Alouette – skimmel resistent
Alouette er en oval sort med rød skind og en flot gul kødfarve.
En sort som er yderst velegnet til den økologiske produktion pga. den
helt unikke skimmel resistens. Dvs man er sikker på et godt udbytte.
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Dyrkningsvejledning
Vigtigt
Alouette er velegnet både til pakning og evt. til økologiske bagekartofler
Har en rigtig god spisekvalitet, gulkødet og yderst velsmagende

Gødskning
Alouette skal gødes normalt med kvælstof. Og dette vil sige omkring ca. 110-120 kg N/ha på
den gode jord og lidt mere på den lette jord. Bagekartofler skal have op til 180 kg N/ha
Som kalitilførsel anbefales:
På lerjord med et kalital på 8-9 ca. 180 kg K pr. ha.
Egne erfaringer og lokale forhold skal selvfølgelig tages med i betragtning, og ovenstående
skal betragtes som en generel vejledning.

Plantetal
Alouette 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.
Vil man lave økologiske bagekartofler skal man lægge dem på 35 – 40 cm afstand

Sygdomme
Alouette har en super skimmel resistens og skimmel sprøjtning er ikke nødvendig. Har en god
resistens mod virus men er lidt modtagelig for skurv.

Optagning
Alouette har som en af sortens fordele et fint glat rødt skind. Skal kartoflerne bruges til pakning, er det meget vigtigt, at en rødskindet sort ikke får sølvskurv, fordi det er så nemt at se på
det røde skind. For at sikre, at sorten ikke får sølvskurv, skal knoldene tørres hurtigt efter optagningen og holdes tørre på lageret. Derefter skal foretages nedkøling så hurtigt som muligt.

Lagring

Alouette har en normal spirehvile, og kan derfor gemmes hen over vinteren.
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