
 

               
 

 

Cammeo (BIO) 
 

Een robuust allround biologische tafelaardappel met een zeer gele 

schil en een lichtgele vleeskleur. Heeft een egale sortering en een 

opvallend gladde schil. 
 

Teeltbeschrijving voor Consumptieteelt    

Ovaalronde, homogene tafelaardappel die resistent is in het loof en zeer sterk 

is in de knol phytophthora. Een goed bewaarbaarheid door een goede 

kiemrust. Sterk op schurft en geschikt voor (bijna) alle grondsoorten.  

 
Cammeo is een middenlaat afrijpend bioras met zeer homogene ovaalronde knollen.  Cammeo geeft 

knollen met een zeer gele huid, geschikt voor de Europese, Noord-Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse 

markt. Cammeo kan zowel voor de biologische teelt als gangbare teelt een meerwaarde zijn, door de 

hoge resistentie op gewone schurft en phytophthora in de knol. 
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Landbouwkundige eigenschappen  
BEHANDELING POOTGOED: sla het pootgoed droog, goed geventileerd en vorstvrij op. Een 

warmtestoot is aanbevolen, omdat Cammeo een open looftype heeft en voorkiemen ervoor 

zorgt dat het veld eerder is bedekt. Hierbij moet worden opgelet de topspruitdominatie niet 

te doorbreken. 

 

 

Advies pootgoed en hoeveelheden en afstanden:  
25/35   30 cm                  44000 planten per ha  (1300 kg per ha) 

35/45   36 cm                  37000 planten per ha  (2000 kg per ha)  

35/50   41 cm                  31000 planten per ha  (2400 kg per ha)  

50/55   47 cm                  28000 planten per ha  (3100 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. 250 kg N (incl. bodemvoorraad).  

 

 

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

dat er goede aardappelruggen worden opgebouwd. Cammeo heeft een wild open looftype, 

waardoor een hoge stikstofvoorraad aanbevolen is, om het veld dicht te krijgen.  Cammeo is zeer 

sterk op phytophthora in de knol, maar ook resistent in het loof. Cammeo is resistent op gewone 

schurft en is hierdoor op (bijna) elke grondsoort te telen.  

 

 

ROOIEN EN BEWARING:  Cammeo is een aardappel voor de midden lange bewaring. Belangrijk is om 

de aardappel goed af te harden. Zorg voor een vlotte afharding, alvorens terug te koelen. 

 
 

Eigenschappen  
Kooktype:    AB/B        Kringerigheid:   Gemiddeld 

Rijptijd:     Middenlaat       Loofphytophthora:  Resistent   

Opbrengst:    Goed     Knolphytophthora:  Resistent 

Knolvorm:    Ovaalrond       Fusarium:    Geen ervaring  

Knolaantal:    12-13 knollen      Y-virus:     Geen ervaring  

Schilkleur:    Geel    Bladrolvirus:    Geen ervaring  

Vleeskleur: lichtgeel  Gewone schurft:  Resistent   

Bessen:     Enkele       Poederschurft:   Vatbaar  

Kiemrust:    (Midden)lang    Erwinia:    Geen ervaring  

Opkomst:    Normaal       Beschadiging:    Licht gevoelig   

Loofontwikkeling:  Wilderig      Droogte:    Goed 

Blauw gevoeligheid:  Gemiddeld      Bewaarbaarheid:  (Midden)lang    

Ogen:  oppervlakkig     OWG:     350-370  

Doorwas:    Geen doorwas     Aardappelmoeheid:   Vatbaar  
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