroege en middenlate rassen.

bewaring

Het ras leent zich niet voor bewaring.
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primavera

gevoeligheden
PhytoPhtora Phytophtora loof Gevoelig Phytophtora knol Weinig gevoelig

Schurft Weinig gevoelig

aardaPPelmoeheid
Type Ro1 Ro 2/3 Pa 2 Pa 3

Waarde - - - -

alternaria Gevoelig

Sencorgevoeligheid Gevoelig

goed om weten ! Sterke droogteresistentie.

Maat Planten/ha
Plantafstand

75 cm 90 cm

28/35 43.000 30-32 25-27

35/55 38.000 34-36 28-30

De Primavera dient 
circa 4 cm onder het 
maaiveld gepoot te 

worden

kruiSing Mondriaan x Felsina

vroegrijPheid Halfvroeg

knol Lang-ovaal, schilkleur : geel - vleeskleur : lichtgeel

loofontwikkeling Hoog gewas, sterke loofontwikkeling

rendement Hoog

drogeStofgehalte 20 - 21 % - 385 OWG

beStemming Verse consumptie - Friet - Kooktype B-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


