Ditta
En middel/sen delikat spisekartoffel, der giver et stort udbytte af
langovale og velformede knolde, som er fastkogende og yderst
velsmagende.
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Dyrkningsvejledning
Vigtigt
Ditta skal gødes lavt med kvælstof.
Ditta må ikke lægges for tidligt og skal have sat spireøjne inden lægningen.
Ditta skal høstes i tørvejr og i tør jord.

Gødskning
Ditta tilhører den gruppe af sorter, der skal gødes svagt med kvælstof. For høj tilførsel kan være
en væsentlig årsag til dårlig kogekvalitet (mørkfarvning), lige som det vil give for store knolde.
Mængden af kvælstof, der skal tilføres, afhænger i høj grad af jordtype, forfrugt og egne
erfaringer. Som hovedregel kan siges, at niveauet på en god lerholdig jord er ca. 90 - 100 kg
N/ha, og på en mere grovsandet jord vil tilførslen være op mod 120 kg N/ha. Kali skal tilføres
som til andre sorter og i en klorfattig kaligødning.

Plantetal
Ditta er en sort, der skal lægges med relativt lille afstand for at sikre en stor mængde kartofler i en
ikke for stor størrelse. Et normalt plantetal vil være fra 55.000-65.000 planter pr. ha, meget
afhængig af størrelsen af læggeknolde. Husk, at store Ditta normalt ikke er velegnede til
bagekartofler.

Lægning
Ditta er meget spiretræg (som Sava). Dette betyder, at Ditta ikke må lægges, før læggekartoflen
har sat spireøjne, og før jordtemperaturen er høj. Sker lægningen for tidligt, er der øget risiko for
angreb af rodfiltsvamp og rust. Normalt bør Ditta ikke lægges før 1. maj.

Sygdomme
Ditta er lidt rustmodtagelig. Det er vort indtryk, at risikoen for angreb er størst ved for tidlig
lægning af læggekartofler, der ikke er spireklare. Ditta anbefales ikke til arealer, hvor der kan
være problemer med rust. Ditta har kun lille modtagelighed for skurv og skimmel i knoldene.

Optagning
Ditta har som en af sortens fordele et fint glat skind. Dette betyder dog samtidig, at man skal
være varsom ved optagningen. Normalt skal Ditta, for at skindet kan holde, sidde i jorden ca. 1
uge mere efter nedvisningen end almindelige sorter. Desuden er det for at undgå rådproblemer
ved lagringen vigtigt, at sorten tages op i tørvejr, og at jorden, den sidder i, ikke er våd ved optagningen. Hvis man har sørget for dette, har Ditta særdeles gode lageregenskaber frem til foråret.

Sortering
Skal Ditta vaskes ved sorteringen, kan dette tidligst finde sted 4-5 uger efter optagningen, da
sorten kræver lang sårhelings- og skinddannelsesperiode.
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