
TeelTadvies

voorbehandeling pooTgoed & TeelT

Behandel steeds het pootgoed tegen rhizoctonia en zilverschurft. Een grondbehandeling tegen rhizoctonia wordt ook aangeraden. Vermijd condensatie 
om versmering te voorkomen. Bij vloeibare behandeling is het belangrijk het pootgoed goed te laten drogen. Lange kiemrust, de robuuste, stressbestendige 
planten zorgen voor een goede en oogstzekere productie. Melody vraagt een bodem met een goede bemesting en een goede waterhuishouding. 
Zand -of schurftgevoelige gronden moeten vermeden worden. Telen op percelen met kool als voorvrucht wordt afgeraden.

bemesTing

Het ras heeft een matige stikstofbehoefte van max. 200 kg per ha (incl N-min en org. Mest). Een gedeelte gift is wenselijk. 
Fosfaat en kali behoefte volgens analyse. Ook een splitsing van de kaligift is wenselijk. Vlak na de knolzetting vraagt het gewas veel kali.

planTafsTanden

loofdoding & oogsT

Na loofvernietiging is het noodzakelijk de knollen goed af te laten harden. Melody is gemiddeld gevoelig voor rooibeschadiging en matig  voor stootblauw. 
Loof vernietiging zal afhankelijk zijn van het moment van rooien. Voor een goede schilvorming is 2-3 weken afharden in de grond gewenst.

bewaring

Na rooien zo snel mogelijk droog ventileren. Voorzichtig zijn met kiemremmingsmiddel bij inschuren! Bewaring bij 5°C gedurende max. 8 maanden.
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melodY

gevoeligheden
PhytoPhtora Phytophtora loof Gevoelig Phytophtora knol Weinig gevoelig

Schurft Weinig gevoelig

aardaPPelmoeheid
Type Ro1 Ro 2/3 Pa 2 Pa 3

Waarde 9 4 5 1

alternaria Gevoelig

Sencorgevoeligheid Gevoelig

goed om weten ! Melody is gevoelig voor ABC-ziekte (TNV).

Maat Planten/ha
Plantafstand

75 cm 90 cm

28/35 45.000 28-30 23-25

35/50 40.000 34-36 29-31

Plantdiepte : 
normaal

maaievelddiepte

kruiSing VE 74-45 x W 72-22-496

vroegrijPheid Halfvroeg

knol Ovaal, schilkleur : geel - vleeskleur : lichtgeel tot geel

loofontwikkeling Sterke loofontwikkeling, goed bodembedekkend

rendement Goed

drogeStofgehalte 21 % - 390 OWG

beStemming Verse consumptie - Kooktype B

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


