
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. 
Franceline heeft een normale kiemrust. Bewaar het pootgoed in de koeling, om topspruitdominatie te voorkomen. Laat het pootgoed voor het poten 
aclimatiseren. Indien een topspruit aanwezig, verwijder deze en plant in het witte puntjes stadium. Franceline is geschikt voor alle grondsoorten, op 
kleigronden is een goede structuur noodzakelijk om misvormde knollen te voorkomen. Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten. 
Beregening zorgt voor een gelijkmatiger product en een betere kookkwaliteit. Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora 
in loof en knol. Gebruik later in het seizoen middelen met een goede knolbescherming. Extra aandacht voor luisbestrijding.

bemesTing

Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse. Deelgift wordt aanbevolen, 4/5 voor het planten en 1/5 na het planten. Stem het 
tijdstip van bemesting af, om een natuurlijk gerijpt gewas te verkrijgen. Stikstof (N): 80% in vergelijking tot andere midden late rassen. Fosfaatbemesting 
volgens standaard advies. Let op de hoeveelheid organische meststof om late mineralisatie te voorkomen. 

planTafsTanden

loofdoding & oogsT

Streef naar een onderwatergewicht van 325 gram. Houd minstens 3 weken tussen loofdoding en oogst, voor een betere huidvastheid. 
Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.

bewaring

Vanwege het hoge percentage kleine maat, heeft de bewaring extra aandacht nodig. Voldoende ventilatie is nodig om CO2 ophoping te voorkomen. Korte 
luchtkoeling is mogelijk. Zorg voor goed afgeharde knollen bij de oogst. 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 5°C. Een bewaartemperatuur 
die lager is dan aanbevolen, resulteert in hogere suikers. 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.

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

franCeline

gevoeligheden
PhytoPhtora Phytophtora loof Gevoelig Phytophtora knol Gevoelig

Schurft Weinig gevoelig

aardaPPelmoeheid
Type Ro1 Ro 2/3 Pa 2 Pa 3

Waarde 1 1 2 2

alternaria Weinig gevoelig

Sencorgevoeligheid Weinig gevoelig

goed om weten !
Het gebruik van Metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Indien na-opkomst toepassing; gebruik het lage dosering 
systeem. De weersomstandigheden hebben een grote invloed op de effectiviteit van Metribuzin, pas de dosering aan de 
weersomstandigheden aan.

Maat Planten/ha
Plantafstand

75 cm 90 cm

28/32 55.000 29-31 24-26

32/40 44.000 32-34 27-29

Plantdiepte: 
normaal, 

maaivelddiepte

kruiSing Nicola x Arka

vroegrijPheid Halfvroeg

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

loofontwikkeling Opkomst is gelijkmatig, met een goede sterke loofontwikkeling

rendement Hoog

drogeStofgehalte 18-20 % - 340 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


