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Våre potetsorter

Vi har gleden av å presentere en ny sortsguide for våre settepoteter. Denne håper 
vi bidrar til å gi deg oppdatert informasjon om sortene, deres bruksområder og 
dyrkningsegenskaper. Sortene deler vi inn i tidlige, halvtidlige, halvseine, seine 
og spesialsorter. I tillegg presenteres nye sorter. 

Anvendelsen av serti fi sert utsæd av sett epoteter har økt gjennom de siste årene ti l tross for at 
potetarealet har vært relati vt stabilt siste 5 år. Forsøk og erfaring viser at nye serti fi serte 

sett epoteter gir bedre ti lvekst, mindre sykdomspress og derti l en bedre avling. 

Potetproduksjonen er i konti nuerlig endring, og spesialisert dyrking innen ulike 
produksjoner forsterker seg hele ti den. Dett e krever mange ulike sorter, og utvalget 

av sorter er stort. Vi forsøker å være en god samarbeidspartner i valg av rett  
sort og for økt verdiskapning hos dere potetprodusenter. Deres erfaringer og 

meninger om nye sorter er vesentlig i dett e arbeidet. Sortene prøves under 
norske forhold før de markesføres, og her spiller våre sett epotetprodusenter en 
vikti g rolle. Sortene utvikles av norske og utenlandske foredlere som 
f.eks. Graminor og Danespo. 

Vi forsøker fange opp tender i potetmarkedet ti dlig og her er vårt samarbeid 
med nordiske og europeiske dyrkningsmiljøer og sortsrepresentanter vikti g. 

I ti llegg er vi også en akti v part i forsøksarbeidet som gjøres i landet på potet. 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss i Strand om sett epoteter. Vi er «allti d der for deg». 

God lesning og lykke ti l med våre sett epoteter. 

Med vennlig hilsen,

Trond Fodstad
 Produktsjef sett epoteter 

Tidlige sorter: Colomba, Evoluti on, Hassel, Juno, Rutt  og Solist.
Halvti dlige sorter: Carolus, Danique, Fakse, Folva, Laila, Nansen.
Halvseine sorter: Asterix, Beate, Fontane, Gullfl aks, Innovator, Kiebitz, Lady Claire, Lady Britt a, Oleva, Taurus
Seine sorter: Kerrs Pink, Kuras, Mandel, Pimpernell, Saturna, Peik    
Spesialsorter: Anouk, Celandine, Cerisa
Nye sorter:  Asparges, Austi n, Balder, Knallfi ffi  , Monte Carlo, Linus, Toronto

Anvendelsen av serti fi sert utsæd av sett epoteter har økt gjennom de siste årene ti l tross for at 
potetarealet har vært relati vt stabilt siste 5 år. Forsøk og erfaring viser at nye serti fi serte 

sett epoteter gir bedre ti lvekst, mindre sykdomspress og derti l en bedre avling. 

Potetproduksjonen er i konti nuerlig endring, og spesialisert dyrking innen ulike 
produksjoner forsterker seg hele ti den. Dett e krever mange ulike sorter, og utvalget 

av sorter er stort. Vi forsøker å være en god samarbeidspartner i valg av rett  
sort og for økt verdiskapning hos dere potetprodusenter. Deres erfaringer og 

med nordiske og europeiske dyrkningsmiljøer og sortsrepresentanter vikti g. 
I ti llegg er vi også en akti v part i forsøksarbeidet som gjøres i landet på potet. 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss i Strand om sett epoteter. Vi er «

God lesning og lykke ti l med våre sett epoteter. 

Med vennlig hilsen,Med vennlig hilsen,

Trond Fodstad
 Produktsjef sett epoteter 
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Nyttig informasjon

Skalaen bygger på hva som er representativt for sorten og er avhengig av 
bla.gjødsling, jordtype, modningsgrad og varmesum.
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Tidligsorter

EVOLUTION (AR94-0807 x Amorosa)

Sortseier: Agrico, NL
Anvendelse: Mat
Tidlighet: Tidlig (7)
Knollform: Langoval med rel. grunne 
 grohull 
Knollstørrelse: Middels til store knoller
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Lys gul
Tørrstoffinnhold: 18-19%
Koketype: AB (rel.kokefast)
Avling: Middels

SKRELLING/SOUS VIDE POMMES FRITES MATFOREDLING SKRELLING/SOUS VIDE POMMES FRITESFOREDLING

Rød ti dligsort med «potetsmak». Stort avlingspotensiale og 
sterk mot tørråte. Kort dvaleti d, jevn knollfordeling og sterk 
mot mekaniske skader.

TIPS

HASSEL (Carrera x Arielle)

Sortseier: Graminor, N
Anvendelse: Mat
Tidlighet: Meget ti dlig (8-9)
Knollform: Oval med grunne grohull 
Knollstørrelse: Middels ti l store knoller
Skallfarge: Gul
Kjøttf  arge: Gul
Tørrstoffi  nnhold: 18-19%
Koketype: AB (rel.kokefast)
Avling: Middels

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITESFOREDLING

Gul ti dligpotet med ti lsvarende ti dlighet som Juno. 
Rundoval, fi n skallfi nish, normalt knollansett  og god 
på smak. Gul i kjøtt et og markerte groøyne.

