Amastera a
Big Cluster

Amastera a
Grower/growing characteristics
)Plant related(

Supply chain processing
characteristics

Shopper characteristics
)Fruit related(

shelflife:

fruit shape:

5

Good

High Round

harvest type:

fruits

/ cluster:

firmness after ten days:

average fruit weight in grams:

Cluster

Good

150-170

vigor plant:

green parts after ten days:

color:

Strong

Good

Red

resistances hr:

usage advise:

jointed

Fresh carton or pre-packed

Va, Vd, Fol (0-2), Ff(A-E) ToMV, For

/ jointless:
Jointed
shininess:

resistances ir:

Good

On

remarks:

High yield potential
suggested shopper usage:

Fresh cut and cooking

Zaai en opkweek tot planten

Gedurende teelt

 	Gezien de sterke groeikracht, wordt geadviseerd om Maxifort of een meer

 De waterconsumptie van de Amastera is iets hoger dan de huidige standaard.

generatieve onderstam te nemen.

 De volgende instellingen worden geadviseerd als basis instelling:

 	Bij een te vegetatieve groei tijdens opkweek, kan er een blaadje worden
weggehaald.

Voornacht
± 14 - 15 °C, gedurende ± 2 - 3 uur
Nacht

Start teelt

Verhogen naar ± 16,5 - 17,5 °C (een te snelle verhoging in temperatuur kan

 	Het advies is om niet gelijk op het gat te planten, maar om de plant eerst

leiden tot een vegetatieve actie en tot een kortere trosorganisatie en meer

te beheersen, totdat de 1e tros in bloei staat.

plantlengte). Gezien de planteigenschappen van de Amastera is het advies

 	Advies startafstand is 2,5 pl/m . In de periode Februari/Maart kunnen er extra
2

om voor een rustigere verhoging te gaan.
Dag

stengels worden bijgehouden.
 	Voor de extra dief, dient men een sterk gewas te creëren, waardoor de extra

Maximum ± 26 °C (afhankelijk van de lichtverhoging)

dief zich beter kan ontwikkelen.
 	De eindafstand op ± 3,3 pl/m2 houden, in warmere omstandigheden kan dit
tot ± 3,5 - 3,6 pl/m2.

De ideale temperatuur is afhankelijk van de instraling, een verhoging van de
temperatuur wordt geadviseerd bij dagen met meer instraling. Door een dagnacht verschil te creëren, bevordert dit de generativiteit van de Amastera.

Einde teelt
Aan het einde van de teelt goed opletten op blad/vrucht verhouding, zorg ervoor
dat de Amastera niet teveel in het blad staat.
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* Resistant varieties may exhibit some disease symptoms or damage under heavy pest pressure and/or under adverse environmental conditions and/or in the face of new biotypes, pathotypes, races or strains of the pest that may emerge.
Soil temperature above 27°C and other stresses may cause nematode resistance to break. ** Please refer to the ISF definitions at www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
A copy of the definitions for terms describing reactions of plants to pests for the Vegetable Seed Industry, can be obtained at our offices upon demand.

