
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. Premiere heeft een redelijk kiemrust en 
geeft voldoende stengels. Ten einde een regelmatige opkomst te stimuleren is een warmte stoot een paar weken voor planten gewenst. Alvorens te poten 
dient de grond voldoende warm te zijn. Dit bevordert een snelle ontwikkeling. Premiere kan op verschillende grondsoorten geteeld worden.

bemesTing

Premiere vereist een normale tot krappe stikstofgift ten einde vroeg een hoog onderwatergewicht te krijgen. Deze is afhankelijk van de te voorvrucht. 
Gangbaar is om een eerste gift van 90 – 120 kg te geven op lichtere gronden.  Voor Fosfaat en Kali kan men het bodemadvies volgen.

planTafsTanden

loofdoding & oogsT

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

bewaring

Normaal niet van toepassing. Indien bewaring van toepassing is de partij geleidelijk aan terug koelen tot 6 graad.

SERVAGRI SA
Rue de la Terre à Briques, 3 

B-7501 Orcq ( Tournai)

TEL (fr) : +32 69 22 74 63
TEL (nl) : +32 69 23 30 89

FAX : +32 69 22 50 40 
info@servagri.be
www.servagri.be

premiere

gevoeligheden
PhytoPhtora Phytophtora loof Gevoelig Phytophtora knol Gevoelig

Schurft Weinig gevoelig

aardaPPelmoeheid
Type Ro1 Ro 2/3 Pa 2 Pa 3

Waarde 9 - - -

alternaria Weinig gevoelig

Sencorgevoeligheid Gevoelig

goed om weten ! Resistent aan tabaksratelvirus.

Maat Planten/ha
Plantafstand

75 cm 90 cm

28/35 42.000 32-34 27-29

35/55 35.000 37-39 30-32

Plantdiepte : 
normaal,

maaivelddiepte

kruiSing Civa x Provita

vroegrijPheid Vroeg

knol Rond tot ovaal, schilkleur : geel - vleeskleur : lichtgeel

loofontwikkeling Zeer vroege opkomst, geeft voldoende stengels

rendement Goed

drogeStofgehalte 20-21 % - 400 OWG

beStemming Friet - Verse consumptie - 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


