SAFARI
Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Grove knollen
Hoge opbrengst
Zeer goede smaak
Goede kookkwaliteit

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

Resistenties
B - Iets kruimig
51 Laat
115 Zeer hoog
85 Grof
Rond-ovaal / Ovaal
9-11
Licht geel
Geel

Toleranties
Kiemrust
Opkomst
Sencor gevoeligheid
Loofontwikkeling
Blauwgevoeligheid
Onderzeeërvorming
Droge stof
OWG

74
61
60
75
7
75

Lang
Traag
Vrij gevoelig
Goed
Weinig gevoelig
Weinig gevoelig
19,8
362

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

Resistent
Weinig vatbaar
Vatbaar
Vatbaar
Vatbaar
Zeer vatbaar
Tolerant
Pa3

F18

Bemesting
- N-gift: 175 kg N/ha inclusief de bodemvoorraad.
- Deelgift wordt aanbevolen, 4/5 voor het planten en 1/5 na het planten.
- Kalium- en Fosfaatbemesting volgens standaard advies.
- SAFARI is gevoelig voor mineraaltekorten, daarom bemesten met sporenelementen.

SAFARI
Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Voorbehandeling en poten
- SAFARI heeft een lange kiemrust.
- Een warmtestoot is gewenst om de kiemrust te doorbreken.
- Indien een topspruit aanwezig, verwijder deze en plant in het witte puntjes stadium.
- Voor SAFARI wordt geadviseerd om altijd pootgoed en de bodem tegen Rhizoctonia te behandelen.
- Geplant dient te worden in een grond, met een goede stuctuur en goede afwatering.
- Vermijd gronden met een hoog risico op gewone Schurft.
- Niet planten in koude grond, dit geeft een verhoogd risico op een onregelmatige opkomst.

Plantafstanden
Maat

Rijafstand
Plantafstand/ha 75 cm 90 cm

- 28/35
55.000
24
- 35/55
46.000
29
- Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.

20
24

Teelt
- De loofontwikkeling is iets traag, later ontwikkeld het zich goed.
- Het gebruik van Metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Indien na-opkomst toepassing; gebruik

het lage dosering systeem.
Loofdoding en oogst
- Gebruik een loofdodingsmiddel met een sterke werking op de stengel, om het loslaten van de knol te

bevorderen.
- Zorg voor een afgerijpt gewas en voldoende afgeharde knollen tijdens oogst.
- De dunne schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- De aardappels zijn grof. Oogst en bewaar voorzichtig om beschadiging en blauw te voorkomen.

Bewaring
- SAFARI heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren.