TIPS

EGNET TIL
ØKOLOGISK DYRKING

Ø
KO

LOGISK
Ø

KOLOGI

SK

JUNO (Aksel x Rutt )

Sortseier: Graminor, N
Anvendelse: Mat
Tidlighet: Meget ti dlig (9)
Knollform: Rund med rel. dype grohull 
Knollstørrelse: Store knoller
Skallfarge: Rød
Kjøttf  arge: Lys gul
Tørrstoffi  nnhold: 18-19%
Koketype: B (middels melen)
Avling: Middels

POMMES FRITES MATFOREDLING POMMES FRITESFOREDLING

Ferskpotet ti l det ti dligste markedet. Bør gjødsles svakt 
for å unngå vekstsprekk og for store knoller.

TIPS
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Tidligsorter

RUTT (Alcmaria x Laila)

Sortseier: Graminor, N
Anvendelse: Mat, skrelling, pommes frites
Tidlighet: Tidlig (7)
Knollform: Ovale med rel. grunne grohull
Knollstørrelse: Middels store knoller
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Lys gul
Tørrstoffinnhold: 19-20%
Koketype: BC (middels melen til melen)
Avling: God

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING SKRELLING/SOUS VIDE CHIPSFOREDLING

Har meget bra smaksegenskaper. Egnet ti l ti dlig konsummarked 
og pommes frites. 

TIPS

SOLIST (Protine x Y66-18-846)

Sortseier: Danespo, DK
Anvendelse: Mat, skrelling
Tidlighet: Meget tidlig (9)
Knollform: Rundovale med grunne 
 grohull
Knollstørrelse: Middels til store knoller
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul
Tørrstoffinnhold: 15-17%
Koketype: A (kokefast)
Avling: Middels

SKRELLING/SOUS VIDE POMMES FRITES MATFOREDLINGFOREDLING POMMES FRITES

Gir forholdsvis få knoller, men med jevn størrelse, og er 
velegnet som ferskpotet ti l det ti dligste markedet. Gjødsles 
forsikti g og bør forspires på grunn av lang spiredvale.

Gir forholdsvis få knoller, men med jevn størrelse, og er 
velegnet som ferskpotet ti l det ti dligste markedet. Gjødsles 
forsikti g og bør forspires på grunn av lang spiredvale.

TIPS

EGNET TIL
ØKOLOGISK DYRKING

Ø
KO

LOGISK
Ø

KOLOGI

SK
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Halvti dlige sorter

CAROLUS (Agria x AR00-9417)

Sortseier:  Agrico, NL
Anvendelse: Mat, chips, ferdigpotet/skrelling
Tidlighet: Halvtidlig (6)
Knollform: Oval med grunne groøyne
Knollstørrelse: Middels til store knoller
Skallfarge: Gul med røde flekker
Kjøttfarge: Lys gul
Tørrstoffinnhold: 22-24%
Koketype: B (middels melen)
Avling: Meget god

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLINGFOREDLING POMMES FRITES

Halvti dlig, melen sort med meget gode resistens-
egenskaper mot skurv og spesielt tørråte, og passer godt 
ti l økologisk dyrking. Særegent høyreist ris og markerte 
røde fl ekker ved groøyene. Knollene har fi n melen 
konsistens, og kan anvendes både ti l mat, skrelling 
og fritering. 

TIPS

EGNET TIL
ØKOLOGISK DYRKING

Ø
KO

LOGISK
Ø

KOLOGI

SK

DANIQUE (Ar 99-1184 x AR98-1009)

Sortseier          Agrico, NL
Anvendelse   Mat og skrelling
Tidlighet        Halvti dlig (7)
Knollform       Rundoval
Knollstørrelse  Middels 
Skallfarge      Gul
Kjøttf  arge     Hvit
TS innhold     22–24%
Koketype        AB (relati vt kokefast)
Avling    God

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLINGFOREDLING CHIPS POMMES FRITES

Halvti dlig konsumsort med stort knollansett . 
Jevnstore knoller som er runde i formen. 
Sorten har god skallfi nish og er sterk mot skurv.

TIPS

FAKSE (Lutetia x Asva)

Sortseier: Danespo, DK
Anvendelse: Mat, skrelling
Tidlighet: Halvtidlig (6)
Knollform: Oval med grunne grohull
Knollstørrelse: Middels store knoller
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul
Tørrstoffinnhold: 19-21%
Koketype: AB (rel. kokefast)
Avling: Meget god

SKRELLING/SOUS VIDE POMMES FRITES MATFOREDLING POMMES FRITESFOREDLING

Gul halvti dlig ”Sandjordssort” ti l mat, skrelling og 
vakumpakket ferdigpotet. Sorten har høyt avlings-
potensiale har gode lagringsegenskaper og er sterk mot
 rust. Lav N gjødsling vikti g for naturlig avmodning og for 
å heve tørrstoff  nivå. 

TIPS
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Halvti dlige sorter

FOLVA (Miranda x Maris Piper)

Sortseier: Danespo, DK
Anvendelse: Mat, skrelling
Tidlighet: Halvtidlig (6)
Knollform: Oval/rundoval med grunne 
 grohull
Knollstørrelse: Middels store knoller
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul
Tørrstoffinnhold: 20-22%
Koketype: A (kokefast)
Avling: Meget god

SKRELLING/SOUS VIDE POMMES FRITES MATFOREDLINGFOREDLING POMMES FRITES

Halvti dlig gul sort ti l konsum og industri. Robust sort 
som er lett  å dyrke, stort avlingspotensiale og sterk mot 
mørkfarging og sundkoking. Sterk mot rust på knollene og 
kan dyrkers på de fl este jordarter, men kan være utsatt  for 
skurv på lett  sandjord. Sorten har stort knollansett  og kan 
anvendes ti l småpotetproduksjon med sett eavstand ned 
ti l 12-15 cm

TIPS

LAILA (Pimpernel x DS X AS-737)

Sortseier: Graminor, N
Anvendelse: Mat, Pommes frites tidlig 
 i sesongen
Tidlighet: Halvtidlig (6-7)
Knollform: Langoval med grunne grohull
Knollstørrelse: Middels til store knoller
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Lys gul
Tørrstoffinnhold: 21-23%
Koketype: B (middels melen)
Avling: Meget god

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING SKRELLING/SOUS VIDE CHIPSFOREDLING

Rød, halvti dlig norsk sort som i dag benytt es kun ti l 
pommes frites, men har gode mategenskaper. Veldig stort 
avlingspotensiale og god høsteteknisk sort, men utsatt  for 
grønne knoller og mørkfarging. Sorten har tynt skall og må 
stå nedsvidd lenge for å bli skallfast og lagringsdykti g.

