
TeelTadvies

voorbehandeling pooTgoed & TeelT

Knol- en/of bodembehandelingen worden geadviseerd om Rhizoctonia, zilverschurft en andere bodemgebonden ziekten te beheersen. Te vroeg planten 
kan een hoger riscico op misvormde knollen door Rhizoctonia tot gevolg hebben. Azoxystrobine toegediend op de bodem zorgt voor goede resultaten 
op vele schimmels. Voorkom condensatie om versmering te vermijden. Bij vloeibare behandeling is het belangrijk het pootgoed goed te laten drogen. 
Vanwege de trage opkomst Gourmandine goed voorkiemen of in ieder geval een warmtestoot geven. Rechtstreeks uit de koeling poten of meer dan 
1x afspruiten werkt negatief op de opbrengst. Gourmandine heeft een trage beginontwikkeling en een vlotte vervolgontwikkeling. Planten in het witte 
puntjes stadium geniet de voorkeur. 

bemesTing

Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse. Stem het tijdstip van bemesting af, om een natuurlijk gerijpt gewas te verkrijgen. 
Stikstof (N): 170 eenheden. Fosfaat (P): 80-100 eenheden. Kalium (K): 300-320 eenheden. Magnesium (Mg): 80-100 eenheden.

planTafsTanden

loofdoding & oogsT

Gourmandine is vrij weinig gevoelig voor rooibeschadiging en weinig blauwgevoelig. Na 2 weken afharden levert het rooien geen problemen op.

bewaring

Gourmandine heeft een zeer goede kiemrust en is geschikt voor de lange bewaring (bij ongeveer 5 graden). 
Gourmandine is vrij gevoelig voor Schilbrand. Voor het eventueel toepassen van kiemremming gaat de voorkeur uit naar gassen.
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goUrmandine

gevoeligheden
PhytoPhtora Phytophtora loof Weinig gevoelig Phytophtora knol Weinig gevoelig

Schurft Weinig gevoelig

aardaPPelmoeheid
Type Ro1 Ro 2/3 Pa 2 Pa 3

Waarde 7 6 - -

alternaria Weinig gevoelig

Sencorgevoeligheid Gevoelig

goed om weten ! Gourmandine is resistent tegen A-virus en Wratziekte fysio 1 en weinig vatbaar voor Poederschurft.

Maat Planten/ha
Plantafstand

75 cm 90 cm

32/35 59.000 21-23 17-19

35/45 47.000 27-29 22-24

Plantdiepte : 
normaal,

maaievelddiepte

kruiSing Charlotte x Estima

vroegrijPheid Halvroeg

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

loofontwikkeling Het loof is vrij stevig en de bodembedekking is goed

rendement Hoog

drogeStofgehalte 18,5-19,5 % - 345 OWG

beStemming Verse consumptie - Kooktype A

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


