Loreley
Middeltidlig sort med et meget smukt og glat skind og en dybgul
kødfarve, der gør kartoflerne lette at gøre grydeklare. En let skylning, og
kartoflerne er klar til tilberedning - og samtidig har Loreley en supergod
spisekvalitet.
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Dyrkningsvejledning
Vigtigt
Loreley har et meget flot glat skind, som skal bevares ved at den tages op så
tidligt som muligt.
Kan bruges som salatkartoffel, eller som standardspise med flot skind, god
kvalitet og meget lille frasortering.
Loreley er noget modtagelig for rust. Derfor skal den bruges tidligt eller holdes
væk fra jorde, hvor der erfaringsmæssigt er problemer med rust.

Gødskning
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 skal være ca.
20 kg N/ha – højere end andre middeltidlige spisesorter
Kali skal tilføres som til andre sorter og i en klorfattig kaligødning.

Sygdomme
Loreley er nærmest immun mod virus, skurv, og knoldskimmel skimmel er
middel, mens det ser ud til, at den er noget modtagelig for rust og topskimmel.

Plantetal
Loreley er typisk en sort, man ikke lader blive alt for stor. Den sætter modsat
mange knolde af – så en typisk afstand vil være 22 – 25 cm. Det svarer til
55.000-60.000 planter pr. ha.

Optagning
Loreley store force er det smukke blanke skind. Derfor skal den tages op, så
snart skindet kan holde.
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