TIPS

Halvtidlig rød kokefast sort med rask spiring og stort 
knollansett. Sorten gir jevne rundovale knoller og er sterk 
mot flatskurv og tørråte, og sterkere enn Asterix mot 
sølvskurv. 

Halvtidlig rød kokefast sort med rask spiring og stort 
knollansett. Sorten gir jevne rundovale knoller og er sterk 
mot flatskurv og tørråte, og sterkere enn Asterix mot 
sølvskurv. 

TIPS

NANSEN (AR99-1015 x AR99-1180)

Sortseier:  Graminor, N
Anvendelse: Mat, ferdigpotet/skrelling
Tidlighet: Halvti dlig (6)
Knollform: Rundoval med grunne grohull
Knollstørrelse: Middels store og jevne knoller
Skallfarge: Rød
Kjøttf  arge: Gul
Tørrstoffi  nnhold: 19-20%
Koketype: AB (kokefast ti l middels melen)
Avling: Meget god

SKRELLING/SOUS VIDE POMMES FRITES MATFOREDLINGFOREDLING POMMES FRITES

EGNET TIL
ØKOLOGISK DYRKING

Ø
KO

LOGISK
Ø

KOLOGI

SK
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Halvseine sorter

ASTERIX (Cardinal x SVP Ve 70-9)

Sortseier:  HZPC, NL
Anvendelse: Mat, pommes frites, 
 ferdigpotet/skrelling
Tidlighet: Halvsein (4)
Knollform: Lang med grunne grohull
Knollstørrelse: Middels til store og jevne knoller
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Lys gul
Tørrstoffinnhold: 22-24%
Koketype: AB (kokefast til middels melen)
Avling: Meget god

SKRELLING/SOUS VIDE POMMES FRITES MATFOREDLINGFOREDLING

Rød, halvsein sort med stort avlingspotensiale, som er 
meget anvendelig. Det anbefales opptørking ett er innhøsti ng 
og godt venti lert lager for å sikre god holdbarhet ved lagring. 
Kan være utsatt  for sølvskurv som utvikler seg på lager utover 
våren. Er i dag den mest brukte røde sorten ti l mat. Sorten 
er rel. svak mot stengelråte og virus (PVY og PVA).

TIPS

FONTANE (Agria x AR76 -34-3)

Sortseier: Agrico, NL
Anvendelse: Kombinasjonssort til mat, 

skrelling og pommes frites (PF)
Tidlighet: Halvsein (4)
Knollform: Oval/langoval med grunne

groøyne
Knollstørrelse: Middels til store knoller
Skallfarge: Lys gul
Kjøttfarge: Lys gul
Tørrstoffinnhold: 23-24%
Koketype: BC (litt til middels melen)
Avling: Meget god

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLINGFOREDLING CHIPS

Gul kombinasjonssort ti l skrelling og industri med stort
avlingspotensiale og gode lagringsegenskaper. Sorten har
god rustresistens men er svak mot bløtråte. Sorten
kan gjødsles godt, men må vise modningstegn ved
vekstavslutning for å sikre god lagring og for å unngå
støtskader.

TIPS

GULLFLAKS (Bruse x N89-3-5)

Sortseier Graminor, N
Anvendelse   Chips, fl akes
Tidlighet Halvsein (4)
Knollform  Runde, dype grohull
Knollstørrelse Middels ti l store
Skallfarge   Svakt lyserød
Kjøttf  arge Lys gul
TS innhold  24–26%
Koketype  C (melen)
Avling   God  

CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLINGFOREDLING POMMES FRITES MAT

En ny norsk sort fra Graminor, som ble godkjent i 2021, 
ti dligere kjent som P02-18-66. Stort og kraft ig ris som 
konkurrerer godt mot ugress, men er noe svak mot tørråte. 
Stort knollansett  og høyt avlingspotensiale. Egentlig en sort 
ti l chips, men er ujevn på akrylamid-nivå, og brukes i dag 
mest ti l fl akes og sti velseproduksjon.

TIPS
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Halvseine sorter

INNOVATOR (Shepody x RZ 84 - 2580)

Sortseier: HZPC, NL
Anvendelse: Pommes frites (PF)
Tidlighet: Halvsein (5)
Knollform: Meget lang med grunne

grohull
Knollstørrelse: Store knoller
Skallfarge: Hvit og oppfliset ”russet” skall
Kjøttfarge: Hvit
Tørrstoffinnhold: 23-24%
Koketype: B (kokefast)
Avling: Meget god

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING SKRELLING/SOUS VIDE CHIPSFOREDLING MAT

Gul halvseinsort med få knoller per plante, meget høy
knollvekt og langstrakt knollform velegnet ti l pommes frites. 
Sorten er sterk mot mekaniske skalder og har god resistens
mot rust. Med god avmodning er sorten godt egnet ti l
langti dslagring.

