
TeelTadvies

voorbehandeling pooTgoed & TeelT

Behandel steeds het pootgoed tegen rhizoctonia en zilverschurft. Een grondbehandeling tegen rhizoctonia wordt ook aangeraden. Voorkom condensatie 
om versmering te vermijden. Bij vloeibare behandeling is het belangrijk het pootgoed goed te laten drogen. Om een vroege opbrengst te krijgen is 
voorkiemen of een warmtestoot noodzakelijk. Vaker dan 1x afspruiten wordt afgeraden. De beginontwikkeling is goed en de vervolgontwikkeling vrij 
goed. 

bemesTing

Stikstof (N): 200 eenheden (gefractioneerd toedienen in lichte gronden: 1/3 voor fresen/poten ,2/3 voor knolzetting, in zwaardere gronden 100% voor 
poten. Fosfaat (P): 80-100 eenheden. Kalium: 320-350 eenheden. Magnesium: 80-100 eenheden.

planTafsTanden

loofdoding & oogsT

Loof vernietiging zal afhankelijk zijn van het moment van rooien. Tresor wordt hoodfzakelijk afland verwerkt. Voor een goede schilvorming is 2-3 weken 
afharden in de grond gewenst.

bewaring

Bewaring kort mogelijk bij 7°C.
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Tresor

gevoeligheden
PhytoPhtora Phytophtora loof Gevoelig Phytophtora knol Weinig gevoelig

Schurft Gevoelig

aardaPPelmoeheid
Type Ro1 Ro 2/3 Pa 2 Pa 3

Waarde - - - -

alternaria Gevoelig

Sencorgevoeligheid Gevoelig

goed om weten ! Tresor is weinig gevoelig aan Yn-virus.

Maat Planten/ha
Plantafstand

75 cm 90 cm

28/35 45.000 29-31 24-26

35/45 37.000 35-37 29-31

45/50 34.000 38-40 30-32

Plantdiepte : 
1,5 cm onder 

het maaieveld

kruiSing Corinne x Fresco

vroegrijPheid Vroeg

knol Ovaal, schilkleur : geel - vleeskleur : lichtgeel

loofontwikkeling Gemiddelde hoogte, lichtgroen loof 

rendement Hoog

drogeStofgehalte 19-21 % - 390 OWG

beStemming Verse consumptie – Huisfriet - Puree – Kooktype B

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


