Dyrkningsvejledning - spisekartofler

LINATA
Linata er en tidlig sort med meget flot skind, middelstore knolde og
et højt udbytte. Linata er meget modstandsdygtig over for varme
forhold sammenlignet med andre tidlige sorter. Sorten er velegnet til
at vaske og pakke.

Egenskaber




















Anvendelse:
Tidlighed:
Udbytte:
Top:
Knoldstørrelse:
Knoldform:
Knoldantal:
Knoldfarve:
Kødfarve:
Kogetype:
Tørstofindhold:
Spirehvile:
Nematoder:
Brok:
Skimmel:
Knoldskimmel:
Skurv:
Rodfiltsvamp:
Virus:

spisekartoffel
tidlig-middeltidlig
højt
dækkende, forholdsvis lys
middel til stor
oval
12-15
gul, skinnende
gul
AB
middel
lang, gode lageregenskaber
resistent mod Ro1
modtagelig
middel resistens
resistent
lav modtagelighed
middel resistens
middel resistens

Lægning
Fjern ikke spirer før lægning.
Det er bedst at opbevare kartoflerne på køl indtil 3-4 uger før lægning.
N-dosis kan reduceres med 15% sammenlignet med lignende sorter.
Læg Linata lidt dybere end sædvanligt for at undgå grønne knolde i toppen af kammen.
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Dyrkningsvejledning - spisekartofler

Dyrkning
For at sikre en flot hudtype og generel god præsentation, bør marker, som normalt giver udslag for skurv, fravælges.
Vækstperioden er meget kort. For at sikre ensartet kvalitet, sørg for at vandforsyningen er god og regelmæssig under
vækstperioden.
Vigtigt: Vand ikke lige før optagning. Den eksplosive knoldvækst skal have tid til at fortage sig. Dette er for at undgå
revner i knoldene. Vent mindst 3 uger med at tage op efter at toppen er slået ned.

Opbevaring
Spirehvile er ret lang.

Bemærkninger

Meget velegnet til at vaske.
Kontakt venligst din leverandør for specifik dyrkningsvejledning til dit område.
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DANESPO A/S tager intet ansvar for eventuelle skadelige konsekvenser som muligvis kan opstå ved at følge denne information.

Linata har flot skind, god smag og meget flot præsentation.