TIPS

Kiebitz
Sortseier Norika, D
Anvendelse  Chips
Tidlighet  Halvti dlig (6)
Knollform  Rundoval
Knollstørrelse  Middels
Skallfarge  Gul
Kjøttf  arge Gul
TS innhold   24–26%
Koketype   C (melen)
Avling   Middels

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING SKRELLING/SOUS VIDEFOREDLING

En sort ti l chips som er godt egnet ti l langti dslagring. 
Sterk mot rust. Mindre knollansett  enn Lady Claire. 
Sett er knoller langt ut i fåra, og grønne poteter kan fort 
bli et problem hvis sett edybden og selve potetf åra er liten.

TIPS

LADY CLAIRE (Agria x KW 78-34-470)

Sortseier: Meijer, NL
Anvendelse: Chips
Tidlighet: Halvsein (5)
Knollform: Rundoval med rel. dype

grohull
Knollstørrelse: Middels store knoller
Skallfarge: Hvit
Kjøttfarge: Lys gul
Tørrstoffinnhold: 22-24%
Koketype: C (melen)
Avling: God

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING POMMES FRITES MATSKRELLING/SOUS VIDEFOREDLING

Gul halvsein sort som er sterk mot indre defekter, stort
knollansett , sterk mot mekaniske skader og gir bedre
sorteringsutbytt e enn Saturna. Sorten er avhengig av god
jordfukti ghet næringsti lgang hele vekstsesongen for å
unngå at veksten stopper opp Svak mot stengelråte, men
ved god avmodning og godt venti lert lager er sorten godt
egnet ti l langti dlagring.

TIPS

POMMES FRITES MAT
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Halvseine sorter

OLEVA (NJ70-ÆJ-60 x Posmo)

Sortseier: Danespo, DK
Anvendelse: Mat, pommes frites
Tidlighet: Halvsein (5)
Knollform: Oval med dype grohull
Knollstørrelse: Store knoller
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Lys gul
Tørrstoffinnhold: 24-26%
Koketype: C (melen)
Avling: Meget god

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING SKRELLING/SOUS VIDE CHIPSFOREDLING

Rød sort som spirer raskt og er meget yterik, er sterk
mot indre defekter og rust, og gir god avmodning. Sorten
benytt es i dag kun ti l pommes frites, men har gode
matkvaliteter og egner seg godt ti l lagring.

TIPS

Lady Britta
Sortseier Meijer, NL
Anvendelse  Chips 
Tidlighet  Halvsein (5)
Knollform   Rundoval med relati vt dype grohull
Knollstørrelse Middels store knoller
Skallfarge Hvit
Kjøttf  arge   Lys gul
TS innhold 22–24%
Koketype C (melen)
Avling God

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING SKRELLING/SOUS VIDEFOREDLING

En halvsein sort fra den nederlanske foredleren Meijer. 
Er mer tørkesterk enn Lady Claire, og har vist seg å ha 
omlag 0,5% høyere tørrstoff . Sett er mange knoller 
og er jevn i størrelse.  Brukes ti l blant annet ti l fl akes.

TIPS

TAURUS (Panda x RZ 87-44)

Sortseier  HZPC, NL
Anvendelse Pommes Frites
Tidlighet   Halvsein (4)
Knollform  Rundoval
Knollstørrelse Middels til store knoller
Skallfarge  Gul
Kjøttfarge   Lys gul
TS innhold   23–25%
Koketype    C (melen)
Avling    God

POMMES FRITES MATFOREDLINGFOREDLING

Tørkesterk sort med god avling fra HZPC. 
Utsatt  for vekstsprekk, og ti ltak mot dett e bør gjøres.

TIPS

POMMES FRITES MAT

MAT
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Seine sorter

BEATE (Carnea x (Doon Star x Åspotet))

Sortseier:  Graminor, N
Anvendelse: Mat, pommes frites, 

ferdigpotet/skrelling
Tidlighet: Sein (4)
Knollform: Oval med grunne grohull
Knollstørrelse: Middels store og noe ujevne

knoller
Skallfarge: Svak rødlig
Kjøttfarge: Hvit
Tørrstoffinnhold: 23-25%
Koketype: B (middels melen)
Avling: God

SKRELLING/SOUS VIDE POMMES FRITES MATFOREDLINGFOREDLING

Rød halvsein yterik sort med stort knollansett som
hovedsakelig brukes ti l konsummarkedet. Svak mot foma
og fusarium og utsatt for rust, men har gode lagrings-
egenskaper ved god avmodning og vekstavslutning.

TIPS

KERRS PINK (Fortyfold x Smiths Early)

Sortseier: Graminor, N
Anvendelse: Mat
Tidlighet: Sein (3-4)
Knollform: Tverroval med dype grohull
Knollstørrelse: Middels til store knoller
Skallfarge: Svakt rødlig
Kjøttfarge: Hvit
Tørrstoffinnhold: 22-24%
Koketype: C (melen)
Avling: God

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITESFOREDLING

Gammel skotsk, lyse rød og melen sort med utmerket
matkvalitet. Umodne knoller sitt er godt på riset og sorten
gror lett på lager.

TIPS

KURAS (BRDA x VK 69-491) 

Sortseier: Agrico, DK
Anvendelse: Stivelse
Tidlighet: Sein (2, veldig sein)
Knollform: Rundoval med middels dype

grohull
Knollstørrelse: Meget store knoller
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Hvit
Tørrstoffinnhold: 27-28%
Koketype: D (melen)
Avling: Veldig god

POMMES FRITES MATFOREDLING POMMES FRITES MAT

Spesialsort ti l sti velsesproduksjon og er i dag største sort
ti l dett e formålet i Danmark. Gjødsles som Oleva, men gir
betydelig mer avling ved god og lang vekstsesong. Sorten
er tørkesterk og har særdeles gode resistensegenskaper
mot virus. 

