
Sortsguide

Settepoteter
med nye potetsorter



Vi har gleden av å presentere en ny sortsguide for settepoteter. I denne guiden vil vi gi 
deg oppdatert informasjon om våre sorter og deres bruksegenskaper samt fakta om 
dyrkingsegenskaper. Sortene er inndelt som tidlige, halvtidlige, halvseine, seine sorter samt 
spesialiteter/småpoteter, og i tillegg presenteres flere nye og lovende sorter.

Anvendelsen av sertifisert utsæd av settepoteter har økt gjennom de siste årene til tross for at det totale potet-
arealet minsker. Forsøk og erfaringer viser at det gir en bedre tilvekst, mindre sykdomspress og således en bedre 
avling ved å fornye settepotetmaterialet hvert år.

Potetproduksjonen er i stadig endring, og spesialiseringen innen ulike produksjoner forsterker seg hele tiden og 
aldri har utvalget av potetsorter vært større enn i dag. Noen sorter får kort levetid, men andre blir værende lengre 
i markedet, men det er en kjensgjerning at levetiden på sorter blir kortere. Vi vil være en naturlig faglig samarbeids-
partner i valg av rett sort og for økt verdiskaping hos dere som potetprodusenter, og deres erfaringer og 
«godkjenning» av nye sorter er vesentlig i dette arbeidet.

En god potetsort sammen med den rette dyrkingsteknikk gir grunnlag for god klassifisering av poteten, et godt 
sluttresultat for dyrkeren og en fornøyd kunde. Nye potetsorter utgjør alltid en merkbar investering for potet-
produsenten, det er derfor viktig å få rett informasjon i god tid. Strand Unikorn er en aktiv part i testing og valg 
av sorter for det norske markedet. Sortenes egenskaper prøves under norske forhold før de markedsføres. 
I arbeidet med å forbedre og utvikle settepotetproduksjonen er våre dyktige settepotetprodusenter viktige 
bidragsytere for innovasjon og for kvalitetssikre egenskapene til de ulike sortene. Sortseier og foredler er 
Graminor og en viktig samarbeidspartner for utvikling av nye norske potetsorter. Her kan vi jo nevne sortene Hassel 
og Nansen. To nye og lovende norske sorter som er på markedet.

I tillegg er samarbeid med nordiske og europeiske samarbeidspartnere, dyrkingsmiljøer og sortsrepresentanter 
viktige for å følge med i utviklingen og for å fange opp nye trender i potetmarkedet. Forsøk med Ethylenbehandling 
av settepotet, testing av Amistar i fåra, PCR- test av knoller for å påvise latent stengelråte er bare noen eksempler 
på innovasjon- og forsøksvirksomhet som vi jobber med og er bidragsytere til. 

Vårt mål er at disse tiltakene skal bidra til utvikling og kvalitetssikring av settepotetproduksjonen, men ikke minst for å 
sikre best mulig settepotet og økt verdiskaping for dere som potetprodusenter. Vårt motto er at «alltid der for deg». 

Ikke nøl med å kontakte en av oss i Strand Unikorn om settepoteter. Vi tar gjerne en prat om de nye potetsortene 
som er under oppformering.
 
God lesning og lykke til med våre settepotetsorter

 Med vennlig hilsen
 Hans Arne Krogsti

 Produktsjef settepotet 

 hk@strandunikorn.no 
 908 70 837 

Tidlige sorter: Arielle, Berber, Colomba, Evolution, Hassel, Juno, Rutt, Solist
Halvtidlige sorter: Carolus, Fakse, Folva, Laila, Nansen
Halvseine sorter: Asterix, Beate, Bruse, Fontane, Innovator, Lady Claire, Oleva, Troll 
Seine sorter: Kerrs Pink, Kuras, Mandel, Pimpernel, Saturna, Peik
Spesialiteter: Anouk, Celandine, Cerisa, Erika
Nye sorter: Alizee, Constance, Corrida, Danique, Ivetta, Kiebitz, Labella, Lady Britta, Lunarossa, 
 Taurus, Osira, Pirol, P02-1866

Våre potetsorter



Skalaen bygger på hva som er representativt for sorten og er avhengig av 
bla.gjødsling, jordtype, modningsgrad og varmesum.
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ARIELLE (Nicola x AR 73-21-27)

