
 

                
  

 

FRANCELINE 
 

Vastkokend roodschillig aardappelras met een goede opbrengst 
geschikt voor de tafelmarkt met een zeer goede vastkokende 
smaak. Middenvroeg afrijpend met heldere donkerrode schil. 

Teeltbeschrijving voor Consumptieteelt    

Langwerpig aardappelras met redelijk hoog knolaanslag (15-17 knollen). 
Vastkokend met een zeer goede smaak. Geschikt voor bijna alle grondsoorten, 
zeer sterk loof en weinig gevoelig voor stootblauw. 
 
Franceline is een middenvroeg afrijpend ras met regelmatig gevormde langwerpige knollen. 
Franceline geeft knollen met een mooie donkerrode huid die zeer geschikt is voor de tafelmarkt in 
zowel Nederland, België als Frankrijk. Franceline 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 niet noodzakelijk. Wel is het belangrijk om het pootgoed te laten acclimatiseren, 
omdat het pootgoed in de koeling wordt opgeslagen. Geef uw pootgoed altijd een behandeling 
tegen Rhizoctonia. 
 

Advies pootgoed en hoeveelheden en afstanden:  
28/35 22-24 cm 55.000 - 60.500 planten per ha (1500-1700 kg per ha) 
35/45 26-28 cm 48.000 - 51.000 planten per ha  (3000-3200 kg per ha) 
45/50 32-34 cm 39.000 - 44.000 planten per ha  (4000-4500 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 en voor welke teeltdoel u wil gaan. 

 
BEMESTING: Stikstof richtlijn is ca. 230-250 kg N (incl. bodemvoorraad). Dierlijke mest wordt niet 
aanbevolen door eventuele late mineralisatie van meststoffen, die de afrijping belemmeren. 
 
POTEN EN TEELT: De knollen van Franceline mogen op maaiveld worden gepoot, daarnaast is het wel 
belangrijk dat er goede aardappelruggen worden opgebouwd. Franceline heeft gelijkmatige opkomst 
en een normale loofgroei, wat zorgt voor een zeer sterk loof. Om natuurlijke afrijping te bevorderen, 
dient het tijdstip van bemesting goed te worden afgestemd.  Franceline is zowel vatbaar op 
phytophthora in het loof als in de knol. Hiervoor is het advies om een strak spuitschema aan te 
houden en een niet te hoge stikstofbemesting. Hoe hoger de bemesting hoe vatbaarder het ras is. 
Franceline is gevoelig op schurft en hierdoor niet geschikt voor schurftgevoelige gronden. Franceline 
heeft een redelijk hoog tal en kan voor zowel babyaardappel als vastkokende tafelaardappel worden 
geteeld. Franceline kan voor opkomst sencor verdragen en na opkomst overgaan op lage 
doseringssysteem. 
 
ROOIEN EN BEWARING: Franceline is een aardappel die het meest geschikt is voor directe levering 
en eventueel korte bewaring in de koeling tot Januari/Februari. De afzet moet dan ook binnen drie 
tot vijf maanden na de oogst worden voltooid, levering op lange termijn is mogelijk, hiervoor dienen 
ze wel in de mechanische koeling te worden bewaard (5 graden), voorkom condensvorming wat kan 
resulteren in vroege kieming en een verhoogd risico op zilverschurft. 
 

Eigenschappen  
Kooktype:    A        Kringerigheid:   Resistent  
Rijptijd:     middenvroeg     Loofphytophthora:  Zeer vatbaar 
Opbrengst:    Goed     Knolphytophthora:  Vatbaar  
Knolvorm:    Langovaal      Fusarium:    Gemiddeld gevoelig  
Knolaantal:    15-17 knollen      Y-virus:     Zeer gevoelig  
Schilkleur:    Donkerrood   Bladrolvirus:    - 
Vleeskleur: Geel  Gewone schurft:  Vatbaar  
Bessen:     -       Poederschurft:   Vatbaar  
Kiemrust:    Gemiddeld   Erwinia:    Gemiddeld 
Opkomst:    Gelijkmatig     Beschadiging:    Niet gevoelig   
Loofontwikkeling:  Sterk     Droogte:    Gemiddeld 
Blauw gevoeligheid:  Weinig vatbaar      Bewaarbaarheid:  Vrij kort 
Ogen:  Zeer oppervlakkig     OWG:     325-350  
Doorwas:    Sterk   Aardappelmoeheid:   Geen resistentie 
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