
 

     
 

Tentation (BIO) 
 

Een mooi lang ovaal biologisch ras met phytophthora resistentie  

gen R8 met kooktype A, type Franse salade met een mooie gele 

vleeskleur 

Teeltbeschrijving voor Consumptieteelt    

Langwerpig mediterrane aardappelras met hoge knolaanslag (15-16 knollen). 

Vastkokend met een zeer goede smaak. Lang goed bewaarbaar. Geschikt voor 

lichte zavelgrond van 15% tot 30% afslibbaarheid.  

 
Tentation is een middenvroeg afrijpend biologisch ras met grote  regelmatig gevormde langwerpige 

knollen.  Tentation geeft knollen met een mooie huid die zowel in de Nederlandse, Duitse, Belgische 

als Franse markt zijn afzet kan vinden. Tentation kan voor meerdere doeleinden worden geteeld, als 

babyaardappel voor in salades, maar ook als vastkokende tafelaardappel. 
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Landbouwkundige eigenschappen  
 

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

warmtestoot is gewenst om vroegtijdig los te laten komen. Hierbij oppassen dat de 

topspruitdominatie niet wordt doorbroken. 

 

Tentation pootgoed moet niet in de koeling bewaard worden!  

Advies pootgoed en hoeveelheden en afstanden:  
25/35   23 cm                  58.000 planten per ha (1500 kg per ha) 

35/45   29 cm                  46.000 planten per ha (2300 kg per ha)  

35/50   34 cm                  39.000 planten per ha (2700 kg per ha)  

50/55   40 cm                  33.000 planten per ha (3500 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. 250-300 kg N (incl. bodemvoorraad).  

 

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

dat er goede aardappelruggen worden opgebouwd. Tentation heeft een wat trage opkomst en een 

mindere snelle loofgroei. Hiervoor is een forse stikstofvoorraad belangrijk in het begin van het 

seizoen.  Tentation is zeer sterk op phytophthora in het loof, maar is vatbaar in de knol. Hierdoor is 

het advies om het ras niet naast rassen te telen die vatbaar zijn in het loof. Tentation is gevoelig op 

schurft en hierdoor minder geschikt voor lichtere gronden. Tentation heeft een hoog tal en kan voor 

zowel babyaardappel als vastkokende tafelaardappel worden geteeld. 

 

ROOIEN EN BEWARING:  Tentation is een aardappel die zeer goed kan worden bewaard door de 

lange kiemrust. Over exacte bewaartemperaturen en gevoeligheid op blauw moet nog verdere 

informatie over op worden gedaan. 

 

Eigenschappen  
Kooktype:    A        Kringerigheid:   Geen ervaring  

Rijptijd:     Middenvroeg        Loofphytophthora:  Resistent  

Opbrengst:    Gemiddeld     Knolphytophthora:  Vatbaar  

Knolvorm:    Langovaal      Fusarium:    Geen ervaring  

Knolaantal:    15-16 knollen      Y-virus:     Geen ervaring  

Schilkleur:    Geel    Bladrolvirus:    Geen ervaring  

Vleeskleur: Geel  Gewone schurft:  Zeer vatbaar  

Bessen:     Enkele       Poederschurft:   Vatbaar  

Kiemrust:    Lang    Erwinia:    Geen ervaring  

Opkomst:    Langzaam      Beschadiging:    Geen ervaring   

Loofontwikkeling:  Gemiddeld      Droogte:    Matig 

Blauw gevoeligheid:  Gemiddeld      Bewaarbaarheid:  Lang   

Ogen:  Zeer oppervlakkig     OWG:     325-350  

Doorwas:    Geen doorwas     Aardappelmoeheid:   Vatbaar 
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