Dyrkningsvejledning - spisekartofler

Darling
Darling er en ny dansk spisesort, som egner sig som delikatesse- eller
salatkartoffel. Darling giver rigtig mange og fastkogende knolde, som
med sin flotte skinfinish, gode smag og gule kødfarve er en attraktiv
spisesort i Skandinavien. Darling kan dyrkes på alle jordtyper, men har
en tendens til at give flere knolde på mere sandmuldede jorde.

Egenskaber



















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

Spisekartoffel
Middeltidlig
Højt
Hvid
Mellem
Langoval
15-20
Gul
Gul
AB
Middel
Lang
Resistent, RO1, 4, 5
Resistent, 1, 2, 6
Middel resistans
Middel resistans
Høj tolerance
Høj tolerance

Lægning
Grundet sin lagringsegenskaber bør Darling findes frem før lægning, så knoldene kan blive varmet op før lægningen.
Dette vil medføre en hurtigere og bedre fremspiring i marken.
Der anbefales normal læggedybde, dog afstemmes dette i forhold til betingelserne.
Knolde indtil 50 mm = 15 cm fra toppen af kammen.
Knolde over 50 mm = 18 cm fra toppen af kammen.
Læggeafstand afhænger af, hvilket slutresultat man ønsker: For store knolde lægges kartoflerne med større afstand.
Anbefalet afstand: (rækkeafstand 75 cm).
28/35 – ca. 55.000 planter/ha. +/- 19 cm.
35/55 – ca. 50.000 planter/ha. +/- 22 cm.
50/55 – ca. 45.000 planter/ha. +/- 25 cm.

Vi anbefaler et placeret gødningsniveau på omkring 120 kg N/ha. Dette skal dog vurderes i forhold til betingelserne. På
lettere jorde kan en lidt højere eller delt gødskning med fordel bruges for at minimere risikoen for udvaskning.
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Dyrkningsvejledning - spisekartofler

Dyrkning
Darling kan dyrkes på både ler- og sandjord. Sorten har en god tolerance mod skurv og rust.
I knoldsætningsfasen er det vigtigt, at planten har tilstrækkeligt med vand for at undgå udbyttenedgang. Især på sandede
jorde er vanding nødvendigt, og generelt anbefaler vi også muligheden for at kunne holde jorden fugtigt fra
knoldvæksten til vækstafslutning. Dette gavner også skindfinishen.
Knoldene skal være helt skindfaste før optagning for at sikre den høje skindfinish og de gode lagringsegenskaber.
Darling har ikke nogen nævneværdige svagheder mht. stødpletter og mekaniske skader.

Opbevaring
Darling har en god spirehvile og gode lageregenskaber. Kartoflerne skal efter optagning tørres helt, placeres i en
temperatur på 12-14° grader for at opnå den bedste sårhelingsproces, og derefter køles ordentligt ned. I løbet af
lagringen skal kartoflerne dagligt ventileres for at undgå kondens og dermed reducere risikoen for sølvskurv.

Bemærkninger

God modstandsdygtighed over for Virus Y. Desuden er Darling ikke så følsom over for lys, hvilket betyder, at den ikke
bliver grøn lige så hurtigt som andre sorter.
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.

Darling er en rigtig flot sort, som har gode kogeegenskaber. Den egner sig især inden for delikatesse- og
salatkartoffel-segmentet.

