
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. Voorkiemen helpt het gewas vroeger te maken. Voor lange bewaring worden knolbehandelingen geadviseerd om zilverschurft 
onder controle te houden. Mozart is geschikt voor alle grondsoorten. Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten.

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. 
De Stikstof in één keer toedienen.Een late beschikbaarheid van stikstof vertraagt de afrijping en geeft een slechte kookkwaliteit. Stikstof (N): 60% in vergelijking 
tot andere midden late rassen. Chloorkali (KCl) niet korter dan 6 weken voor het planten toepassen, late toediening kan een lager drogestofgehalte veroorzaken. 
Let op de hoeveelheid organische meststof om late mineralisatie te voorkomen.

planTafsTanden

loofdoding & oogsT

Streef naar een Onderwatergewicht van 355 gram. Start ca. 3 weken voor de verwachte oogstdatum met het meten van het drogestofgehalte. Gebruik een 
loofdodingsmiddel met een sterke werking op de stengel, om het loslaten van de knol te bevorderen. Alleen een rijp gewas zal een goed bewaarproduct geven. 
MOZART heeft een dunne schil, besteed extra aandacht aan de huidvastheid. Houd minstens 3 weken tussen loofdoding en oogst, voor een betere huidvastheid. 
De dunne schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst. Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.

bewaring

Product gerooid onder goede omstandigheden, kan na de wondheling snel worden gekoeld. Mechanische koeling : voorkom uitdroging; koel met een klein 
verschil tussen de koellucht en product temperatuur. Verlaag de temperatuur 0,5-0,7°C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 4°C. Ventileer regelmatig 
maar kort om CO2 ophoping te voorkomen. Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op 
zilverschurft.
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moZarT

gevoeligheden
PhytoPhtora Phytophtora loof Weinig gevoelig Phytophtora knol Weinig gevoelig

Schurft Niet gevoelig

aardaPPelmoeheid
Type Ro1 Ro 2/3 Pa 2 Pa 3

Waarde 9 1 - -

alternaria Niet gevoelig

Sencorgevoeligheid Weinig gevoelig

goed om weten ! Goede resistentie tegen schurft en poederschurft.

Maat Planten/ha
Plantafstand

75 cm 90 cm

28/35 42.000 31-33 26-28

35/45 37.000 35-37 29-31

45/50 33.000 38-40 32-34

50/55 30.000 43-45 36-38

Plantdiepte : 
normaal

kruiSing Redstar x Caesar

vroegrijPheid Halfvroeg

knol Ovaal, schilkleur : rood - vleeskleur : geel

loofontwikkeling Trage opkomst, later zal het loof zich ontwikkelen tot een sterk gewas

rendement Goed

drogeStofgehalte 20-21 % - 373 OWG

beStemming Verse consumptie - Kooktype A-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