Sortseier:  Agrico, NL
Anvendelse: Mat, skrelling
Tidlighet: Tidlig (8)
Knollform: Oval med grunne grohull
Knollstørrelse: Middels til store knoller
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul
Tørrstoffinnhold: 18-20%
Koketype: B (kokefast)
Avling: God til middels

Tidligsorter
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SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING

BERBER (Alcmaria x Ropta P 365)

Sortseier: HZPC 
Anvendelse: Mat, skrelling
Tidlighet: Tidlig (8)
Knollform: Oval med grunne grohull
Knollstørrelse: Middels til store knoller
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Gul
Tørrstoffinnhold: 18-19%
Koketype: AB (rel kokefast)
Avling: God til middels

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING

Gul tidligsort til mat og skrelling. Skal gjødsles lavt 
med N – 3-6 kg N/ daa ifølge sortseier. Gir jevnt 
store knoller og rel. stor avling som er egnet til både 
ferskpotet og skrelling. Kan være utsatt for sprekking
i knollene ved høsting under fuktige forhold, men er 
rel. sterk mot flatskurv og gir god skallfinish.

TIPS

Tidlig gul sort med fin skallkvalitet og veldig anven-
delig som tidlig matpotet og for dyrking under plast 
samt til skrelling. Sorten spirer raskt, ansetter middels 
antall knoller og er rel sterk mot rust. Sorten gir fin 
skallfinish ved høsting på riktig tidspunkt, men bør 
ikke stå nedsvidd for lenge etter vekstavslutning.

TIPS
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SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING

Robust sort med god skallfinish og stor avlings-
potensiale til det tidligste markedet. Jevn størrelses-
fordeling og rask skallfast. Kort dvaletid og krever 
god ventilasjon ved lagring. 

TIPS

COLOMBA (Carrera x Agata)

Sortseier: HZPC, NL
Anvendelse: mat, skrelling
Tidlighet: Meget tidlig (8-9)
Knollform: Rund oval med rel. grunne  
 grohull 
Knollstørrelse: Middels til store knoller
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Gul
Tørrstoffinnhold: 16-17%
Koketype: A (kokefast)
Avling: Stor

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 CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING

Rød tidligsort med «potetsmak», stort avlings-
potensiale og sterk mot tørråte. Kort dvaletid, jevn 
knollfordeling og sterk mot mekaniske skader.

TIPS

Tidligsorter

NYHET!  

NYHET!  



HASSEL (Carrera x Arielle)

Sortseier: Graminor, N
Anvendelse: Mat
Tidlighet: Meget tidlig (8-9)
Knollform: Oval med grunne grohull 
Knollstørrelse: Middels til store knoller
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Gul
Tørrstoffinnhold: 18-19%
Koketype: AB (rel.kokefast)
Avling: Middels

Tidligsorter
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SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING

JUNO (Aksel x Rutt)

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

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING

Gul tidligsort med god skallfinish til det tidligste 
konsummarkedet. Gir salgbar avling meget tidlig og 
er sterkt mot mekanisk håndtering, men vokser raskt 
på slutten og er noe utsatt for vekstsprekk og grønne 
knoller.

TIPS

Ferskpotet til det tidligste markedet. Bør gjødsles 
svakt for å unngå vekstsprekk og for store knoller.

TIPS

EGNET TIL
ØKOLOGISK DYRKING

Ø
KO

LOGISK
Ø

KOLOGI

SK



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
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SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING

Rød tidligsort som har meget bra smaksegenskaper 
og er egnet til tidlig konsummarked, skrelling og tidlig 
pommes frites. Fin skallfinish ved rett høsting, men 
sorten er svak mot bløtråte og utsatt høsting kan 
medføre risiko for rust på knollene i områder med 
jordboende virus.

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 CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING

Gir forholdsvis få men jevn størrelse på knollene og 
er velegnet som ferskpotet til det tidligste markedet. 
Trenger jevn og god tilgang på fuktighet, gjødsles 
forsiktig og bør forspires pga lang spiredvale.Gode 
lagringsegenskaper 

TIPS

EGNET TIL
ØKOLOGISK DYRKING

Ø
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LOGISK
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KOLOGI

SK



Halvtidlige sorter
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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 MATFOREDLING

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 CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING

Halvtidlig, melen sort med meget gode resistens-
egenskaper mot skurv og spesielt tørråte, og passer 
godt til økologisk dyrking. Særegent høyreist ris og 
markerte røde flekker ved groøyene. Knollene har 
fin melen konsistens, og kan anvendes både til mat, 
skrelling og fritering. 

