
 

                
 
 

AGRIA 
 

Een zeer veelzijdig ras met brede afzetmogelijkheden, door zijn 

uitstekende bakkwaliteiten en lange bewaring 

Teeltbeschrijving voor Consumptieteelt    

Een middenlaat consumptie ras met een hoog opbrengend vermogen. De 

knollen zijn langovaal tot rondovaal. Geelschillig met diepgele vleeskleur.  

 
Agria is een middenlaat afrijpend ras, maar zowel voor de vroege teelt als lange bewaring geschikt.  

Agria is geschikt voor zowel de verse consumptie, schillerij, export als industrie. Agria wordt naast 

gangbaar ook biologisch geteeld, door zijn sterke weerstand tegen phytophthora in de knol. Agria 

vraagt in de bewaring meer aandacht dan andere rassen, omdat het ras bij beschadigingen zeer snel 

gaat rotten.  
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Landbouwkundige eigenschappen  

BEHANDELING POOTGOED: sla het pootgoed droog, goed geventileerd en vorstvrij op. Een 

warmtestoot is aanbevolen, zodat de topspruitdominatie kan worden doorbroken. Hierdoor 

komen er meer knollen per plant en is de kans op holle knollen verminderd. Je kan Agria 

zeer goed voorkiemen en zodoende de teelt vervroegen. Agria heeft een lage aanslag van 

knollen en dit kan leiden tot een grovere sortering. Behandel uw pootgoed tegen 

Rhizoctonia. 

Advies pootgoed en hoeveelheden en afstanden: 
28/35   22 cm                     60.000 planten per ha  (1600 kg per ha) 

35/50   27-28 cm               48.000 planten per ha  (3000-3200 kg per ha)  

50/55 gesn. 25-28 cm               50.000 planten per ha  (3300 kg per ha) 

50/55  30-33 cm               44.000 planten per ha  (4600 kg per ha)  

tel 100 kg knollen minimaal 1 keer bij aankomst voor de juiste 

hoeveelheid planten per ha en kijk goed naar uw grondsoort 
  

BEMESTING: Stikstof richtlijn is ca. 200-250 kg N (incl. bodemvoorraad).  Bij voorkeur weinig of geen 

organische mest, dit omdat een goede afrijping dit in de weg kan staan en dit kan leiden tot een laag 

OWG. 
 

POTEN EN TEELT: De knollen van Agria mogen op maaiveld worden gepoot, wel is het belangrijk dat 

er goede aardappelruggen worden opgebouwd, omdat de aardappel in de breedte groeit. Agria 

heeft een laag OWG in verhouding met Bintje, hierdoor is het aan te raden de stikstofgift te 

reduceren.  Agria is sterk op phytophthora in de knol, maar het loof is gemiddeld vatbaar. Agria is 

vatbaar voor schurft, wat kan leiden tot problemen in de bewaring. Telen op zavel en kleigronden is 

hierdoor aanbevolen. Agria verdraagt een normale dosering sencor. Agria kan na een lange droogte 

periode gevolgd door een natte periode doorwasverschijnselen laten zien. Een goede 

vochthuishouding kan dit voorkomen. 
 

ROOIEN EN BEWARING:  Agria is een aardappel voor alle soorten bewaring, zelfs afland. Belangrijk is 

om de aardappel goed af te harden. Agria moet bij het inschuren zo snel mogelijk droog worden 

geblazen. Is de partij droog moet er regelmatig worden geventileerd om de partij droog te houden. 

Wordt de wondheling vertraagd kan dit later in het seizoen (rot)problemen geven. Agria zijn 

bewaartemperatuur moet minimaal 6 graden Celsius zijn, omdat bij lagere temperaturen de 

bakkwaliteiten achteruit gaan. 
 

Eigenschappen  
Kooktype:    BC       Kringerigheid:   Vrij resistent 

Rijptijd:     Middenlaat        Loofphytophthora:  Verminderd vatbaar 

Opbrengst:    Zeer goed     Knolphytophthora:  Verminderd vatbaar 

Knolvorm:    Lang tot ovaalrond       Fusarium:    Gemiddeld gevoelig 

Knolaantal:    8-9 knollen      Y-virus:     Vrij resistent 

Schilkleur:    Geel    Bladrolvirus:    Gemiddeld gevoelig 

Vleeskleur: Diepgeel  Gewone schurft:  Vatbaar   

Bessen:     Enkele       Poederschurft:   Zeer vatbaar  

Kiemrust:    Lang    Erwinia:    Gemiddeld gevoelig 

Opkomst:    Langzaam       Beschadiging:    Gevoelig   

Loofontwikkeling:  Normaal      Droogte:    Goed 

Blauw gevoeligheid:  Weinig gevoelig      Bewaarbaarheid:  Lang    

Ogen:  Oppervlakkig     OWG:     350-400  

Doorwas:    Doorwasgevoelig     Aardappelmoeheid:   Resistent AM Type A 

Sencor:      Weinig gevoelig   

   

  Basagran:     Weinig gevoelig 
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