Plas Potatoes

Poters van Plas, een goed begin voor een goed gewas

Allure
Ras
kruising
Kweker/handelshuis
Bestemming
Afnemers

ALLURE (opgenomen op Rassenlijst in 1991)
Astarte x AM-66-42
Boesjes/vert.Plas
puree/droogindustrie, op rassenlijst als chipsras, zetmeel
Duitse telers puree (groot ras), zetmeeltelers Dld. en Nl.

Eigenschappen
Vroegrijpheid
Kiemrust
Loofontwikkeling
Schilkleur
Vleeskleur
Knolvorm
Vlakheid van ogen
Aantal knollen
Grofte knollen
Drogestof gehalte
OWG
Opbrengst
Uitbetalingsgewicht

middenlaat tot laat (4,5)
sterk, zeer goed bewaarbaar (9,5)
goed tot vrij goed
geel
wit
rond
tam. vlak tot middendiep
zeer hoog
gemiddeld
zeer hoog
zeer hoog
gemiddeld
hoog

Resistenties
Bladrolvirus
A-virus
X-virus
Yn virus
Phytophthora (loof)
Phytophthora (knolf)
Schurft
Stootblauw/rooibeschadiging
Doorwas
AM tolerantie
AM Ro1
AM Ro2/3
AM Pa2
AM Pa3

6
6
7
6 (is zeer gevoelig voor Yn in de praktijk)
5
9
red. ongev. (6)
red. ongev. (6,5) in de praktijk beter!
niet gev. (8)
in de praktijk niet zo goed
9
wv
v
v

Plas Potatoes

Poters van Plas, een goed begin voor een goed gewas

Allure
Resistenties vervolg
Wratziekte fysio 1
Wratziekte fysio 2/6
Wratziekte fysio 18
Wratziekte fysio 8
Kringerigheid
Altenaria
Sencor
Basagran
MCPA
Bemesting
Stikstof Zandgrond
Stikstof Dalgrond
Kali
Pootgoed
Plantafstand
Behandeling

10
8
6
niet onderzocht
niet gev. (8)
red. ong.
advies was voorzichtig, praktijk valt mee
oppassen, gevoelig
advies voorzichtig, praktijk valt mee

200….. kg/N
180….. kg/N

Bewaartemperatuur
Snijden

33 cm 'fijn pootgoed' en 38.000 pl. bij 35/55 die iets grover zijn.
Normaal, is een probleemloos ras qua bewaring en behandeling.
Harde aardappel; doet het onder droge en natte omstandigheden goed, vrijwel nooit bacterie ziek of rot.
3-4 graden
geen ervaring mee

Oogst en bewaring

Allure is een probleemloos ras qua oogst en bewaring.

Overige groeikenmerken

Het ras is erg Y-virus gevoelig en niet AM resistent genoeg
voor het gebied; ras afwisselen met AM-res. rassen.
Zeer goed bewaarbaar dubbeldoel ras!!!
met zeer hoog owg. Ras kan goed tegen droogte.

