AMARIN
Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Zeer geschikt voor vroege teelt
Vroeg met een vroege knolzetting
Mooie heldere huid
Hoge opbrengst

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

Resistenties
B - Iets kruimig
75 Midden vroeg
110 Hoog
82 Grof
Rondovaal
12-14
Creme
Geel

Toleranties
Kiemrust
Opkomst
Sencor gevoeligheid
Loofontwikkeling
Blauwgevoeligheid
Onderzeeërvorming
Droge stof
OWG

62
75
86
70
8
73

Gemiddeld
Normaal
Niet gevoelig
Goed
Weinig gevoelig
Weinig gevoelig
18,6
351

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

Vatbaar
Vatbaar
Resistent
Weinig vatbaar
Vatbaar
Zeer vatbaar
Tolerant
Pa3

F18
1

Bemesting
- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- N-gift: 110% in vergelijking tot andere middenvroege rassen.
- Deelgift wordt aanbevolen, 4/5 voor het planten en 1/5 na het planten.
- Hoge stikstofbehoefte, vooral tijdens beginontwikkeling.
- Kalium- en Fosfaatbemesting volgens standaard advies.
- Om vroeg te kunnen oogsten wordt organische mest afgeraden.
- Zorg voor een regelmatige beschikbaarheid van water en voedingstofffen. Groeistagnatie gevolgd door

snelle groei kan groeischeuren geven.

AMARIN
Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Voorbehandeling en poten
- AMARIN heeft een goede kiemrust.
- Bewaar pootgoed in de mechanise koeling, om physiologische ouderdom te voorkomen.
- Laat het pootgoed voor het poten aclimatiseren.
- Snijden van pootgoed wordt niet geadviseerd, vanwege gevoeligheid voor rotte knollen.
- 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.
- Op lichte gronden met vrijlevende aaltjes is er een hoog risico op kringerigheid. Gebruik Nematicides.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten.
Plantafstanden
Maat

Rijafstand
Plantafstand/ha 75 cm 90 cm

- 28/35
55.000
24
- 35/55
40.000
33
- Plantdiepte: 3 cm onder het maaiveld.

20
28

Teelt
- AMARIN heeft een vlotte opkomst.
- AMARIN heeft een goede tolerantie tegen Metribuzin (Sencor)
- Start vroegtijdig en regelmatig met Phytophtora bespuiting, vanwege de gevoeligheid voor

Phytophthora in het loof.
- Kies voor middelen met een goede knolbescherming later in het seizoen.
- AMARIN is gevoelig voor stengel Alternaria.
- Beregening zorgt voor een gelijkmatiger product en een betere kookkwaliteit.

Loofdoding en oogst
- AMARIN heeft een vroege afrijping. Loofvernietiging zal geen problemen geven.
- AMARIN is goed bestand tegen stootblauw, tenzij zich extreme omstandigheden voordoen.

Bewaring
- AMARIN is een vroeg ras. De afzet vindt meestal binnen 5 maanden na de oogst plaats.
- AMARIN heeft een goede kiemrust, luchtkoeling kan worden gebruikt voor de eerste maanden na de

oogst.

