
PAPAGENO
Chipsaardappel
 Middenlaat chipsras
 Uniforme sortering en vorm
 Goede resistentie tegen PVY 
  Sterk tegen interne gebreken
 AM-resistentie (Ro1,Pa2 en Pa3)
 Wratziekte resistentie (f1)

Eigenschappen

Opbrengst - kwaliteit

Resistentie

Schilkleur Geel
Vleeskleur Geel
Vorm Rond tot rondovaal
Regelmaat vorm 7
% 50+ 86%
Aantal knollen per plant 17
Oogdiepte 6
Rijptijd 5
Kiemrust 8
Bewaarbaarheid 6
Stootblauw (0-50) 13
Holle harten 9

Fysiologie
Relatieve opbrengst 96
Drogestofgehalte (OWG) 23,5% (437)
Kooktype B
Verkleuring na koken 5
Bakkleur na het oogsten 8
Bakkleur na bewaring 8

Phytophthora in het loof 6
Schurft  6,1
Poederschurft  7
Globodera Ro 1  (A) 9
Globodera Pa 2 (D) 8
Globodera PA 3  (E) 8
Wratziekte f1  (D1) 10
Kringerigheid  (TRV) 9
Aardappel Y virus  7

Teeltadvies (consumptie)

• Poten in het witte puntjes stadium geeft het beste resultaat.
• Planten op normale rugdiepte. Bouw de ruggen goed op.
• Onkruidbestrijding voor opkomst.

• Start met spuiten tegen Phytophthora bij 80% opkomst.
• Voorkom stress tijdens het seizoen en hoge bodemtemperaturen.
• Begin vroeg met irrigeren en herhaal regelmatig

• Start met overbemesting rond knolzetting. 

• Doe proefrooiingen om de knolgrootte te bepalen aan het einde van het 
groeiseizoen.

• Geef na loofdoding knollen de kans af te harden voor het oogsten. 
• Oogst zorgvuldig om rooibeschadiging, stootblauw en bewaringsproblemen 

te voorkomen.
• Geleidelijk afkoelen tot 7⁰C.
• Controleer de bakkleur (reducerende suikers) regelmatig tijdens bewaring.

Tel altijd het aantal knollen! Zwaardere gronden vereisen een nauwere plantafstand.
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Hoeveelheid en plantafstand - Bemesting
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Meststof
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1ste 2de 3de

Deze informatie is naar beste weten en overtuiging opgesteld en dient ter oriëntatie en besluitvorming. 
Aangezien de aardappel een natuurlijk product is, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen. 
Neem voor vragen of advies contact op met je teeltbegeleider of mail info@denhartigh-potato.nl. VERSIE OKTOBER 2022