TIPS

Gul halvtidlig ”Sandjordssort” til mat, skrelling og 
vakumpakket ferdigpotet. Sorten har høyt avlings-
potensiale har gode lagringsegenskaper og er sterk 
mot rust. Lav N gjødsling viktig for naturlig avmod-
ning og for å heve tørrstoff nivå. 

TIPS

EGNET TIL
ØKOLOGISK DYRKING

Ø
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LOGISK
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KOLOGI

SK



Halvtidlige sorter
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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 CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING

Halvtidlig gul sort til 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 fleste jordarter, men 
kan være utsatt for skurv på lett sandjord. Sorten har 
stort knollansett og kan anvendes til småpotetpro-
duksjon med setteavstand ned til 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

Rød, halvtidlig norsk sort som i dag benyttes kun til 
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 lagringsdyktig.

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. 

TIPS

Halvtidlige sorter
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NANSEN (AR99-1015 x AR99-1180)

Sortseier:  Graminor, N
Anvendelse: Mat, ferdigpotet/skrelling
Tidlighet: Halvtidlig (6)
Knollform: Rundoval med grunne grohull
Knollstørrelse: Middels store og jevne knoller
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Gul
Tørrstoffinnhold: 19-20%
Koketype: AB (kokefast til middels melen)
Avling: Meget god

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING

EGNET TIL
ØKOLOGISK DYRKING

Ø
KO

LOGISK
Ø

KOLOGI

SK



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

Halvseine sorter
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SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING

BRUSE (Lady Rosetta x Hedmarkspotet)

Sortseier: Graminor, N
Anvendelse: Chips
Tidlighet: Halvsein (5)
Knollform: Rund med dype grohull
Knollstørrelse: Middels store knoller
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Lys gul
Tørrstoffinnhold: 25-27%
Koketype: C (melen)
Avling: God

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING

Rød, halvsein sort med stort avlingspotensiale, som 
er meget anvendelig. Det anbefales opptørking etter 
innhøsting og godt ventilert 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 til mat. Sorten er rel. svak 
mot stengelråte og virus (PVY og PVA).

TIPS

Rød spesialsort for chipsproduksjon med relativt 
høyt tørrstoffinnhold. Runde knoller med relativ dype 
grohull. Sterk mot virus Y og mot skurv (mop-top) og 
er lite utsatt for rust.

TIPS



Halvseine sorter
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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

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

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 MATFOREDLING

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

TIPS



Halvseine sorter
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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

Gul halvsein sort som er sterk mot indre defekter, stort 
knollansett, sterk mot mekaniske skader og gir bedre 
sorteringsutbytte enn Saturna. Sorten er avhengig av 
god jordfuktighet næringstilgang hele vekstsesongen 
for å uinngå at veksten stopper opp Svak mot sten-
gelråte, men ved god avmodning og godt ventilert 
lager er sorten godt egnet til langtidlagring.

TIPS

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

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

TIPS



Halvseine sorter
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TROLL (DXP-42 x FXAQ-1)

Sortseier: Graminor, N
Anvendelse: Mat
Tidlighet: Halvsein (5)
Knollform: Rundoval med middels dype
 grohull
Knollstørrelse: Store knoller
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Gul
Tørrstoffinnhold: 23-25%
Koketype: C (melen)
Avling: God

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING

Rød halvsein melen sort med god smakskvalitet og 
meget gode resistensegenskaper mot tørråte på knol-
len. Sorten er utsatt for kolv og vekstsprekk, men er 
sterk mot rust på knollene. God resistens mot tørråte 
på knollene og egner seg godt til økologisk dyrking

TIPS

EGNET TIL
ØKOLOGISK DYRKING
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Seine sorter
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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

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 FRITES MATFOREDLING

Rød halvsein yterik sort med stort knollansett som 
hovedsakelig brukes til konsummarkedet. Svak mot 
foma og fusarium og utsatt for rust, men har gode 
lagringsegenskaper ved god avmodning og vekstav-
slutning.

TIPS

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

TIPS



Seine sorter
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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

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING

Spesialsort til stivelsesproduksjon og er i dag største 
sort til dette formålet i Danmark. Gjødsles som Oleva, 
men gir betydelig mer avling ved god og lang vekst-
sesong. Sorten er tørkesterk og har særdeles gode 
resistensegenskaper mot virus. 

