
 
 

 
 
 

Linzer Delikatesse 
 

Tidlig sort med karakteristiske knolde af aspargestypen - en rigtig 
sommer delikatessekartoffel 

 

 
 
 

Knoldbeskrivelse 

Anvendelse Tidlig spise 

Form  Lang 

Skindfarve Gul 

Kødfarve Gul 

Størrelse Lille 

Antal Meget højt 

  

 

Resistenser 

Virus Middel  

Nematoder - 

Skurv Middel 

Top - skimmel Modtagelig 

Knold - skimmel God 

Rust Middel - modtagelig 
 

Dyrkningsvejledning - Se bagsiden 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 an-
derledes. 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 kvælstofni-
veauet 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. 
 
 

For yderlig information kontakt: 
 

Niels Jørgen Kristensen - AKV Langholt AmbA 
Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov - www.akv-langholt.dk 

Tlf.: 96 38 94 20 - Mobil: 40 15 62 33 - E-mail: njk@akv.dk 
 


