GAUDI
Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Vastkokend
Zeer heldere schil
Donker geel vlees
Regelmatige sortering en knolvorm
Goede Resistentie tegen kringerheid

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

Resistenties
AB - Vrij vastkokend
69 Midden vroeg
103 Vrij hoog
81 Grof
Rond-ovaal / Ovaal
12-14
Donkergeel
Geel

Toleranties
Kiemrust
Sencor gevoeligheid
Loofontwikkeling
Blauwgevoeligheid
Onderzeeërvorming
Droge stof
OWG

68
73
67
10
10

Gemiddeld
Weinig gevoelig
Matig
Weinig gevoelig
Gevoelig
18,4
334

Kringerigheid
Phytophthora loof
Phytophthora knol
Schurft
Poederschurft
YN-virus
Yntn-virus knoltolerantie
Aardappelmoeheid
Ro1
Ro2/3 Pa2
9
1
1
Wratziekte
F1
F2
F6
10
4
1

Hoog resistent
Zeer vatbaar
Vatbaar
Weinig vatbaar
Zeer vatbaar
Zeer vatbaar
Tolerant
Pa3

F18
1

Bemesting
- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- N-gift: 250 kg N/ha inclusief de bodemvoorraad.
- De Stikstof in één keer toedienen.
- Kalium- en Fosfaatbemesting volgens standaard advies.
- Mangaan en magenesium zorgen voor een vitaal gewas en voorkomen vroegtijdige afrijping.

GAUDI
Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Voorbehandeling en poten
- GAUDI heeft een normale kiemrust.
- Laat het pootgoed voor het poten aclimatiseren.
- Voor GAUDI wordt geadviseerd om altijd pootgoed en de bodem tegen Rhizoctonia te behandelen.
- Het ras is licht gevoelig voor onderzeeërvorming. Plant niet in een koude bodem.
- Kan worden geplant in het witte puntjes stadium. Voorkiemen kan de teelt vervroegen.

Plantafstanden
Maat

Rijafstand
Plantafstand/ha 75 cm 90 cm

- 28/35
55.000
24
- 35/55
40.000
33
- Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.

20
28

Teelt
- Matige ontwikkeling.
- GAUDI heeft een goede tolerantie tegen Metribuzin (Sencor)
- Ondanks de goede resistentie tegen Phytophthora is een preventieve behandeling gewenst, vanwege

het lange groeiseizoen.
- GAUDI is tamelijk resistent voor kringerigheid.

Loofdoding en oogst
- Alleen een rijp gewas zal een goed bewaarproduct geven.
- Laat voldoende tijd zitten tussen loofdoding en oogst. GAUDI heeft tijd nodig voor een goede afharding.
- GAUDI is gemiddeld gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische

beschadiging.
Bewaring
- GAUDI heeft een goede kiemrust, luchtkoeling kan worden gebruikt voor de eerste maanden na de

oogst.
- Wondhelingsperiode in acht nemen.

