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Fullsortiment settepotet - 
sorteringsstørrelser og priser

Tillegg for leveringer sent i sesongen

Lagersorter Tidligsorter

Tillegg i april 0,10 kr 0,30 kr

Tillegg i mai 0,15 kr 0,50 kr

Andre tillegg og trekk (gjelder alle sorter)
Tillegg klasse B1 0,75 kr
Rabatt for sertifisert (C) vare 0,30 kr
Rabatt ved løslevering i bulk: 
(minste kvantum er 12000 kg pr fraksjon og sort) 0,20 kr
Tillegg ved levering i 25 kg sekk 1,50 kr
Tillegg ved ordre under 800 kg pr sort 1,00 kr

Tillegg for beising settepotet
Strand Unikorn tilbyr beising for ett bredt utvalg av 
sorter, og etterspør mulighet for beising ved bestilling
Vårbeising med Maxim (mot sølvskurv, svartskurv, mm.) 1,15 kr

Sortsavgifter/lisensavgift (tillegg til oppgitte priser)

Kerrs Pink, Mandel klon 1/6, Pimpernel, Saturna 0,15 kr/kg

Beate, Laila, Peik, Rutt 0,20 kr/kg

Juno 0,35 kr/kg

Berle 0,40 kr/kg

Asterix, Celandine, Colomba, Gullflaks, Innovator, Taurus, 0,50 kr/kg

Hassel, Kiebitz, Nansen 0,55 kr/kg

Fontane, Kuras 0,57 kr/kg

Evolution 0,67 kr/kg

Monte Carlo, Toronto 0,70 kr/kg

Anouk, Carolus, Cerisa, Danique 0,72 kr/kg

Balder 0,75 kr/kg

Årets utbytte på settepotet ligger over «normalt» og generelt er 
tilgangen på de ulike sortene gode. Det har vært lite bladlus og 
dertil lite nysmitte av virus denne sesongen. Når det gjelder 
stengelråte er det gjennomgående gode resultater, men vi 
finner noe stengelråte i et parti med Asterix. Heldigvis er Asterix 
en sort vi har hos 4 forskjellige settedyrkere, og vi har derfor 
andre partier som har den kvaliteten vi ønsker å levere. 

Vekstsesongen vi nettopp har vært igjennom har vært god. Det 
har vært en forholdsvis tørt gjennom hele sesongen. Det har 
gitt et behov for vanning, men har også ført til at vi har fått gode 
forhold for avmodning. Risknusing i kombinasjon med kjemisk 
nedsving erfarer vi at gir en skallfast og lagringsdyktig potet som 
igjen lover godt for kvalitet på settepoteten vi skal levere.

Som fullsortiment settepotetforretning tilbyr vi alt i fra gule 
og røde tidlig-sorter til de aller seineste stivelssesortene. 
Strand ønsker å tilby det beste sortimentet av settepotet, 

og vi strekker oss stadig lengre i forhold til kvalitetsparameter. 
Det gjelder både de som er bestemt gjennom «forskrift om 
settepoteter», men også hvordan det oppleves av dere 
som kunder. 

Friske sertifiserte settepoteter er et viktig bidrag for optimal 
avling og økonomi. I tabellen under og på neste side finner 
dere størrelsesfordeling og priser for årets settepotet. På 
baksiden presenterer vi et oppsett med middel knollvekt for 
sorteringsstørrelser av ulike sorter settepotet. Vi håper dette 
kan være et nyttig hjelpemiddel for å kunne beregne mengde 
settepotet det er behov for per dekar, og ved bestilling av 
settepotet.

Se sortsutvalg og beskrivelser av nye og lovende sorter på vår 
hjemmeside www.strandunikorn.no. Ta gjerne kontakt for 
ytterligere informasjon eller spørsmål.

Sorts navn Sorteringsstørrelse (mm)

Tidligpotet   

Balder, Colomba, Evolution, Hassel, Juno, Monte Carlo, Rutt, 
Solist, Toronto

30-35 35-45 45-52 (55)

Lagringspotet

Anouk, Beate, Berle, Carolus, Danique, Fakse, Folva, Fontane, 
Kiebitz, Kuras, Kerrs Pink, Lady Britta, Lady Claire, Laila, 
Lunarossa, Nansen, Peik, Taurus

30-35 35-45    45-52      

Innovator 30-45 45-52

Asterix, Celandine 30-42 42-48

Cerisa, Mandel (klon 1/6) 30-35 35-40

Oleva, Pimpernel, Saturna, mfl 30-35 35-50

Størrelse  (mm) Tidligsorter Lagringssorter Innovator Asterix Lady Claire/Fakse Mandel/Cerisa

30 - 35 mm 12,75 10,62 12,03 10,42 13,24

30 - 42/45 mm 10,61

35 - 40 mm 12,32

35 - 45 mm 12,75 10,62 10,42

35 - 50 mm Grunnpris 9,01

42 - 48 mm 8,15

45 - 52/55 mm 9,85 8,15 8,33 8,01

48 - 52 mm

50 - 55 mm 7,88

Grunnpris for ulike sortsgrupper og fraksjoner (kr. per kg. eksl. mva.)

De oppgitte prisene i tabellen gjelder for leveranser av klasse Basis B2 eller B3, levert i storsekk 800 kg.  
*Prisene er inkludert emballasje og paller. *Ved levering i kasser kommer kassekostnad i tillegg

Kvantum (kg) øre/kg

3.000 - 6.999 kg 10

7.000 - 19.999 kg 35

20.000 - 39.999 kg 55

40.000 - 69.999 kg 65

70.000 - 99.000 kg 80

over 100.000 etter avtale

Kvantumsrabatter

Det tas forbehold om prisendringer med bakgrunn i jordbruksavtalens tilskuddsordninger og forskrifter.
Sorteringgsstørrelse kan avvike for ulike sorter i sesongen, eller etter avtale med kunde.  
Bestillinger under 800 kg pr sort, belastes med kr 1000 i frakt. 
Ordre under 250 kg fraktes ikke, men kan hentes på lagersted.   
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Ta kontakt for en fagprat!

Knollvekter og mengde sett epoteter
I tabellen nedenfor kan du fi nne middel knollvekt oppgitt  i gram (gr) for hver gruppe av knoll former 
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 sett e potetparti , 
veier og teller opp prøven for å fi nne midlere sett epotetvekt på de ulike parti ene.

Beregning av mengde sett epotet per dekar
Formel

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

per dekarRadavstand (cm) * Sett eavstand (cm)

Fakse (oval): 45-52mm, 83 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
Fakse (oval): 35-45mm, 53 gram
Radavstand 75 cm, sett eavstand 28 cm

Eksempel 2

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

Rund Anouk, Juno 23 48 50 71 78 88

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

Oval
Alizee, Arielle, Carolus, Danique, Fakse, Folva, 
Fontane, Kerrs Pink, Lunarossa, Rutt , Oleva

26 53 56 76 83 94

Langoval Beate, Celandine, Erika, Evoluti on, 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

Knollvekt i tabellen er oppgitt  i gram.

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

Medlem i Norgesfôrkjeden
Følg oss på Facebook!
/ Strand Unikorn AS

for deg

BESTILLING
RING: 
62 35 15 00

Trond Fodstad
Produktsjef sett epoteter

trond.fodstad@strandunikorn.no 
Tlf. 974 29 023

Svein Åge Haugli
Fagkonsulent/Logistikk

svein.haugli@strandunikorn.no
Tlf. 909 10 516

Tina Fallet
Kundekonsulent

ti na.fallet@strandunikorn.no 
Tlf. 936 75 553