TIPS

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

Sein, melen spesialpotet med god smak, som er svak 
mot de fleste potetsjukdommer men har meget gode 
lagringsegenskaper. Omsettes i to varianter, klon 1 og 
klon 6.  klon 1 anbefales i de mest høytliggende områ-
der og er mindre utsatt for blåfarging enn klon 6. 

TIPS



Seine sorter
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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 CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING

Rød sort som gir middels antall knoller pr plante, er 
relativt spiretreg og trenger forvarming før setting. 
Benyttes mest til 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 ventilert lager egner den seg godt til lang-
tidslagring.

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

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 til chips, men benyttes 
i dag kun til flakes og stivelse.

TIPS



Seine sorter
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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

Rød, sein og yterik sort hovedsakelig til konsummar-
kedet. Sorten er svak mot støtblått og enzymatisk 
mørkfaring. Egner seg godt til langtidslagring frem 
til ettervinteren og våren.

TIPS



Spesialiteter/Småpotetsorter
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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

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. Knol-
lene ansettes sprett i fåra så anbefaler god hypping, 
og lagres på godt ventilert lager. Settes tett for å 
oppnå god salgbar avling.

TIPS

Halvtidlig sort med små runde knoller og gode egen-
skaper 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
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Spesialiteter/Småpotetsorter
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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 for-
varmes/lysgroes før setting og settes i varm jord (med 
unntak av ferskpotet) og settes tett for å oppnå jevn 
salgbar størrelse.

TIPS

Erika (Marabel x AR 88-156)

Sortseier: Agrico, NL
Anvendelse: Småpotet, ferskpotet med 
 delikatessekarakter
Tidlighet: Halvtidlig (6) 
Knollform: Langovale knoller med 
 grunne groøyne
Knollstørrelse: små og mange knoller
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Gul
Tørrstoffinnhold: 18-19%
Koketype: A (kokefast)
Avling: Middels

Halvtidlig delikatessepotet med gult knollkjøtt, har 
godt knollansett med langovale knoller med meget 
tiltalende skallfinish og god smak. Sorten har lang 
dvaletid og kort varmesjokk eller lysgroing anbefales 
før setting og bør settes i varm jord. Sorten gir nor-
malt enkelte store knoller og flere små under hvert ris.

TIPS
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Nye sorter under oppformering
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Alizee (Roeslau x Desiree)

Sortseier: Danespo, DK
Anvendelse: Mat/konsum
Tidlighet: Halvtidlig (6) 
Knollform: Ovale knoller med grunne 
 groøyne
Knollstørrelse: Middels til store knoller
Skallfarge: Rød, intens rød
Kjøttfarge: Gul 
Tørrstoffinnhold: 20-22%
Koketype: AB (kokefast til middels melen)
Avling: Meg god

Halvtidlig rød matsort med ovale knoller, og med et
attraktivt intens rødt skall og har meget gode koke-
egenskaper. Sorten spirer og utvikler seg raskt og har 
ris som dekker godt, og egner seg godt til dyrking 
på «alle» jordtyper. God skurvresistens og sterk mot 
virus Y.

TIPS

Lunarossa (Laura x Romanze)

Sortseier: Danespo, DK
Anvendelse: Mat/konsum
Tidlighet: Halvtidlig (5) 
Knollform: Ovale knoller med grunne 
 groøyne
Knollstørrelse: Middels til store knoller
Skallfarge: Rød, intens rød
Kjøttfarge: Gul 
Tørrstoffinnhold: 22-24%
Koketype: AB (kokefast til middels melen)
Avling: Meg god

Halvtidlig rød matsort med ovale knoller, og med et
attraktivt intens rødt skall og har meget gode koke-
egenskaper. Erfaringer så langt tyder på litt lavere 
avling enn Asterix. Sorten spirer og utvikler seg raskt 
og har ris som dekker godt, og egner seg godt til 
dyrking på «alle» jordtyper. God skurvresistens og 
sterk mot virus Y.

TIPS

SMÅPOTET

SP

ESI
ALITET

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING

SKRELLING/SOUS VIDE CHIPS POMMES FRITES MATFOREDLING

NYHET!  

NYHET!  