TIPS
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Seine sorter

MANDEL (ukjent opphav)

Sortseier: Graminor, N
Anvendelse: Mat, delikatesse, (chips)
Tidlighet: Sein (3)
Knollform: Meget lang ”mandelformet” 

med grunne grohull
Knollstørrelse: Store knoller
Skallfarge: Hvit
Kjøttfarge: Gul
Tørrstoffinnhold: 25-27%
Koketype: C (melen)
Avling: Middels god

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING SKRELLING/SOUS VIDEFOREDLING POMMES FRITES

Sein, melen spesialpotet med god smak, som er svak
mot de fl este potetsjukdommer men har meget gode
lagringsegenskaper. Omsett es i to varianter, klon 1 og
klon 6.  klon 1 anbefales i de mest høytliggende områder
og er mindre utsatt for blåfarging enn klon 6.

TIPS

PIMPERNEL (Populair x Mulder K101)

Sortseier: Graminor, N
Anvendelse: Mat
Tidlighet: Sein (2)
Knollform: Langoval med grunne grohull
Knollstørrelse: Store knoller
Skallfarge: Dyp rød
Kjøttfarge: Gul
Tørrstoffinnhold: 25-27%
Koketype: C (melen)
Avling: God

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITESFOREDLING

Rød, sein og yterik sort hovedsakelig ti l konsummarkedet. 
Sorten er svak mot støtblått og enzymati sk mørkfaring. 
Egner seg godt ti l langti dslagring frem ti l ett ervinteren
og våren.

TIPS

SATURNA (Marita x (Record x CPC 1673-1 adg))

Sortseier: Graminor, N
Anvendelse: Chips
Tidlighet: Sein (4)
Knollform: Rundoval, kantete og med

dype grohull
Knollstørrelse: Store knoller
Skallfarge: Hvit
Kjøttfarge: Lys gul
Tørrstoffinnhold: 24-26%
Koketype: C (melen)
Avling: Meget god

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING POMMES FRITES MATSKRELLING/SOUS VIDEFOREDLING

Gul sort som er tørkeutsatt  (grunt rotsystem) og svak mot
indre defekter, sentralnekroser og rust, og viser lett mangel
på Mg. Sorten har lang spiredvale og lagrer godt. Har vært
stor ti l chips, men benytt es i dag kun ti l fl akes og sti velse.

TIPS
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Seine sorter

PEIK (X65-18-17 x Saturna)

Sortseier: Graminor, N
Anvendelse: Pommes frites, mat, skrelling
Tidlighet: Sein (3-4)
Knollform: Langoval med grunne grohull
Knollstørrelse: Store knoller
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Lys gul
Tørrstoffinnhold: 23-24%
Koketype: BC (middels melen)
Avling: Meget god

SKRELLING/SOUS VIDE POMMES FRITES MATFOREDLINGFOREDLING

Rød sort som gir middels antall knoller pr plante, er relati vt
spiretreg og trenger forvarming før setti  ng. Benytt es mest
ti l pommes frites, men er en utmerket matpotet. Sterk mot
tørråte og kan dyrkes økologisk. Sorten er svak mot bløtråte
men ved god avmodning og godt venti lert lager egner den
seg godt ti l langti dslagring.

TIPS
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Spesialiteter/Småpotetsorter

ANOUK (Ampera x AR95-1073)

Sortseier: Agrico, NL
Anvendelse: Småpotet, ferskpotet med 
 delikatessekarakter
Tidlighet: Halvtidlig (7) 
Knollform: Runde/ovale knoller med 
 grunne groøyne
Knollstørrelse: små og mange knoller
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul
Tørrstoffinnhold: 20-21%
Koketype: AB (kokefast)
Avling: Middels

Halvtidlig sort med små runde knoller og gode egenskaper 
både til mat, skrelling og fritering. Viktig med tidlig vanning 
og jevn vanning, og unngå dyrking på rustutsatt jord. God 
resistens mot tørråte og er godt egnet til økologisk dyrking.

TIPS

SKRELLING/SOUS VIDE POMMES FRITES MATFOREDLING SKRELLING/SOUS VIDE POMMES FRITESFOREDLING

SMÅPOTET

SP

ESI
ALITET

EGNET TIL
ØKOLOGISK DYRKING

Ø
KO

LOGISK
Ø

KOLOGI

SK

CELANDINE (Franceline x RZ84-2521)

Sortseier: HZPC, NL
Anvendelse: Småpotet, ferskpotet med 
 delikatessekarakter
Tidlighet: Halvtidlig (7) 
Knollform: Ovale, langovale knoller med
 grunne groøyne
Knollstørrelse: små og mange knoller
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul
Tørrstoffinnhold: 18-19%
Koketype: A (kokefast)
Avling: Middels til stor

Delikatessepotet med meget god skallfinish og veldig god 
smak. Kort dvaletid og sterk mot flatskurv. Knollene ansettes 
sprett i fåra så anbefaler god hypping, og lagres på godt 
ventilert lager. Settes tett for å oppnå god salgbar avling.

