Jacky
En gul middeltidlig sort, der giver et stort udbytte af mange og små
rundovale knolde. En meget sund sort, med en ekstraordinær god skimmel
resistens. Oplagt til økologisk produktion

Knoldbeskrivelse
Anvendelse

Middeltidlig spise

Form

Rundoval

Skindfarve

Gul

Kød farve

Gul

Størrelse

Lille

Antal

Mange

Resistens
Virus

Modtagelig

Nematoder

RO 1,4

Skurv

Modtagelig

Top - skimmel

Super

Knold - skimmel

Super

Rust

Middel

Dyrkningsvejledning - Se bagsiden

Dyrkningsvejledning
Vigtigt
Jackys force er som sommer/efterårskartoffel, direkte fra marken – fordi
den er fri for skimmel og kan tåle at blive håndteret med grøn top og løst
skind.
Jacky er en sort med en ekstraordinær skimmelresistens

Generelt
Jacky er kendetegnet ved at sætte op til 50 knolde pr. plante, hvilket giver
et meget stort antal knolde under 45 mm. Jacky har et flot blankt skind og
en lys gul skind- og kød farve.

Gødskning
Jacky skal gødes i niveauet som en standard spise kartoffel, hvis der ønskes
en produktion af små kartofler. En N-tilførsel på omkring 110-130 kg N/ha
afhængig af jordtype mv. anbefales. Der skal tilføres tilstrækkeligt med kali.
Det er vigtigt, at gødningsvejledningen følges for at sikre den rigtige
kogefarve. Ønskes Jacky dyrket som almindelig spisekartoffel, gødes den
med ca. 20 kg N/ha mere pr. ha og højere kalitilførsel.

Plantetal
Normalen vil være et plantetal på 60.000 pr. ha. Hvis læggekartoflerne er
småfaldne (hvad de ofte er), bør plantetallet øges med op til 80.000 planter
pr. ha for at sikre et større antal knolde i den lille størrelse.

Sygdomme
Jacky har den ekstraordinære resistens mod skimmel. Resistensen mod
virus og rust er middel. Man skal holde Jacky borte fra arealer, hvor
erfaringsmæssigt har problemer med skurv.

Nedvisning
Hvis Jacky får lov til at gro til den, har spist op kan den have en tendens til
at blive lidt løs i kog. Foretag derfor jævnlige kogeprøver mod slutningen af
sæsonen – eller tag den tidlig som små, hvilket er dens force.

Optagning
Jacky vurderes til at være ret robust, og den har kun lille modtagelighed for
mekaniske beskadigelser.
For at bevare Jackys flotte skind er det nødvendigt med hurtig optagning
efter nedvisning.
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