Linzer Delikatesse
Tidlig sort med karakteristiske knolde af aspargestypen - en rigtig
sommer delikatessekartoffel
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Dyrkningsvejledning
Generelt
Tidlig sort med lange karakteristiske knolde af asparges-typen. Sortens tidlighed gør
den særdeles velegnet som tidlig specialkartoffel, og som navnet antyder, er det en
sand delikatesse. Knold- og kødfarven er lysgul.
Selv om Linzer Delikatesse minder lidt om Asparges, er den dyrkningsmæssigt helt anderledes. Sorten er utroligt nem at dyrke, og dyrkningssikkerheden er stor.
Linzer Delikatesse sætter et stort antal knolde.

Generelt
Tidlig sort, som udmærker sig ved at være at have en flot skindfinish, være
gulkødet og yderst velsmagende - samt at være meget dyrkningssikker på de
fleste jordtyper. Dog skal der passes på, hvor der er risiko for rust.

Gødskning
Hvor meget kvælstof, der skal tilføres, afhænger i høj grad af jordtype, forfrugt
og egne erfaringer. Som hovedregel kan siges, Linzer skal tages op, inden
knoldene bliver for store, og da det samtidig er en tidlig sort, skal kvælstofniveauet være lavt. Et bud kan være 50-60 kg N på god jord og 20 kg N mere på
JB 1 jord.

Sygdomme
Der er en god resistens mod virus og skurv, og middel resistens mod skimmel
og rust. Sorten har ingen nematoderesistens.

Plantetal
Med Linzer opnår man det bedste resultat med et plantetal på 50.000 til 60.000
planter pr. ha for at få så jævn en sortering som muligt.

Optagning
For at bevare det flotte skind skal Linzer delikatesse tages op så tidligt som
muligt - og derefter tørres hurtigt og køles ned, så snart sårhelingen er ovre.
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