BRICATA KWS
Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Zeer heldere schil
Goede opbrengst
Geschikt voor (thuis) frites
Goede Resistentie tegen kringerheid

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

Resistenties
AB - Vrij vastkokend
65 Midden vroeg
106 Hoog
79 Gemiddeld
Ovaal / Lang-ovaal
12-14
Geel
Geel

Toleranties
Kiemrust
Sencor gevoeligheid
Loofontwikkeling
Blauwgevoeligheid
Onderzeeërvorming
Droge stof
OWG

65
55
78
13
90

Gemiddeld
Vrij gevoelig
Goed
Vrij gevoelig
Niet gevoelig
21,0
386

Kringerigheid
Phytophthora loof
Schurft
Poederschurft
YN-virus
Yntn-virus knoltolerantie
Aardappelmoeheid
Ro1
Ro2/3 Pa2
9
1
Wratziekte
F1
F2
F6
10

Hoog resistent
Weinig vatbaar
Vatbaar
Weinig vatbaar
Vatbaar
Tolerant
Pa3

F18

Bemesting
- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Stikstof (N)-gift: 110% in vergelijking tot middenvroege rassen (indicatie 275 kg N inclusief de

bodemvoorraad).
- Deelgift wordt aanbevolen, 4/5 voor het planten en 1/5 na het planten.
- De eerste overbemesting van stikstof direct na de knolzetting toedienen.
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Een verse kaligift wordt aangeraden om blauw te voorkomen.
- Organische mest helpt om een vitaal gewas te behouden.
- BRICATA KWS is gevoelig voor mineraaltekorten, daarom bemesten met sporenelementen.

BRICATA KWS
Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Voorbehandeling en poten
- BRICATA KWS heeft een normale kiemrust.
- Bewaar pootgoed in de mechanise koeling, om physiologische ouderdom te voorkomen.
- Laat het pootgoed voor het poten aclimatiseren.
- Voor BRICATA KWS wordt geadviseerd om altijd pootgoed en de bodem tegen Rhizoctonia te

behandelen.
- BRICATA KWS is geschikt voor alle grondsoorten.

Plantafstanden
Rijafstand
Maat
Plantafstand/ha 75 cm 90 cm
50.000
27
22
- 28/35
42.000
32
26
- 35/45
40.000
33
28
- 35/50
38.000
35
29
- 45/55
40.000
33
28
- 50/60 cut seed
- Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.
- Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Teelt
- Het gebruik van Metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Indien na-opkomst toepassing; gebruik

het lage dosering systeem.
- Start vroegtijdig en regelmatig met Phytophtora bespuiting, vanwege de gevoeligheid voor

Phytophthora in het loof.
- BRICATA KWS is gevoelig voor stengel Alternaria.

Loofdoding en oogst
- Zorg voor een korte periode tussen loofdoding en oogst om een goede schilkwaliteit te behouden.
- Oogst BRICATA KWS voorzichtig. Bij een hoge OWG neemt de kans op blauwgevoeligheid toe.

Bewaring
- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- Bewaren bij een stabiele temperatuur van 6 °C.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een

hoog risico op zilverschurft.
- Voor langdurige opslag moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.

