Dyrkningsvejledning - spisekartofler

ASPARGES
Asparges er en delikatesse både som pille- og salatkartoffel.
Sorten er en traditionel dansk spisesort. Den har lange krumme
knolde, som er velsmagende og faste i kog.

Egenskaber
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

salat/spisekartoffel
middeltidlig
lav - middel
dækkende, nedliggende med mange stængler
små
lange bananformede knolde
20-25
gul
lys gul til gul
fastkogende
middel til højt
middel til lang
Ingen
modtagelig
meget modtagelig
meget modtagelig
modtagelig
meget modtagelig
virus Y: meget modtagelig
bladrulle: meget modtagelig

Lægning
Asparges kan dyrkes på de fleste jordtyper.
Asparges sætter mange knolde gennem hele vækstsæsonen. Derfor er der ved høst knolde i alle størrelser. Asparges
bør inden lægning sorteres i en snæver størrelsessortering for at opnå en ensartet plantebestand. Aspargesknolde
ansættes yderligt i kammen og bør derfor hyppes med rigelig jord for at undgå grønne knolde.
Læggekartoflerne bør være temparerede uden kondens. Knoldtemperatur skal være minimum 10 °C.
Knoldene lægges i en velforarbejdet jord. Jordtemperatur skal være minimum 8 °C.
Læggeafstand max. 22 cm - gerne mindre alt efter anvendelse.
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Dyrkningsvejledning - spisekartofler

Dyrkning
Større risiko for rustforekomst på sandjord.
Meget flot skindfinish på lerjord, men sørg for god vandforsyning for at undgå skurv.
Optagning bør ske skånsomt, da tilspidsede knolde let får beskadigelser.

Opbevaring
Opbevaring i storkasser anbefales.
Efter optagning, når kartoflerne er støvtørre, skal de gerne direkte i storkasser.
Det kan ikke anbefales, at opbevare Asparges i for store partier ved løs opbevaring.
Ved opbevaring ved ensartet temperatur på 6-8 °C kan Asparges opbevares til ind i marts måned.
Anvendelse af Asparges er bedst før udgangen af marts.

Bemærkninger
Sorten er modtagelig overfor de fleste sygdomme og kræver god driftsledelse.
Kontakt venligst din leverandør for specifik dyrkningsvejledning til dit område.
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