VITALIA
Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Zeer heldere schil
Goede opbrengst
Zeer geschikt voor vroege oogst
Vastkokend

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

Resistenties
AB - Vrij vastkokend
74 Midden vroeg
102 Vrij hoog
83 Grof
Ovaal / Lang-ovaal
9-11
Licht geel
Geel

Toleranties
Kiemrust
Opkomst
Sencor gevoeligheid
Loofontwikkeling
Blauwgevoeligheid
Onderzeeërvorming
Droge stof
OWG

56
67
80
70
4
74

Vrij kort
Normaal
Weinig gevoelig
Goed
Niet gevoelig
Weinig gevoelig
17,8
322

Kringerigheid
Phytophthora loof
Phytophthora knol
Schurft
Poederschurft
YN-virus
Yntn-virus knoltolerantie
Aardappelmoeheid
Ro1
Ro2/3 Pa2
1
2
1
Wratziekte
F1
F2
F6
10
1
1

Bemesting
- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- N-gift: 250 kg N/ha 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.
- Kalium- en Fosfaatbemesting volgens standaard advies.

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

F18
1
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Voorbehandeling en poten
- VITALIA heeft een korte kiemrust.
- Bewaar pootgoed in de mechanise koeling, om physiologische ouderdom te voorkomen.
- De kiemen moeten worden afgehard, het ras heeft zwakke kiemen.
- Voor VITALIA wordt geadviseerd om altijd pootgoed en de bodem tegen Rhizoctonia te behandelen.
- VITALIA is geschikt voor alle grondsoorten.
- De beste kwaliteit wordt gerealiseerd op vruchtbare en lichte grondsoorten.
- VITALIA kan vroeg geplant worden, maar vermijd poten onder koude omstandigheden.

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
- Opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- VITALIA heeft een goede tolerantie tegen Metribuzin (Sencor)
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.
- Vanwege hoge kwaliteitseisen wordt beregening sterk geadviseerd.

Loofdoding en oogst
- VITALIA heeft een vroege afrijping. Loofvernietiging zal geen problemen geven.
- VITALIA heeft een dunne schil, besteed extra aandacht aan de huidvastheid.

Bewaring
- VITALIA is een vroeg ras. De afzet vindt meestal binnen 5 maanden na de oogst plaats.
- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.