TIPS

SMÅPOTET

SP

ESI
ALITET

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITESFOREDLING

CERISA (Franceline x Laura)

Sortseier: Agrico, NL
Anvendelse: Småpotet, ferskpotet med 
 delikatessekarakter
Tidlighet: Halvsein (5) 
Knollform: Lange knoller med grunne 
 groøyne
Knollstørrelse: små og mange knoller
Skallfarge: Dyp rød
Kjøttfarge: Gul
Tørrstoffinnhold: 19-20%
Koketype: A (kokefast)
Avling: Middels

Delikatessepotet med tiltalende dypt rødt skall og særegen 
god smak. Produserer mange knoller, 25-30 stk, med jevn 
størrelse. Har lang dvaletid og bør forvarmes/lysgroes før 
setting og settes i varm jord (med unntak av ferskpotet) 
og settes tett for å oppnå jevn salgbar størrelse.

TIPS

SMÅPOTET

SP

ESI
ALITET

POMMES FRITES MATFOREDLING POMMES FRITESFOREDLING
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Nye sorter under oppformering

Asparges
Delikatessepotet som minner mye om mandel. Nøtteaktig smak. 

Austin
Halvtidlig sort som er aktuell for chips fra Interseed. Rund-oval i formen, og gir god avling med relativt 
høyt tørrstoff.  Lav sukkerinnhold gjør den egnet for langtidslagring. Sterk mot y-virus og tørkesterk. 

Balder
Stivelsesort fra Danespo. Skal gi avling med høyt tørrstoff tidligere enn sorter som Kuras. 

Knallfiffi
Matpotetsort fra Graminor med rødaktig kjøttfarge. Sterk mot tørråte og er beregnet til 
spesialistmarkedet. Godt egnet til økologisk produksjon. 
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Nye sorter under oppformering

Monte Carlo
Halvtidlig rød matpotet. Resistent mot de fleste typer nematoder. Lys rød i skallet og hvit i kjøttet. 
Store knoller med tørrstoff på  rundt 21%. 

Linus
En sort som er aktuell for PF med langovale knoller og lysegul i kjøttet. Stor og Sterk plante som er 
tørkesterk. Grunne groøyne. 

Toronto
Nematoderesistent PF-sort fra TPC. Stort knollansett og potensiale for høy avling. Langovale knoller som 
er lys/hvit i kjøttet. Tørrstoff på rundt 20-21%.
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Knollvekter og mengde settepoteter

I tabellen nedenfor kan du finne middel knollvekt oppgitt i gram for hver gruppe av knollformer og 
aktuelle sorter plassert i den gruppen som passer best. Knollvekten i denne tabellen er et gjennomsnitt 
av våre beregninger, og vi anbefaler at du tar ut prøve av hvert enkelt settepotetparti, veier og teller opp 
prøven for å finne middel settepotetvekt på de ulike partiene.
En liten knoll produserer færre stengler per vekt enhet i forhold til en større knoll med høyere middelvekt 
og som har større mengde tørrstoff per stengel. En større knoll har derfor bedre spirekraft.

Knollform Sort 30-35mm 35-45mm 35-50mm 45-50mm 45-52mm 45-55mm

Rund Aksel, Anouk, Bruse, Juno, Lady 
Rosetta 23 48 50 71 78 88

Rundoval Colomba, Hassel, Lady Claire, Kuras, Nansen, 
Saturna, Solist, Troll 24 51 53 73 80 91

Oval Alizee, Arielle, Berber, Carolus, Fakse, Folva, 
Fontane, Kerrs Pink, Lunarossa, Rutt, Oleva 26 53 56 76 83 94

Langoval Beate, Celandine, Erika, Evolution, Laila, 
Peik, Pimpernel 28 55 58 80 86 96

Asterix (30-42mm og 42-48mm) 46 85

Innovator (30-45mm og 45-50mm) 53 100

Lang Cerisa, Mandel 30 58 75
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Beregning av mengde sett epotet per dekar

Formel

Middel knollvekt (gram) * 10 000
= Kg sett epotet 

per dekarRadavstand (cm) * Sett eavstand (cm)

Arielle (oval): 45-52mm, 93 gram
Radavstand 75 cm, sett eavstand 28 cm

Eksempel 1

83 * 10 000
= 395 kg sett epotet 

per dekar75 * 28

53 * 10 000
= 252 kg sett epotet 

per dekar75 * 28
Arielle (oval): 35-45mm, 53 gram
Radavstand 75 cm, sett eavstand 28 cm

Eksempel 2

Beregning av mengde sett epotet per dekar
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Resistensegenskaper

Potetsortenes resistensegenskaper
For potetkreft betyr R resistent mot rase 1 dersom ikke annet er nevnt, LM litt mottakelig og M mottakelig. 
For potetcystenematode (PCN) står Ro og Pa for resistens mot henholdsvis gul PCN (rostochiensis) og hvit PCN (pallida). 

Tallet bak Ro og Pa står for aktuell patotype (rase). R for kreft står for resistens mot rase 1 dersom ikke annet er nevnt. 

For de andre sykdommene er 9 best resistens og 1 dårligst. 

For alle betyr manglende verdier at ingen tester er funnet.

