
  

     
 

Passion (BIO) 
 

Een zeer hoog opbrengende robuuste tafelaardappel die geteeld 

kan worden met minimale hoeveelheid stikstof. 

Teeltbeschrijving voor Consumptieteelt    

Lang ovale tafelaardappel met een twee resistente genen tegen phytophthora. 

Een hoge opbrengst met een groot percentage in de juiste maat. Een goede 

loofontwikkeling met een snelle veldbedekking.  

 
Passion is een middenlaat afrijpend bioras met hoge opbrengst. Passion geeft lang ovale knollen met 

een hoog aantal knollen. Passion is zeer geschikt voor de biologische teelt, door de hoge resistentie 

op phytophthora in het loof en snelle ontwikkeling van het loof. Passion is vrij kiemlustig. 
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Landbouwkundige eigenschappen  
BEHANDELING POOTGOED: sla het pootgoed droog, goed geventileerd en vorstvrij op. Een 

warmtestoot is niet aan te bevelen, door de korte kiemrust van het ras. Passion 

pootaardappelen dienen in de koeling bewaard te worden. 

 

Advies pootgoed en hoeveelheden en afstanden:  
25/35   29 cm                  45.000 planten per ha  (1400 kg per ha) 

35/45   33 cm                  40.000 planten per ha  (2600 kg per ha)  

35/50   36 cm                  37.000 planten per ha  (2800 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. 0-50 kg N (incl. bodemvoorraad). Het ras heeft een zeer lage 

stikstofbehoefte, bij een hogere gift kan dit uitmonden in laag onderwatergewicht aan de uiteinde. 

Ook zorgt een verhoogde stikstofgift voor een minder goede afharding van de knol. 

 

POTEN EN TEELT: Bij knollen van Passion wordt aanbevolen om ze onder maaiveld te planten, daarbij 

is het ook belangrijk dat er goede aardappelruggen worden opgebouwd. Dit om groene aardappelen 

te voorkomen. Passion heeft een snelle loofontwikkeling, waardoor een lage stikstofvoorraad 

aanbevolen is. Passion is sterk op phytophthora in het loof, maar minder in de knol. Passion heeft 

een laag onderwatergewicht.  

 

ROOIEN EN BEWARING:  Passion is een aardappel voor de korte bewaring. Wordt de aardappel lang 

bewaard is een mechanische koeling vereist. Bij het rooien moet opgelet worden op beschadigingen, 

hiervoor is het ras gevoelig. Een combinatie van niet voldoende afgehard en een te hoge stikstofgift 

is hiervoor verantwoordelijk. 

 

Eigenschappen  
Kooktype:    AB        Kringerigheid:   geen ervaring  

Rijptijd:     Middenlaat        Loofphytophthora:  Resistent   

Opbrengst:    Hoog     Knolphytophthora:  Vatbaar 

Knolvorm:    Langovaal       Fusarium:    Geen ervaring  

Knolaantal:    14-15 knollen      Y-virus:     Geen ervaring  

Schilkleur:    Geel    Bladrolvirus:    Geen ervaring  

Vleeskleur: Geel  Gewone schurft:  Gemiddeld   

Bessen:     Enkele       Poederschurft:   Gemiddeld  

Kiemrust:    Kort    Erwinia:    Geen ervaring  

Opkomst:    Snel       Beschadiging:    Gevoelig in 

combinatie met hoge 

stikstofgift.   

Loofontwikkeling:  Snel      Droogte:    Matig 

Blauw gevoeligheid:  Bovengemiddeld      Bewaarbaarheid:  Kort    

Ogen:  Oppervlakkig     OWG:     280-330  

Doorwas:    Geen doorwas     Aardappelmoeheid:   Vatbaar  
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