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•

Rundovala knölar med gult skal och ljusgul köttfärg.

•

Fastkokande sort med hög torrsubstanshalt, bra kok- och
friteringsegenskaper.

•

Bladmögelresistens i växten och brunrötaresistens i knölen,
inte känslig för skördeskador.

Ändamål

Matpotatis
Ekologisk

Gul nematod RO 1 och 4

mottaglig

Gul nematod RO 2 och 3

mottaglig

Vit nematod PA 2

mottaglig

medeltidig matpotatis

Vit nematod PA 3

mottaglig

bra

Yn-virus

mottaglig

ljusviolett

Yntn-virus

motståndskraftig (8)

Vanlig skorv

mottaglig

Pulverskorv

-

Brunröta

immun (9)

Bladmögel

immun (9)

Rostringar

något mottaglig

Potatiskräfta 1

-

Sencor (Metribuzin)

inte känslig

Växtegenskaper
Mognad
Inledande utveckling
Blomfärg

Knölegenskaper
Skalfärg

gul

Köttfärg

ljusgul

Knölform

rundoval

Knölsättning

mycket hög

Knölstorlek

liten

Regelbundenhet av storlek

regelbunden

Ögondjup

mycket grunda

Torr substans (TS)

20,2%

Specifika vikten, mogen

1,079

Kokegenskap

B

Skördeskador

inte känslig

Stötblått

inte känslig

Groningsvila

medellång
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Motståndskraft
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Jacky

Växtnäring
Kväve N:

120–140 kg/ha: sandjord +10 kg/ha.

Fosfor P:

standardgiva

Kalium K:

250 kg/ha: sandjord +25 kg/ha

Gödslingsnivån baseras på odling i södra Sverige och på jordanalys.
Vid tillförsel av organiskt gödselmedel rekommenderas att kvävegivan inte är
högre än att den tar slut vid blastdödning (dvs. blasten börja gulna) för att uppnå
rätt torrsubstanshalt.

Utsädesbehandling
Avgroddning kan ha negativ inverkan på avkastning och
storleksfördelningens jämnhet. Plantera i varm jord (10° C).

Planteringsavstånd
Radavs. 75 cm: knölstorlek 35–50: sättavstånd 23 cm
Radavs. 85 cm: knölstorlek 35–50: sättavstånd 21 cm

Jacky är mottaglig för vanlig skorv. Jämn markfukt är av betydelse. Därför är
det viktigt vid behov att första bevattningen genomförs tidigt redan i
knölbildningsstadiet när stolonerna är som ”virknålar” och börjar svälla. En
något djupare sättning medför att det är lättare att hålla markfukten i den
miljö där knölarna anläggs vilket innebär något under utjämnad markyta. I
bäddodling är sättdjupet lite grundare.
Ogräs
Användning av Sencor (metribuzin) ger inga problem.
Svampmedel (fungicider)
Jacky är immun mot bladmögel och brunröta. I konventionell odling
rekommenderas förebyggande 2–3 bladmögelbekämpningar under odlingen
och en vid blastdödning.

Skörd
För att bibehålla uppnådd torrsubstanshalt rekommenderas snabb
blastdödning till exempel gasolbränning.
Skörd två veckor efter väl genomförd blastdödning är vanligtvis
tillräckligt, eftersom Jacky inte är känslig mot stötblått och
skördeskador.
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Lagring
Jacky har medellång lagringsvila och är lämplig för medellång lagring
vid 4–5° C.
Agrico Nordic ansvarar inte för några skadliga konsekvenser som kan uppstå från att använda vår information.

