
 

    
 

 

MUSICA 
 

Een middenvroeg vastkokend ras met een hoge tot zeer hoge 

opbrengst, Musica heeft een diepgele schil en vleeskleur. 
 
  

Teeltbeschrijving voor Consumptieteelt    

Een middenvroeg afrijpend ras met een hoge opbrengst. Is zeer geliefd bij 

exporteurs door zijn snelle grove regelmatige groei, sterk op wratziekten. 

Geschikt voor de lichtere gronden. Musica heeft een scala aan 

aardappelmoeheid resistenties (A,B en C) en wratziekte 1. 
 
Musica is een middenvroeg afrijpend ras met grote  regelmatig gevormde lang ovale knollen met een 

hoge productiviteit. Musica geeft knollen met een mooie huid die door zijn homogeniteit en grofte 

zeer geliefd is bij exporteurs. Musica is ook geschikt voor de tafelmarkt door zijn vastkokende 

eigenschappen.  
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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. Hierbij moet wel worden gelet 

dat de topspruit dominantie niet wordt doorbroken. Voorkom kiembreuk tijdens het 

planten. Behandel uw grond en pootgoed tegen Rhizoctonia. 

 

Advies pootgoed en hoeveelheden en afstanden:  
28/35   25 cm  53.500 planten per ha  (1500 kg per ha)    

35/50   32-34 cm  41.500 planten per ha  (2700 kg per ha)  

50/55   32-34 cm  gesn.   42.500 planten per ha  (2900 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 - 225 kg N (incl. bodemvoorraad). Fosfaat en kali volgens 

bodemanalyse. 

 

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

aardappelruggen moeten worden opgebouwd. Musica heeft een vlotte opkomst en een snelle 

loofgroei.  Musica is niet gevoelig voor sencor. Musica is redelijk sterk op schurft, poederschurft en 

sterk tegen doorwas. 

 

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

rooien. Musica heeft een korte kiemrust maar is wel bewaarbaar. Natuurlijk afrijping heeft niet de 

voorkeur i.v.m. het behoud van de knolvorm (voor de tafelmarkt). 

 

Eigenschappen  
Kooktype:    A        Kringerigheid:   Matig vatbaar  

Rijptijd:     middenvroeg        Loofphytophthora:  Vatbaar  

Opbrengst:    Hoog    Knolphytophthora:  Vatbaar  

Knolvorm:    Langovaal      Fusarium:    Gemiddeld  

Knolaantal:    8-10 knollen      Y-virus:     Resistent  

Schilkleur:    Lichtgeel     Bladrolvirus:    Resistent  

Bessen:     Enkele       Gewone schurft:  Weinig vatbaar  

Kiemrust:    Kort    Poederschurft:   Weinig vatbaar 

Opkomst:    Snel      Erwinia:    Gemiddeld 

Sencor gevoeligheid:  Niet gevoelig       Beschadiging:    Matig   

Loofontwikkeling:  normaal      Droogte:    Matig 

Blauw gevoeligheid:  gering       Bewaarbaarheid:  Kort  

onderzeeërvorming:  geen ervaring     OWG:     +/- 360  

Doorwas:    Geen doorwas     Aardappelmoeheid:   Resistent 
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