Sorter Potet-
kreft 

Potetcyste-
nematode

Tørråte-
ris

Tørråte- 
knoller

Flat-
skurv

Foma Fusa-
rium

Potetvirus 
Y

Rust pga. 
TRV¹       PMTV²

Tidlige sorter

Hassel R M 4 5 7 4 6 - 4 5

Juno R Ro1 3 4 4 7 5 3 5 5

Rutt R Ro1 3 5 6 3 4 4 5 5

Solist R Ro1,4 4 7 6 - - - 4 4

Halvti dlige sorter

Carolus R M 9 8³ 6 6³ 2³ 7* 8 8

Fakse R Ro1,4 4 4 6 4 6 6 9 9

Folva R Ro1,5 3 5 6 6 5 6 6

Laila R M 4 4 4 6 5 4 5 6

Nansen R LM 8 7 8 6 6 6³ 9 7

Halvseine sorter

Asterix R R01 4 7 6 6 8 6 6 6

Beate R M 5 7 8 2 3 6 2 5

Fontane M Ro1 4 6 5 4 6 6 7 9

Gullfl aks R M 4 4 7 4 5 6³ 6 8

Lady Claire R Ro1 5 5 6 7 8 7* 5 6

Taurus ³ M Ro1 6 3 4 - - 3* 6 9

Seine sorter

Kerrs pink R M 4 3 4 7 3 5 2 7

Mandel M M 4 3 4 6 3 2 3 -

Peik R Ro1,5 6 5 3 6 4 6 4 7

Pimpernell R M 5 6 5 7 5 7 5 6

Saturna R Ro1 4 5 5 5 6 6 5 5

1) Tobacco ratt le virus. Rustbuer og streker 3) Få norske tester/observasjoner - usikre tall
2) Potet mop-top-virus. Rustprikker *) Utenlandske opplysninger
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Kvalitetskrav for sertifiserte settepoteter

B. Krav ved laboratoriekontroll 
SKADEGJØRER TEST PREBASISMATR. BASISMATERIALE SERTIFISERT MATR.

P2, P3 P4 B1 B2 B3

Virus A og virus Y På knoll eller plante 0,0 0,5 1,0 2,0 4,0 10,0 

Virus X (Vintertest) 0,0 0,0 - - - -

Virus S og M 1,0 1,0 - - -  -

Jordboende virus* På knoll 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 2,0

Potetaptenemalode På jord 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Potetringråte På knoll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A. Krav ved vekstkontroll 
PREBASISMATR. BASISMATERIALE SERTIFISERT MATR.

 P3 P4 B1 B2 B3 

Fremmed sort/avvikende type 0,0 0,0 0,05 0,05 0,05 0,1 

Synlige virussjukdommer 0,05 0,05 0,2 0,2 0,5 1,0 

Stengelråte 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 1,0 

* Kontroll for jordboende virus utføres bare på sorter som viser symptomer.  Kilde: Forskrift om settepotet
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C. Krav til varekvalitet 
1. Settepoteter skal ha minst mulig av sjukdommer og skadegjørere som kan forringe deres verdi som settepoteter.

2. Knollstørrelse:
 En pakning skal ikke inneholde mer enn 3 vektprosent med knoller som er større enn merkingen tilsier. 
 En pakning skal ikke inneholde mer enn 3 vektprosent med knoller som er mindre enn merkingen tilsier.

3. Settepotetene i partiet skal:
a. være fri for frost- og varmeskader
b. være tørre og fri for kondensvann
c. være faste og ikke uttørket og skrumpne
d. i gjennomsnitt være fri for groer over 5 mm
e. være sortert og pakket slik at de er av ensartet kvalitet.

4. Settepotetene kan maksimalt ha 1 vektprosent vedhengende jord.

5. Ved pakking skal partiet tilfredsstille følgende krav i vektprosent:

BETEGNELSE PÅ SJUKDOM ELLER SKADER MAKS. VEKT %

a. Bløte og tørre råter 1 

c. Mekaniske skader og misformede knoller 3 

e. Skurv (unntatt sølvskurv) 5 

f. Sølvskurv 15 

g. Indre defekter 2 

Sum av a-e kan maksimalt være 6 vekt-%. Kilde: Forskrift om settepotet

Kvalitetskrav
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For å lykkes i potetproduksjon er faglig dykti ghet kombinert med regelmessig innkjøp av serti fi serte sett epoteter 
vesentlige forutsetninger. Bedre kvalitet og høyere avlinger dekker oft e kostnadene ved å kjøpe inn nye 
serti fi serte sett epoteter. Flere og fl ere velger å kjøpe inn serti fi serte sett epoteter ti l hele salgsarealet for neste 
sesong.

Den serti fi serte sett epoten du kjøper har gjennomgått  omfatt ende testi ng og holder kvalitetskrav spesifi sert i 
forskrift  om sett epoteter. Nesten alle land med potetproduksjon har et lignende system for sett epotetavl som hos 
oss. Testene omfatt er bla. vekstkontroll ute hos sett epotetdyrkerne, bladprøver (prebasis) og testi ng av virus ved 
laboratorie (vintertest). Det følges opp med jordprøver hos dyrkerne hvert år.

Sett epotetene skal være sortsrene, garantert fri for lys og mørk ringråte, potetcystenematode (PCN). Innslag av 
sjukdommer som ulike virus skal være innenfor gitt e grenseverdier. Ett er sortering og pakking, men før levering ti l 
kunden, testes varekvaliteten. 

For ytt erligere kvalitetssikring av produksjonen har Strand Unikorn egne interne hygieneregler 
og ruti ner for sine sett epotetdyrkere:

Vi prakti serer kvalitetsundersøkelse (feilenhetsvurdering) av hvert 20 tonn av sett epoteter. 
Sett epotetf orskrift en krever undersøkelse av hvert 50 tonn sett epotetparti . Ingen parti er forlater lager 
før godkjenning av vareprøve foreligger. 

Avregning for sett epoteter ti l våre kontraktdyrkere blir vurdert ut i fra kvalitetskala med bakgrunn 
i kvalitetsundersøkelsen.

Oppfølging i vekstsesongen spesielt med hensyn ti l sett eavstand, plantevernti ltak og vekstavslutning. 

