Rasbeschrijving

:

Nicola

Kruising
Bestemming
Rijptijd
Knollen
Opbrengst
Drogestofgehalte
Kooktype
Resistentie ziekten

:
:
:
:
:
:
:
:

Clivia x 6430/1011
Zeer geschikt als tafelaardappel voor zowel het binnenland als Noord Afrika.
Midden tot middenlaat.
Langovaal, redelijk groot, vlakogig. De schil- en vleeskleur is geel.
Zeer hoog met een uniforme sortering.
Goed tot matig.
Vastkokend tot redelijk vastkokend, kooktype B, geen verkleuring na koken.
AM - resistentie
: resistent tegen pathotype A ( = Ro1 )
Phytophthora loof
: matig vatbaar
Phytophthora knol
: redelijk resistent
Schurft
: goed resistent
A - Virus
: resistent
Yn - Virus
: redelijk resistent
X - Virus
: resistent
Bladrolvirus
: redelijk resistent
Wratziekte fysio 1, 2 & 6
: onvatbaar

Grondsoort

:

Teelt & oogst

:

Bemesting

:

Ziekten en plagen

:

Bewaring

:

Nicola vraagt grond met een goede structuur met een afslipbaarheid van 15-40%.
Door zijn goede resistentie tegen schurft hoeft de combinatie grasgroenbemesting
en de teelt van Nicola geen bezwaar te zijn.
Voorkiemen is wenselijk. Een nauwe plantafstand en een behandeling tegen rhizoc
tonia (zeker bij vroeg poten) is aan te bevelen. Voor het rooien dienen de knollen
voldoende afgehard te zijn. Vanwege het vaak zeer lange en sterke loof is loofdo
ding vaak moeilijk, zeker bij een nog niet afrijpend gewas. Klappen en rijenspuiten
geven dan ook vaak het beste resultaat. Wacht na het doodspuiten minimaal 3
weken voordat u met rooien begint; anders kan dit leiden tot veel beschadiging door
het slechte loslaten van de knollen van het loof. Voordat Nicola wordt verwerkt is het
raadzaam eerst te oogsten en in te schuren om zodoende de schil kans te geven
goed af te harden.
Een matige stikstofbemesting. Te hoge giften kunnen leiden tot meer tarra (door te
late huidvastheid), groen en misvorming. Richtlijn is een N-gift van ca. 15-20 % lager
dan die van Bintje.
Let op, want bij een forse loofontwikkeling neemt het gevaar voor een Phytophthora
aantasting toe. Nicola is gevoelig voor kringerigheid. Teelt op gevoelige percelen
wordt dan ook afgeraden.
Nicola is gevoelig voor het gebruik van kiemremmingsmiddelen bij het inschuren.

Teeltaanwijzingen
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