22

Nye sorter under oppformering

Constance (Marabel x AR 93-1243) - Agrico (NL)

Tidlig, gul, matpotetsort med oval/runde knoller som er godt egnet til bakepotet. Spirer raskt og har jevn 
knollstørrelse, middels høyt tørrstoff innhold med gode koke- og bakeegenskaper. Litt mottakelig mot skurv 
så tidlig og jevn jordfuktighet er viktig. 

Corrida (Provento x Franceline) - Comitee Nord (F)

Halvtidlig sort med rødt skall, ovale knoller og klart gult kjøtt. God avling, middels knollansett med jevnt 
store knoller, koketype AB. Sorten har lang dvaletid og har middels sterke egenskaper mot skurv og virus. 

Danique (AR 99-1184 x AR 98-1009) - Agrico (NL)

Tidlig, kokefast, gul mat og skrelle sort med jevnstore ovale/runde knoller. Sorten blir raskt skallfast 
og har et meget tiltalende utseende. 

Ivetta (ukjent) - Europlant

Tidlig gul rel kokefast (B) konsumsort med bred nematode resistens ((Ro 1,2,4,5 og Pa 2, 3). sorten har ovale 
og jevnt store knoller med god smak og stor andel salgbar avling, og er godt egnet til lagring. Det anbefales 
forspiring/forvarming før setting.

Kiebitz (ukjent) - Norika (D)

Gul halvtidlig chipssort med rundovale knoller og få til middels knollansett og lav 
til middels avling. Sorten er veldig godt egnet til langtidslagring til chips og 
tåler temperatur ned til 4 grader uten behandling. Gode resistensegen-
skaper mot skurv og stivelse på omkring 18-19%.

Labella (Dura x YP 88-129) - Solana (D)

Halvtidlig rød og fastkokende matpotetsort med noe lavere avling og 
tørrstoff enn Asterix. Sorten er middels resistent mot tørråte men god 
resistens på knollene og er noe svak mot flatskurv. 
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Nye sorter under oppformering

Lady Britta (Saturna x PK 87 204-13)  - Meijer (NL)

Gul, halvsein chipssort med rundovale knoller og dyp gulfarge i kjøttet. Sorten er godt egnet for dyrking på 
sandjord og er mer tørkesterk enn Lady Claire. Sorten har god avling med uniform størrelse på knollene og er 
godt egnet til lagring. 

Taurus (Panda x RZ 87-44) - HZPC (NL)

Halvsein, gul chipsort med rundovale knoller. Stort avlingspotensiale, stivelse på omkring 17%, gode lagrings-
egenskaper og er tørkesterk men utsatt for Mg mangel. Har vist seg å være noe ustabil chipsfarge gjennom
lagringssesongen og sammenlignet med andre sorter som testes er den usikker i forhold til bruken til chips videre.

Osira (ukjent) -Europlant (D)

Meget tidlig gul sort som spirer raskt og er godt egnet til chip og flakes men også til konsum (koketype BC). 
Knollene utvikler seg raskt, er jevne i størrelse og kommer raskt opp i stivelse, samt at den har stabil chipsfarge 
og sterk mot reduserende sukker. Bør vannes tidlig og sikres tidlig og god næringstilgang.

Pirol - Norika (D)

Gul, halvsein chipssort med rundovale knoller og middels knollansett, og middels stort avlingsnivå. Kort 
dvaletid, men har gode lagringsegenskaper, og kan også brukes som tidlig chipspot. Sorten egner seg 

godt som matpotet og er sterk mot missfarging etter koking er middels melen (C) og har 
stivelse på omkring 17-19%.

P02-18 66 (ukjent) - Graminor (N)

Halvsein gul sort under utprøving til chips eller flakes produksjon. 
Har vært ustabil i chipsfarge ved testing, men prøves videre og 
er aktuell til flakes. Stort knollansett og godt avlingspotensiale. 
Videre oppformering og testing utføres før sorten søkes god-
kjent og kan omsettes.



