
Teeltadvies (consumptie)

• Geschikt voor elke grondsoort. 
•    Een goede bodemstructuur is nodig voor een regelmati ge knolvorm.
• Knolbehandeling tegen zilverschurft is gewenst. 
• Planten in het witte puntjes stadium geeft het beste resultaat.
•    Lichtgevoelig voor Metribuzin (Sencor).

• Start met spuiten tegen Phytophthora bij 80% opkomst.
• Tweede stikstofgift als de plant begint met knolzetting.

• Start tijdig met spuiten tegen knolphytophthora.

•    Wacht met oogsten tot de schil is afgehard.
•    Wees voorzichti g met moederknollen en voorkom rooibeschadiging.
• Zorg na het oogsten voor goede ventilatie tijdens opslag tot de aardappels  

droog zijn. Tijdens langdurige opslag regelmati g venti leren en geleidelijk     
afkoelen tot 4-5C.

Tel altijd het aantal knollen! Zwaardere gronden vereisen een nauwere plantafstand.
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LANORMA
Tafelaardappel
 Middenvroeg ras
 Uitstekend voor de baker markt
 Goede schilkwaliteit, ook na     
 langdurige opslag
 AM-resistentie (Ro1) 
 Wratziekte resistentie (f1)

Eigenschappen

Opbrengst - kwaliteit

Resistentie

Schilkleur Lichtgeel
Vleeskleur Lichtgeel
Vorm Rondovaal tot ovaal
Regelmaat vorm 7
% 35/65 66%
Aantal knollen per plant 11
Oogdiepte 7
Rijptijd 6
Kiemrust 7
Bewaarbaarheid 7
Stootblauw (0-50) 11
Rooibeschadiging 7

Fysiologie
Relatieve opbrengst 113
Drogestofgehalte (OWG) 17,1% (307)
Kooktype AB
Verkleuring na koken 7
Bakkleur na het oogsten 4
Bakkleur na bewaring 3

Phytophthora in het loof 3,7
Phytophthora in de knol 7,7
Schurft  6,7
Poederschurft  7
Globodera Ro 1  (A) 9
Globodera Pa 2 (D) 6
Wratziekte f1  (D1) 10
Kringerigheid  (TRV) 6,1
Aardappel Y-virus  6.5

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


