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FOLVA
Folva er en middeltidlig, velsmagende sort med gul kødfarve. Den
har højt udbytte og giver mange runde eller ovale knolde. Folva
gror godt under forskellige klimatiske forhold og på forskellige
jordtyper.

Egenskaber

 Anvendelse: spise - fritering
 Tidlighed: middeltidlig
 Top: vokser hurtigt, høj, stærk og dækkende
 Knoldstørrelse: middelstore
 Knoldform: rundoval
 Udbytte: middel - højt
 Knoldfarve: gul
 Kødfarve: lys gul - gul
 Kogetype: B
 Tørstofindhold: middel - højt
 Spirehvile: medium
 Nematoder: Ro 1, 3, 4, 5
 Brok: resistent Ro 1
 Skimmel: god resistens
 Knoldskimmel: god resistens
 Skurv: meget god resistens
 Rhizoctonia: medium resistens
 Virus Y: middel resistens
 Bladrulle: middel resistens

Lægning

Det anbefales altid at bruge veltempererede læggekartofler uden fugtighed. Knold- og jordtemperatur skal være
minimum 8°C. For at få flest mulige stængler anbefales det at lægge Folva uden kronspirer.

Folva gror godt under forskellige klimatiske forhold. Undgå ren sandjord for at forhindre problemer med indre defekter.

Anbefalet planteafstand: 22 cm - 24 cm (rækkeafstand 80/85 or 75/90) er 55.000 planter/ha.

Bør altid lægges i velforberedt jord for at give plads til de rimelig store knolde der vokser dybt i jorden.
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Dyrkning

Folva er let at dyrke og den har et meget højt udbyttepotentiale..

Kvælstofmængde: middelniveau.

Jævnlig behandling mod skimmel anbefales.

For at opnå den bedste lagerkvalitet, skal Folva være skindfast ved optagning. Vær opmærksom på, at det kan tage
en uge længere end sammenlignelige sorter for at opnå skindfaste kartofler.

Opbevaring

For lang tids opbevaring, anbefales det at opbevare Folva på køl. Hold temperaturen konstant lav for at undgå
dannelsen af kronspirer.

Kronspirer er meget stærke på Folva og er vanskelige at fjerne.

Bemærkninger

Undgå rene sandjorde eftersom indre defekter kan opstå.

Kontakt venligst din leverandør for specifik dyrkningsvejledning til dit område.
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