
TeelTadvies

voorbehandeling pooTgoed & TeelT

Behandel steeds het pootgoed tegen rhizoctonia en zilverschurft. Voorkom condensatie om versmering te voorkomen. Bij vloeibare behandeling is het 
belangrijk het pootgoed goed te laten drogen. Marilyn heeft een goede kiemrust, laat het pootgoed voor het poten aclimatiseren.
De beste kwaliteit wordt gerealiseerd op vruchtbare en lichte grondsoorten. Vermijd gronden met een hoog risico op Poederschurft. Plant niet op zware 
kleigronden, om misvormde knollen te voorkomen. Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten. Marilyn kan vroeg geplant worden, 
maar vermijd poten onder koude omstandigheden.

bemesTing

Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse. De Stikstof in één keer toedienen: Stikstof (N): 60% in vergelijking tot andere 
halfvroege rassen. Kalium- en Fosfaatbemesting volgens standaardadvies. Organische bemesting wordt afgeraden.

planTafsTanden

loofdoding & oogsT

Streef naar een onderwatergewicht (OWG) van 325 gram. Start ca. 3 weken voor de verwachte oogstdatum met het meten van het drogestofgehalte. Voor 
een optimale kiemrust moet loofdoding plaatsvinden bij een afgerijpt gewas. Gebruik een loofdodingsmiddel met een sterke werking op de stengel, om 
het loslaten van de knol te bevorderen. Marilyn heeft een hoog knolaantal in de kleine sortering, pas de rooiketting hier op aan. Marilyn heeft een dunne 
schil, besteed extra aandacht aan de huidvastheid. Houd minstens 3 weken tussen loofdoding en oogst, voor een betere huidvastheid. Kleine beschadi-
ging bij de oogst heeft uitdroging en vroege kieming tot gevolg.

bewaring

Marilyn heeft een goede kiemrust, luchtkoeling kan worden gebruikt voor de eerste maanden na de oogst. Vanwege de hoge percentage kleine maat, 
bewaring heeft extra aandacht. Voldoende ventilatie is nodig om CO2 ophoping te voorkomen. Voor opslag langer dan 4 maanden is mechanische koeling 
vereist. Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en product temperatuur. Verlaag de temperatuur 0,5-0,7°C per dag naar een 
stabiele waarde, niet lager dan 4°C. Ventileer regelmatig maar kort om CO2 ophoping te voorkomen. Elke temperatuurschommeling gecombineerd met 
condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverschurft.
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marilYn

gevoeligheden
PhytoPhtora Phytophtora loof Gevoelig Phytophtora knol Gevoelig

Schurft Weinig gevoelig

aardaPPelmoeheid
Type Ro1 Ro 2/3 Pa 2 Pa 3

Waarde 9 4 - -

alternaria Weinig gevoelig

Sencorgevoeligheid Weinig gevoelig

goed om weten ! Hoog resistent tegen Yntn.

Maat Planten/ha
Plantafstand

75 cm 90 cm

35/45 52.000 25-27 20-22

45/55 42.000 31-33 25-27

Plantdiepte: 
normaal, 

maaivelddiepte

kruiSing Nicola x Pomfine

vroegrijPheid Halfvroeg

knol Lang-ovaal, schilkleur : geel - vleeskleur : geel

loofontwikkeling Opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling

rendement Hoog

drogeStofgehalte 18,5 % - 355 OWG

beStemming Verse consumptie - Geschikt voor krielteelt -  Kooktype A

De gegevens op deze teeltfiche zijn enkel ter informatie. Servagri  draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de volledigheid, de correctheid of het actueel zijn van deze informatie, 
noch draagt zij enige verantwoordelijkheid voor enige schade tengevolge van het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de teeltfiche.

1 : Zeer gevoelig
9 : Niet gevoelig