24

I tabellen nedenfor kan du finne 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 sette-
potetparti, veier og teller opp prøven for å finne midlere 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

Knollvekter og mengde settepoteter
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Formel

Middel knollvekt (gram) * 10 000
=

Kg settepotet  
per dekarRadavstand (cm) * Setteavstand (cm)

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

Eksempel 1

83 * 10 000
=

395 kg settepotet  
per dekar75 * 28

53 * 10 000
=

252 kg settepotet  
per dekar75 * 28

Arielle (oval): 35-45mm, 53 gram
Radavstand 75 cm, setteavstand 28 cm

Eksempel 2

Beregning av mengde settepotet per dekar



Resistensegenskaper 

1) Tobakk rattel virus. Rustbuer og streker.
2) Potet mop-top virus. Rustprikker

Potetsortenes resistensegenskaper
For potetkreft betyr R resistent mot rase 1 dersom ikke annet er nevnt, LM litt mottakelig og M mottakelig. For potetcys-
tenematode (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
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Potet-
Kreft

Cyste-
Nematode

Tørråte
ris

Tørråte
knoller

Flat-
skurv

Foma Fusa-
rium

Potetvirus
Y

Rust pga.
TRV1 PMTV2

Tidlige sorter
Aksel R Ro1,5 3 6 6 8 6 7 8 5
Arielle3 R(Wa2,) Ro1,4 3 5 8 - - 7 53

Aslak R Ro1,3,5 4 6 5 7 6 6 9 8
Berber R Ro1 2 3 6 4 6 - 4 8
Juno R Ro1 3 4 4 7 5 - 8 6
Hassel R M 4 3 7 4 5 - 5 4
Rutt R Ro1 3 5 6 2 1 4 6 3
Solist3 R Ro1,4 4 7 6 - - - 4 4
Halvtidlige sorter
Asterix R Ro1 3 7 6 6 6 6 6 6
Berle R Ro1,3 5 5 3 8 6 - 9 8
Carolus R M 9 83 6 63 23 74 8 8
Fakse R Ro1,4 3 4 6 4 6 6 9 8
Folva R Ro1,5 3 5 6 6 5 6 4 4
Labella R Ro 1,4 5 8 7 - - 54 5 8
Laila R M 4 4 4 6 5 4 5 6
Liva R Ro1 3 5 4 6 5 - 8 8
Nansen R LM 8 7 8 6 6 63 9 7
Zorba M M 64 34 6 - - 64 9 6
Halvsseine sorter
Bruse R LM 3 5 6 5 4 7 3 7
Innovator R Pa2,3 6 6 5 4 7 5 7 7
Lady Claire R Ro1 5 5 6 7 8 74 5 6
Lunarossa3 R Ro1,4 5 7 5 - - 84 7 9
Oleva R Ro1,3,4 5 5 4 3 4 2 8 8
Taurus3 M Ro1 6 3 4 - - 34 6 9
Troll R M 4 8 3 8 6 6 7 7
Van Gogh M Ro1,4,5 3 4 6 6 5 44 7 5
P02-18-663 R M 3 4 5 6 6 -  53 6
P03-35-133 R Ro1 6 6 6 4 7 -  73 6
Seine sorter
Beate R M 5 7 8 2 3 6 2 5
Fontane3 M Ro1 3 4 5 5 5 6 6 6
Gulløye M M 2 1 1 5 1 2 3 -
Kerrs Pink R M 4 3 4 7 3 5 2 7
Mandel M M 3 2 4 6 1 2 3 -
Peik R Ro1,5 4 7 3 7 4 6 4 7
Pimpernel R M 4 7 5 7 5 7 6 7
Ringerikspotet M M 1 1 3 4 2 2 - -
Saturna R Ro1 3 6 5 7 5 6 7 2

3) Få norske tester/observasjoner – usikre tall
4) 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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Kvalitetskrav

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
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For å lykkes i potetproduksjon er faglig dyktighet kombinert med regelmessig innkjøp av sertifiserte settepoteter 
vesentlige forutsetninger. Bedre kvalitet og høyere avlinger dekker ofte kostnadene ved å kjøpe inn nye sertifiserte 
settepoteter. Flere og flere velger å kjøpe inn sertifiserte settepoteter til hele salgsarealet for neste sesong.

Den sertifiserte settepoten du kjøper har gjennomgått omfattende testing og holder kvalitetskrav spesifisert i 
forskrift om settepoteter. Nesten alle land med potetproduksjon har et lignende system for settepotetavl som hos 
oss. Testene omfatter bla. vekstkontroll ute hos settepotetdyrkerne, bladprøver (prebasis) og testing av virus ved 
laboratorie (vintertest). Det følges opp med jordprøver hos dyrkerne hvert år.

