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B. Vejledninger

Foreløbig sortsliste for kartofler
(Udgivet i medfør af lov nr. 206 af 16. juni 1962)

Nedennævnte kartoffelsorter, der er anmeldt til forædlerbeskyt-
telse i medfør af lov nr. 205 af 16. juni 1962, er efter indstilling
af plantenyhedsnævnet godkendt til optagelse på sortsliste over
dyrkningsværdige kartoffelsorter.

Tidlige spisekartofler
Minea Vandel (51-BJ-19) - Afstamning: Arran Pilot X Mino-
minee- 1951.

Forædler: Landbrugets kartoffel fond, Vandel.

Ret lav, noget udbredt, tæt top. Svagt rødbrune stængler med
bugtet vinge. Bladene middeltætte og middelstore, kortstilkede
med rød bladfod. Blomsten er violet. Blomstrer ret sparsomt og
ofte med affaldende blomster. Knoldene er store, glatte, langovale
med flade øjne. Hudfarve og kødfarve hvid. Lysspiren håret, violet
grund- og topdel.

Sorten giver højt udbytte af store knolde ved tidlig optagning.
Kvaliteten er som tidlig kartoffel god. Den er brokimmun, noget
modstandsdygtig overfor skurv og virus Y, men modtagelig for
skimmel, bladrullesyge og virus X.

Industri- og foderkartofler
Kaptah Vandel (50-A-9) - Afstamning: Robusta X Flava - 1950.

Forædler: Landbrugets kartoffelfond, Vandel.

Ret høj opret top. Svagt rødbrune lidt fine stængler. Middel-
tætte, ret små, grågrønne blade med svagt rødfarvet bladfod.
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Blomsten er ret stor, hvid med svagt violetfarvet underside. Knol-
dene er ret store, runde til rundovale med noget dybe øjne. Huden
er hvid, svagt fødfarvet omkring øjnene. Kødet er hvidt. Lysspiren
har rødviolet ubehåret grunddel og grøn topdel. Sorten er ret
tidlig.

Udbyttet af knolde og tørstof er højt. Tørstofprocenten er ret
høj. Den er brokimmun og modstandsdygtig mod skimmel og
angribes kun svagt af virus Y. Er modtagelig for bladrullesyge
og virus X.

A b o n n e m e n t på korte meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i
Plantekultur kan tegnes på ethvert postkontor og hos postbudet under navn
af » S t a t e n s F o r s ø g s v i r k s o m h e d i P l a n t e k u l t u r « .

Abonnementsprisen er 4 kr. om året, postpenge iberegnet.
Meddelelse om adresseændring må indgives til postvæsenet.

Trykt i 14.000 eksemplarer




