
                       
 

 

 
 

MELODY 
Een zeer stabiel dubbeldoel ras met een hoog opbrengend 

vermogen voor de versmarkt en voor de exportmarkt 
 

Teeltbeschrijving voor Consumptieteelt    

Een middenlaat afrijpend pas met een goede opbrengst. Geschikt voor de 

zwaardere grond. Een ras met zeer regelmatige ovale knollen, die lang kan 

worden bewaard.  
 

Melody is een middenlaat afrijpend ras met grote regelmatig gevormde ovale knollen met goede 

droogte resistentie. Melody geeft knollen met een mooie huid die door zijn homogeniteit zeer 

geliefd is bij exporteurs en verpakkers. Melody  is ook geschikt voor de baker markt.    
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Landbouwkundige eigenschappen  

BEHANDELING POOTGOED: sla het pootgoed droog, goed geventileerd en vorstvrij op. Een 

warmtestoot is mogelijk om de ogen vroegtijdig los te laten komen. Geef uw pootgoed een 

behandeling tegen Rhizoctonia. 

  

Advies pootgoed en hoeveelheden en afstanden:  
28/35   21-23 cm           59.000 planten per ha (1400 kg per ha)    

35/50   30 cm                 45.000 planten per ha (2700 kg per ha)  

50/55   30 cm gesn.       45.000 planten per ha (3000 kg per ha)  

50/55 33 cm onges.    38.000 planten per ha (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. 200 - 220  kg N (incl. bodemvoorraad). Geef minimaal 300 tot  

350 kg verse kali, deel deze gift in tweeën. Let op groeischokken, dierlijke mest wordt niet 

aanbevolen. 
 

POTEN EN TEELT: De knollen van Melody mogen op maaiveld worden gepoot en goede 

aardappelruggen moeten worden opgebouwd.  Melody  is gevoelig voor de standaard dosering 

Sencor (wees dus voorzichtig). Melody heeft een goede resistentie tegen phytophthora in de knol, 

maar een mindere in het loof. Een strak spuitschema is hierdoor aanbevolen om het gewas gezond 

en vitaal te houden. Melody is redelijk goed op schurft (7+) en heeft een redelijk hoog 

onderwatergewicht. Voor de tafelmarkt teelt u het ras onder Globalgap certificaat of onder 

milieukeur certificaat. 
 

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

voorzichtig te rooien.  De bewaartemperatuur moet stabiel zijn voor de lange bewaring. Melody 

heeft een goede kiemrust. Melody moet op het perceel goed afharden, voordat er gerooid wordt. Bij 

het inschuren moet worden opgelet dat er niet teveel kiemremmingsmiddel wordt toegediend, dit 

komt de kwaliteit van de partij in de meeste gevallen niet ten goede. Melody moet na het rooien zo 

snel mogelijk droog geventileerd worden. Toepassing van kiemremmingsmiddelen tijdens de oogst, 

over het algemeen niet bevorderlijk voor de schilkwaliteit. 

 

Eigenschappen  
Kooktype:    BC        Kringerigheid:   Verminderd vatbaar  

Rijptijd:    Middenlaat        Loofphytophthora:  Vatbaar  

Opbrengst:    Hoog    Knolphytophthora:  Weinig vatbaar  

Knolvorm:    Rondovaal      Fusarium:    Gemiddeld 

Knolaantal:    10-12 knollen      Y-virus:     Resistent  

Schilkleur:    Lichtgeel    Bladrolvirus:    Resistent  

Bessen:     Enkele       Gewone schurft:  Sterk 

Kiemrust:    Redelijk lang    Poederschurft:   Weinig vatbaar 

Opkomst:    Normaal      Erwinia:    Gemiddeld 

Sencor gevoeligheid:  Gevoelig      Beschadiging:    Normaal 

Loofontwikkeling:  Normaal      Droogte:    Sterk 

Blauw gevoeligheid:  Sterk      Bewaarbaarheid:  Zeer lang   

onderzeeërvorming:  Niet gevoelig     OWG:     360  

Doorwas:    Niet gevoelig     Aardappelmoeheid:   Resistent   
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