Settepotetene skal være sortsrene, garantert fri for lys og mørk ringråte, potetcystenematode (PCN). Innslag av 
sjukdommer som ulike virus skal være innenfor gitte grenseverdier. Etter sortering og pakking, men før levering til 
kunden, testes varekvaliteten. 

For ytterligere kvalitetssikring av produksjonen har Strand Unikorn egne interne hygieneregler 
og rutiner for sine settepotetdyrkere:

 Vi praktiserer kvalitetsundersøkelse (feilenhetsvurdering) av hvert 20 tonn av settepoteter. 
Settepotetforskriften krever undersøkelse av hvert 50 tonn settepotetparti. Ingen partier forlater lager før 
godkjenning av vareprøve foreligger. 

 Avregning for settepoteter til våre kontraktdyrkere blir vurdert ut i fra kvalitetskala med bakgrunn i 
kvalitetsundersøkelsen.

 Oppfølging i vekstsesongen spesielt med hensyn til setteavstand, planteverntiltak og vekstavslutning. 

 Samarbeid med fagpersoner i NIBIO, LR-enheter, varemottakere i forhold til aktuelle tiltak i vekstsesongen.

 Det kreves prøvefraksjonering og lagerprognoser fra hver enkelt dyrker sine sorter og partier i forhold til 
beregning av kvantum og størrelsesfordeling. 

 Krav om vask og desinfisering av lager og kasser foran hver sesong. 

 All emballasje for brukt til settepotetleveranser skal være nye. 

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

Velg sertifisert settepotet fra Strand Unikorn
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Systemet i settepotetavlen

særskilte prebasisarealer (klonfelt) 
hvor det inspiseres nøye for sjukdom-
mer og kravet til vekstskifte er mini-
mum 7 år. Miniknollene blir da høstet 
som P2. Ved høsting av P2 blir klone-
ne samlet for hver sort og oppformert 
sortsvis, og det er vanlig å dyrke 4 
kloner pr sort. 

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

Utgangspunktet 
for all sertifisert 
settepotet, og 
grunnlaget for 
friske, livskraftige 
settepoteter til 
alle produsenter, 
er meristemfor-
merte planter fra 
Overhalla Klo-
navlssenter. Over-
halla Klonavls-
senter er eneste 
autoriserte preba-

sissenter i Norge og har godkjenning 
fra Mattilsynet.

Meristemformering er en plante som 
vokser opp fra et meristem (vekst-
punkt og bladanlegg) på spesielle 
næringssubstrat som en adskilt enhet 
(kalt klon) i laboratorie. 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 miniknollproduksjo-
nen i Hygrophonic-anlegg, som betyr 
at knollene vokser i flytende nærings-
medium, som bidrar til en større knoll-
avling ved at de kan høstes over en 
lengre periode.

Avlingene fra miniknollproduksjonen 
(P1) settes ut klonvis neste vår på 

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 en-
kelte sorter er målet å få til enda kor-
tere oppformering. I Strand Unikorn er 
det per i dag 2 prebasisprodusenter 
og 19 basisdyrkere av settepoteter.

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

160.000 miniknoller per år

{Salgsvare
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Utvikling av settepotet

Hypping 
og streng-
legging

1

Potetsetting 
etter forbe-
handling

2

Vekstkontroll 
av Mattilsynet 
på alle sertifi-
serte arealer

3

Potetåker i 
blomst. Tid 
for å tenke på 
vekstavslut-
ning

4

Skånsom 
høsting

5

Vintertest av 
alle sertifiserte 
partier av 
settepotet

6

Godkjente 
partier 
sorteres og 
sendes i 
thermobil ut 
til kunde

7
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Strand Unikorn tilbyr duk og dekkemateriell for ulike plantekulturer. Dette er produkter 
som vi tror vil bli mer og mer aktuelle med økt grad av profesjonalisering innen blant 
annet potetdyrking. 

Fiberduk
Fiberduken er en klimaforbedrer for kulturen den skal ta vare 
på. Den legges over kulturen og reduserer for stor påvirkning av 
vind og kjøligere temperaturer, noe som kan være kritisk i tid-
ligproduksjonen. Det er viktig at fiberduken har en jevn og god 
lysgjennomgang og jevn strekkfasthet som gir en varig duk.

