EL MUNDO
Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Goede opbrengst
Zeer hoog knolaantal
Lage stikstofbehoefte
Sterk loof

Morfologie
Kooktype
Rijptijd
Opbrengst rijp
Grofheid
Knolvorm
Knolaantal
Vleeskleur na koken
Schilkleur

Resistenties
AB - Vrij vastkokend
59 Midden laat
135 Zeer hoog
87 Zeer grof
Ovaal / Lang-ovaal
12-14
Geel
Geel

Toleranties
Kiemrust
Opkomst
Sencor gevoeligheid
Loofontwikkeling
Blauwgevoeligheid
Onderzeeërvorming
Droge stof
OWG

50
76
55
77
5
90

Vrij kort
Vlot
Vrij gevoelig
Goed
Niet gevoelig
Niet gevoelig
18,2
329

Kringerigheid
Phytophthora loof
Phytophthora knol
Schurft
Poederschurft
YN-virus
Yntn-virus knoltolerantie
Aardappelmoeheid
Ro1
Ro2/3 Pa2
9
5
6
Wratziekte
F1
F2
F6
10

Resistent
Weinig vatbaar
Weinig vatbaar
Weinig vatbaar
Resistent
Zeer vatbaar
Tolerant
Pa3
6
F18

Bemesting
- N-gift: 80% in vergelijking tot andere middenlate rassen.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Chloorkali (KCl) niet korter dan 6 weken voor het planten toepassen, late toediening kan een lager

drogestofgehalte veroorzaken.
- Een verse kaligift wordt aangeraden om blauw te voorkomen.

EL MUNDO
Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Voorbehandeling en poten
- Vrij sterke topspruit dominantie.
- Indien een topspruit aanwezig, verwijder deze en plant in het witte puntjes stadium.
- Te vroeg planten kan een hoger riscico op misvormde knollen door Rhizoctonia tot gevolg hebben.
- Knol- en/of bodembehandelingen worden geadviseerd om Rhizoctonia, zilverschurft en andere

bodemgebonden ziekten te beheersen. Azoxystrobine toegediend op de bodem zorgt voor goede
resultaten op vele schimmels.
- Vermijd gronden met een hoog risico op gewone Schurft.
Plantafstanden
Rijafstand
Maat
Plantafstand/ha 75 cm 90 cm
75.000
18
15
- 28/35
42.000
32
26
- 35/45
42.000
32
26
- 35/50
36.000
37
31
- 35/55
38.000
35
29
- 45/55
- Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.

Teelt
- Opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- EL MUNDO is gevoelig voor Metribuzin, ook bij toediening voor de opkomst.
- Gebruik producten die effect hebben op Alternaria Solani en Alternaria Alternata.
- Ondanks de goede resistentie tegen Phytophthora is een preventieve behandeling gewenst, vanwege

het lange groeiseizoen.
- EL MUNDO is gevoelig voor gewone schurft.
- Vanwege het risico op Calciumgebrek, zorg voor een regelmatige groei en vermijd hittestress.

Loofdoding en oogst
- Knollen laten makkelijk los van het loof.
- Houd minstens 3 weken tussen loofdoding en oogst, voor een betere huidvastheid.

Bewaring
- Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en product temperatuur.
- Een stabiele temperatuur tijdens de bewaring, voorkomt de uitbreiding van zilverschurft.

