
 

 

 
 

  
 

MALIKA 
Een middenlaat vastkokende tafelaardappel met een heerlijke 

smaak. Vrij hoge tot hoge opbrengst met een diepgele vleeskleur. 

 

Teeltbeschrijving voor Consumptieteelt 

Middenlaat vastkokende consumptieaardappel.  

Mooi tafelaardappel met gladde schil, voor topsegment.  

Sterk op zilverschurft, niet op schurftgevoelige gronden telen. 

Zeer gele vleeskleur.  

Egale knolaanslag (10-12 knollen).  

Weinig N nodig! Zeer lang bewaarbaar. 
 

Malika is een vastkokende tafelaardappel met ronde ovale knollen. Het is een middenlaat ras die 

lang bewaarbaar is. De aardappel heeft een mooi gladde schil en de vleeskleur is diepgeel. 

Aardappel is geschikt voor de  premium markt, (topsegment). 
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Landbouwkundige eigenschappen 
BEHANDELING POOTGOED: sla het pootgoed droog, goed geventileerd en vorstvrij op. Een 

warmtestoot is mogelijk om vroegtijdig los te laten komen. Geef het pootgoed en uw grond 

een behandeling tegen Rhizoctonia. 

Advies pootgoed en hoeveelheden en afstanden: 

28/35  22 cm  55.000 planten per ha (1500-1600 kg per ha)  

35/50  28-30 cm 46.000 planten per ha (2800-3000 kg per ha) 

50/55  32-34 cm 44.000 planten per ha (4200-4500 kg per ha) 

                             tel 100 kg knollen minimaal 1 keer bij aankomst voor de juiste hoeveelheid planten    

                per ha en kijk goed naar uw grondsoort 

BEMESTING: Stikstof richtlijn is ca. 140/160 kg N (incl. bodemvoorraad). 

Fosfaat richtlijn is 100 kg P205  voor of tijdens het planten voordienen (bijv. powerstart granulaat) De 

N-gift delen, 2/3 als basisgift en 1/3 als overbemesting na de knolzetting. 

De kali richtlijn is 300 kg, voorkeur is voor de kwaliteit patentkali. Voor de kwaliteit graag 60 kg 

magnesium toedienen. De keuze van de meststof  en hoeveelheid hangt af van het perceel en de 

huidige voorraad.  Advies geen dierlijke mest gebruiken! 

POTEN EN TEELT: De knollen van de Malika moeten  dieper (1 à 2 cm onder maaiveld) worden 

gepoot dan gemiddeld.  Malika reageert gevoelig op Sencor (zeker niet na opkomst!).  Niet telen op 

schurft gevoelige gronden! 

 

ROOIEN EN BEWARING:  Malika is sterk op blauw, toch moet het belangrijk om netjes en voorzichtig 

te rooien.  De bewaartemperatuur van 4˚ tot 5˚ graden maakt een langere bewaring mogelijk. Hier 

moeten nog verdere informatie over worden opgedaan. 

Eigenschappen 
Kooktype:  AAB    Kringerigheid:  Sterk 

Rijptijd:   Middenlaat   Loofphytophthora: Gemiddeld  

Opbrengst:  Goed    Knolphytophthora: Gemiddeld  

Knolvorm:  Rondovaal   Fusarium:  Sterk 

Knolaantal:  10-12 knollen   Y-virus:   Gemiddeld  

Schilkleur  Geel    Bladrolvirus:  Gemiddeld 

Bessen:   Geen    Gewone schurft: Gevoelig 

Kiemrust:  Lang, tot voorjaar  Poederschurft:  Gemiddeld  

Opkomst:  Normaal   Erwinia:  Gering 

Sencor gevoeligheid: Gevoelig    Beschadiging:   Goed, zeer gering  

Loofontwikkeling: Normaal   Droogte:  Gemiddeld 

Blauw gevoeligheid: Gering    Bewaarbaarheid: Lang tot voorjaar 

onderzeeërvorming: Geen    OWG:   340-360 

Doorwas:  Sterk tegen doorwas  Aardappelmoeheid:  RO1 + RO4 
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