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RASBESCHRIJVING: SASSY            
   
Kweker   :  Germicopa           
Kruising   :  G82TT137.1*Promesse 
Bestemming  : Vlokken-, puree- en zetmeelindustrie) 
Rijptijd   :  Middenlaat (6) 
Knollen   :  Rond (4) , middeldiepe ogen (5),  geel vlees en blankschillig.  
Sortering  :  Tamelijk hoog aantal knollen (7),  middelmatige sortering (6)                        
Kwaliteit  :  Goed met hoog zetmeel- & drogestofgehalte,  resistent tegen holle harten  
Bakkleur   :  Vers gerooid: zeer goed / uit opslag: zeer goed (8/8) 
Opbrengst  :  Hoog met weinig knollen < 40mm. ( 8) 
Opslag geschiktheid :  Zeer goed (8) met een matige kiemrust 
Resistentie Ziekten  :  Nematoden  RO1-RO4 :  hoge resistentie (9) 
             PA2-PA3  :  matig vatbaar (6) 
    Phytophthora loof :  weinig gevoelig (6) 
    Phytophthora knol : weinig gevoelig (6) 
    Schurft grasland  :  weinig vatbaar (8) 
    Schurft pok  :  matig vatbaar (5) 
    Zilverschurft  :  weinig vatbaar (6) 
    Virus Y  :  weinig vatbaar (7) 
     X  :  weinig vatbaar (8) 
     Bladrol  :  matig vatbaar (4) 
    Wratziekte Path.1 :  resistent  (10) 
      Path. 2/6 : hoog resistent (9) 
    Rhizoctonia  :  weinig vatbaar (7) 
    Behandelen tegen Rhizoctonia wordt aanbevolen. 
 
Teeltaanwijzingen 
 
Grondsoort  :  Sassy is geschikt voor alle grondsoorten. (Klei-, zand-  en dalgronden) 
Voorbeh. pootgoed :  Het liefst een vloeibare Rhizoctonia behandeling tijdens het poten.  
  Voorkiemen is niet noodzakelijk maar een warmtestoot is wenselijk. 
Plantafstand :    Chips Vlokken Pootgoed 
  28/35/40 :  25 cm   22 cm   15 cm 
  35/55 & 40/50 :  30 cm   28 cm   20 cm 
  50/55 :  40 cm   38 cm   25 cm 
Pootdiepte : Normaal  
Bemesting : N incl. N-min :  220 Kg.   220 Kg.   100 Kg.  
  P2O5 :  120 Kg.   120 Kg.   80-100 Kg. 
  K2O  :  240 Kg.   200 Kg.   280 Kg. 
 
Onkruidbestrijding              :  Sassy is niet gevoelig voor Sencor, wel gevoelig voor groeistoffen zoals MCPA. Bij 

gebruik van MCPA zal een opbrengst derving van minimaal 15 % het gevolg zijn. 
Phytophthora bestrijding :  Sassy is weinig gevoelig voor phytophtora. Aandacht in de bestrijding is echter 

wel wenselijk.  De keuze van middelen is vrij. 
Oogst :  Voorzichtig rooien is een vereiste i.v.m. het meestal hoge OWG (ca. 460 gram). 
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