
 

                
 
 

PREMIERE 
 

Een zeer vroege tot vroege aardappel bestemd voor de 

verwerkende industrie en de schillerij 

Teeltbeschrijving voor Consumptieteelt    

Een vroeg afrijpend consumptieras met een vroege grove knolzetting met een 

normaal tal. De knollen zijn rondovaal, tamelijk vlakogig. Het droge stof gehalte 

zit vroeg op het juiste niveau. 

 
Première is een vroeg afrijpend ras, zeer geschikt voor afland levering. Première is geschikt voor de 

verwerkende industrie. Première kan op lichtere gronden beter uit de voeten, maar is wel gevoelig 

voor droogte. Première is resistent tegen biotype A (Ro1,4) van aardappelmoeheid. 
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Landbouwkundige eigenschappen  
 

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

warmtestoot is aanbevolen voor een vroege start van het groeiseizoen. Dit kan tot 2 weken 

schelen in het tijdstip van rooien. Geef uw pootgoed een behandeling tegen Rhizoctonia. 

 

 

Advies pootgoed en hoeveelheden en afstanden:  
28/35   30 cm                  44.000 planten per ha  (1100 kg per ha) 

35/55   38 cm                  35.000 planten per ha  (2200 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). Dierlijke mest kan worden 

toegepast op Première. Geef minimaal 300-350 kg verse kali in de vorm van chloorarme kali. 

 

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

dat er goede aardappelruggen worden opgebouwd. Première is gevoelig op phytophthora zowel in 

de knol als in het loof. Première is bijzonder gevoelig voor sencor. Première is gevoelig voor 

phytophthora in loof en in de knol, weinig vatbaar voor fysio 1, vatbaar voor fysio 2. Sterk op 

kringerigheid. 

 

ROOIEN EN BEWARING:  Première is een aardappel voor de vroege afzet en voor directe verwerking 

af land.  Belangrijk is om het droge stof gehalte goed in de gaten te houden. Première is niet bedoeld 

om te bewaren, maar voor directe levering afland voor de frites en schilbedrijven. 

 

 

Eigenschappen  
Kooktype:    BC        Kringerigheid:   Weinig gevoelig 

Rijptijd:     Vroeg tot zeer vroeg      Loofphytophthora:  Vatbaar 

Opbrengst:    Normaal     Knolphytophthora:  Vatbaar 

Knolvorm:    Rondovaal      Fusarium:    Gemiddeld vatbaar 

Knolaantal:    8-10 knollen      Y-virus:     Weinig vatbaar 

Schilkleur:    Geel    Bladrolvirus:    Weinig vatbaar 

Vleeskleur: Lichtgeel  Gewone schurft:  Matig vatbaar   

Bessen:     Weinig       Poederschurft:   Matig vatbaar  

Kiemrust:    Kort    Erwinia:    Matig vatbaar 

Opkomst:    Snel       Beschadiging:    Weinig gevoelig   

Loofontwikkeling:  Goed      Droogte:    Matig, beregenen! 

Blauw gevoeligheid:  Licht gevoelig      Bewaarbaarheid:  Kort bewaarbaar 

Ogen:  Oppervlakkig     OWG:     370 -410 

Doorwas:    Niet gevoelig     Aardappelmoeheid:   Resistent  

Sencor:      Zeer gevoelig        Basagran: Weinig gevoelig 
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