Fiberduken bidrar også til å opprettholde spirefuktighet ved  
spesiell vårtørke, og den forhindrer hardt regnskyll i å erodere 
bort jorda. Fiberduken er som en membran ute på åkeren. Den 
slipper igjennom vann som et vannfilter, og på denne måten 
rekker jorda å absorbere vannet. Dette forhindrer også  
utvasking av næring som for eksempel ved flomregn. Dette  
betyr også at den «puster», noe ikke en plastfolie gjør i den 
grad. Dette bidrar til noe mer svalere temperaturoverganger  
ute i felt.

Tykkelsen er 19 gram pr kvm. Denne er veldig homogen, noe 
som sikrer lengre holdbarhet og en jevnere kultur.

Størrelser på fiberduk:
12.8 x 250 m  m/kantforsterker

Andre størrelser kan skaffes på forespørsel. 

Plastfilm
Strand Unikorn tilbyr to typer plastfilm. 

Klimafolie
Klimafolien er en transparent plastfilm med hull og med  
bredder ca tilsvarende fiberduk. I og med at denne er 
transparent, så driver den frem kulturen mer enn en fiberduk. 
Duken har vesentlig mål på 12,5x100m, men andre bredder og 
lengder kan skaffes ved tidlig forespørsel. Denne har også sin 
fordel ved at den dekker et større areal av gangen og er mer 
rasjonell å jobbe med. 

Standard størrelse: 12,5 x 100 m

Solfangerfolie
Dette er en smalere plastfilm som dekker sengebredden eller 
oftest 2-3 potetdriller, og breddene er derfor alt fra 1,2 og opp 
til 3 meter. Den virker som en minitunnel/drivhus ute på friland 
over tidligkulturene. Det er viktig at denne varen har en god 
strekkfasthet, noe som sikrer en rasjonell jobb ved utlegging 
samt at den opprettholder kvaliteten som trengs ved avtak.

Standard størrelser: 
1,7  x 1000 m i 20 og 27 my tykkelse
1,8  x 1000 m i 20 og 27 my tykkelse
1,9  x 1000 m i 20 og 27 my tykkelse

Visse bredder er å få ferdigprodusert med hull. Andre størrelser  
og eventuelle tilpasninger kan skaffes på forespørsel.

Duk og dekkemateriell
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Ved mottak:
  Åpne emballasjen og kontroller 
kvaliteten

  Vare levert i storsekk eller småsekk 
 tømmes over i godt rengjorte kasser
  Skånsom behandling av varen

Lagring frem til lysgroing/ 
varmebehandling/setting:
Temperatur 3-4o C 
Rel. luftfuktighet 98 %
Mørkt lager
Unngå kondens

Sikre kvaliteten på dine settepoteter



Per Martin Lea driver Solvang gård og legger stor vekt på å ha et godt 
vekstskifte og riktig gjødsling.
– Over år ser jeg delgjødsling som en fordel ved at en kan tilpasse gjødslinga 
etter veksten. Jeg ønsker å tildele nok fosfor og kalium ved grunngjødsling med 
Fullgjødsel.

Rådgiver Ingvild Evju er en viktig støttespiller for Per Martin som bruker rådg-
ivningstjenesten aktivt. 
– De er gull verdt. Selv bruker jeg dem til alt: råd om vekstskifte, gjød-
slingsstrategi og plantevern.

PÅ LAG MED DEN NORSKE BONDEN I GENERASJONER:

FULLGJØDSEL® har vært den norske bondens førstevalg i snart 100 år. Gjødsla har 
gjort det mulig for bonden å drive et sunt og effektivt landbruk som kommende gen-
erasjoner også vil høste frukter av.

Sammen med bonden og alle gode krefter i norsk landbruk vil vi fortsette å jobbe for 
jorda vår – og videreutvikle det som har blitt hele Norges YaraMila® Fullgjødsel-sorti-
ment.

Les mer på yara.no/fullgjoedsel

Knowledge grows

Alt for jorda vår
– i hvert korn
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Hans Arne Krogsti
Produktsjef settepotet

Tlf 90 87 08 37
hk@strandunikorn.no 

Jan Cato Lystad
Produktsjef plantekultur/
driftsmidler

Tlf 90 04 38 50
jcl@strandunikorn.no

BESTILLING?
Ring

62 35 15 00

Ta kontakt for en fagprat!

Strand Unikorn AS

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

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

Det handler om…
Det handler om 175 års historie.

Det handler om kontinuerlig 
vekst og utvikling.

Det handler om mennesker.

Det handler om verdens viktigste yrke.

Det handler om produksjon av mat.

Det handler om oss!