Samarbeid med fagpersoner i NIBIO, LR-enheter, varemott akere i forhold ti l aktuelle ti ltak i vekstsesongen.

Det kreves prøvefraksjonering og lagerprognoser fra hver enkelt dyrker sine sorter og parti er i forhold ti l 
beregning av kvantum og størrelsesfordeling. 

Krav om vask og desinfi sering av lager og kasser foran hver sesong. 

All emballasje for brukt ti l sett epotetleveranser skal være nye. 

En rask oppformeringstakt skal bidra ti l å sikre at kundene ti l Strand Unikorn får friske og spirevillige sett epoteter, 
som gir grunnlag for en god avling av høy kvalitet.

Velg serti fi sert sett epotet fra Strand Unikorn
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Systemet i sett epotetavlen

Stiklinger fra meristemplantene blir 
dyrket videre som kloner i veksthus/
netthus og utgjør første generasjon 
potetplanter, eller det vi kaller 
miniknoller (P1).

I dag skjer noe av miniknollproduk-
sjonen i Hygrophonic-anlegg, som 
betyr at knollene vokser i flytende 
næringsmedium, som bidrar til en 
større knollavling ved at de kan 
høstes over en lengre periode.

Avlingene fra miniknollproduk-
sjonen (P1) settes ut klonvis neste 
vår på særskilte prebasisarealer 
(klonfelt) hvor det inspiseres nøye 
for sjukdommer og kravet til vekst-
skifte er minimum 7 år. Miniknol-
lene blir da høstet som P2. Ved 
høsting av P2 blir klonene samlet 
for hver sort og oppformert sortsvis, 
og det er vanlig å dyrke 4 kloner
pr sort. 

Utgangspunktet for all sertifisert 
settepotet, og grunnlaget for friske, 
livskraftige settepoteter til alle 
produsenter, er meristemformerte 
planter fra Overhalla Klonavlssenter.

Overhalla Klonavlssenter er eneste 
autoriserte prebasissenter i Norge 
og har godkjenning fra Mattilsynet.

Meristemformering er en plante 
som vokser opp fra et meristem 
(vekstpunkt og bladanlegg) på 
spesielle næringssubstrat som 
en adskilt enhet (kalt klon) i 
laboratorie. 

P3 dyrking skjer hos egne prebasis 
avlere hos settepotetforretningene 
og er utgangspunktet for videre 
oppformering hos settepotetdyrkere 
også kalt basisproduksjon (B). 

I systemet Strand Unikorn benytter 
vil hver sort vanligvis være dyrket 4 
år i felt før de selges som sertifisert 
vare til potetprodusenter, og da 
holder de som oftest B2 eller B3 
kvalitet. For enkelte sorter er målet 
å få til enda kortere oppformering. 
I Strand Unikorn er det per i dag 2 
prebasisprodusenter og 19 basis-
dyrkere av settepoteter.

En rask oppformeringstakt bidrar til 
å sikre kunden friske og spirevillige 
settepoteter som gir grunnlag for en 
god avling av høy kvalitet.

160.000 miniknoller per år

{Salgsvare
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Utvikling av sett epotet

Hypping og strenglegging1

Potetsetti  ng ett er forbehandling2

Vekstkontroll av Matti  lsynet på 
alle serti fi serte arealer

3

Potetåker i blomst. 
Tid for å tenke på vekstavslutning

4

Skånsom høsti ng5

Vintertest av alle serti fi serte 
parti er av sett epotet

6

Godkjente parti er sorteres og 
sendes i thermobil ut ti l kunde

7
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Ved mott ak:
  Åpne emballasjen og kontroller kvaliteten
  Vare levert i storsekk eller småsekk 

 tømmes over i godt rengjorte kasser
  Skånsom behandling av varen

Lagring frem ti l lysgroing/
varmebehandling/se�  ng:
Temperatur 3-4o C 
Rel. luft fukti ghet 98 %
Mørkt lager
Unngå kondens

Sikre kvaliteten på dine sett epoteter



Made in 
Norway

Utviklet for norske forhold

Sammen med forskere, rådgivere, 

bønder og forhandlere har vi 

kontinuerlig utviklet Fullgjødsel-

familien, og grunnprinsippet er det 

samme i dag som i starten. 

Fullgjødsel inneholder næringsstoffene 

som er grunnleggende for norske 

forhold, uansett hvor i landet du bor.

YaraMila® FULLGJØDSEL®

Bredt sortiment og
balansert næringsinnhold

Leveringstrygghet, 
service og kompetanse

Kortreist og 
miljøvennlig

YaraMila® og FULLGJØLDSEL® er varemerker for 
Yara International ASA.

Per Martin Lea fra Stokke i Vestfold og 

Telemark dyrker korn.
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Trond Fodstad
Produktsjef sett epoteter
Tlf 974 29 023
trond.fodstad@strandunikorn.no 

Svein Åge Haugli
Drift sleder
Tlf 909 10 516
sha@strandunikorn.no

Ta kontakt for en fagprat!

Følg oss på Facebook!
/ Strand Unikorn AS

Det handler om… 
– 179 års historie.
– konti nuerlig vekst og utvikling.
– mennesker.
– verdens vikti gste yrke.
– produksjon av mat.

Det handler om 
Strand og våre kunder!

Strand Unikorn AS
Postadresse: PB 103, 2391 Moelv
Besøksadresse: Strandveien 15, 2390 Moelv
Tlf: 62 35 15 00
post@strandunikorn.no
www.strandunikorn.no

BESTILLING?
Ring

62 35 15 00

for deg


