
Bestemming biologisch en gangbaar

 vers - vrij kruimig

 verwerking

Planteigenschappen

Rijptijd  midden vroeg

Beginontwikkeling goed

Bloemkleur violet

Rel. opbrengst gemiddeld

Knoleigenschappen

Schilkleur tweekleurig

Vleeskleur geel

Knolvorm ovaal

Knolzetting goed

Knolgrootte gemiddeld

Regelmaat sortering regelmatig

Vlakheid ogen vlak

Drogestofgehalte hoog

Kooktype vrij kruimig

Rooibeschadiging weinig gevoelig

Stootblauw weinig gevoelig

Kiemrust goed

Resistenties

AM: RO 1 en 4 vatbaar

AM: PA 2 en 3 vatbaar

Yn-virus vrij resistent

Schurft vatbaar

Phytophthora-knol resistent

Phytophthora-loof resistent

Kringerigheid weinig vatbaar

Wratziekte 1 resistent

Wratziekte 2 vatbaar

Wratziekte 6 vatbaar
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Carolus.
Een gele, iets kruimige tafe

laardappel met fraaie rode
 

ogen en geschikt voor gan
gbare en biologische teelt. 
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Gele, ovale knollen met vlakke rode ogen, een regelmatige 

sortering en een lichtgele vleeskleur

Een iets kruimig kooktype, een hoog onderwatergewicht 

en een uitstekende smaak

Uitstekende Phytophthora-resistenties en een prima  

opbrengst

Eigenschappe
n



Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van de gegevens.

Oogst

Na een goede loofdoding is 2 weken afharden voor het rooien vaak  

voldoende. Carolus is weinig gevoelig voor rooibeschadiging en stoot-

blauw.

Bewaring

Carolus heeft een goede kiemrust en is geschikt om lang te bewaren bij 

een temperatuur van 5ºC. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder dan 

7ºC bewaren.

Onkruiden

Carolus heeft een sterk, snel ontwikkelend looftype dat het onkruid goed kan 

onderdrukken. Wanneer gangbaar geteeld, geldt dat Carolus gevoelig is voor 

metribuzin (Sencor).

Schimmels

Carolus is resistent tegen Phytophthora in zowel loof als knol.

Bemesting1

Het stikstofadvies voor Carolus bedraagt de standaard hoeveelheid.

Voorbehandeling

Een warmtestoot of voorkiemen geeft bij Carolus het beste resultaat. 

Afspruiten kan van negatieve invloed zijn op opbrengst en sortering.

Plantafstand

Pootgoedmaat 28/35:  28 cm (47.500 planten/ha)

Pootgoedmaat 35/55:  30 cm (44.000 planten/ha)

1: Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse
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