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ANVENDELSE OG TIDLIGHET
TIDLIGE SORTER HALVTIDLIGE SORTER HALVSEINE SORTER SEINE SORTER

Arielle �

Hassel �

Rutt BA�

Solist B�

Evolution �

Colomba B�

Fakse  B�

Laila A�

Zorba A

Celandine �

Anouk �    

Asterix  BA�

Bruse  D

Cerisa  �

Folva  B�

Innovator A

Labella �

Lady Claire  D

Nansen �

Oleva A

Van Gogh B�

Danique B�

Beate  A�

Gulløye �

Kerrs Pink  �

Mandel �

Pimpernell �

Det er mange forhold som påvirker tidlighet. Enkelte sorter vil derfor under gitte 
forhold fremstå med en annen tidlighet enn vist her. 

VELG NORGRO
Faglig dyktighet og nye, friske, sertifiserte setteknoller er to viktige forutsetninger  
for å lykkes som potetprodusent. Sammen med våre dyktige settepotetprodusenter 
jobber vi for å utvikle og kvalitetssikre settepotetproduksjonen slik at du som 
potetprodusent sikres de beste settepoteter til konkurransedyktige betingelser.

Valg av Sort
I denne katalogen finner du en oversikt over vårt rikholdige utvalg av sorter til ulike 
formål og bruksområder. En kort beskrivelse av de ulike sortenes egenskaper 
håper vi kan hjelpe til riktig sortsvalg.

Valg av riktige sorter er viktig for å oppnå kvalitet som tilfredsstiller markedets  
forventninger til varen og et økonomisk utbytte i potetproduksjonen. Husk likvel  
at genetikk utgjør kun 20-30 % av de variasjoner en ser på dyrkingsresultatet. 
Resten er styrt av agronomi. NORGRO arbeider derfor med å utvikle og styrke 
kunnskap på disse områdene i samarbeid med andre kompetansemiljøer.

Sertifiserte settepoteter
Salget av sertifisert settepotet øker år for år og mange opplever at kostnadene 
med innkjøp til hele produksjonsarealet dekkes opp med både høyere avlinger 
og bedre kvalitet.

Den sertifisert settepoteten du kjøper gjennomgår omfattende kontroll og tester, 
både i åkeren og på lager. Dette for at vi skal være sikker på at forskriftens krav 
mht virus-, bakterie-, og soppsykdommer oppfylles og at generell varekvalitet er 
den beste.

Vi jobber hver dag for at NORGRO skal være din 
naturlige samarbeidspartner
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B   Skrelling*
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A   Pommes frites

�  Mat

 
* Skrelt, kokt og  
vakumpakket.

H FabrikaPhoto
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HALVTIDLIGE SORTER

ANOUK �

Anouk er en gul spesialsort for småpotetproduksjon, men kan også brukes til ordinær 
potetproduksjon. Den har runde knoller med et stort ansett, opp mot 35. Anouk er sterk 
mot tørråte på knoll, og sterk mot virus Y. Sorten lagrer godt.
Sorter under oppformering.

CELANDINE �

En gul matpotet fra HZPC. Sorten egner seg godt til småpotetproduksjon ved riktig 
størrelse. Sorten har stort ansett. Celandine er meget god på smak, og er sterk mot 
grønnfarging. Den er svak for virus Y. Celandine har ca. 20% tørrstoff, og er sterk mot 
flatskurv.

FAKSE B �
Fakse er en ytelsesrik sort med flere bruksområder. Kan brukes både som konsum og til 
skrelling for vacumpakkede poteter. Sorten styres greit med gjødsling og setteavstand. 
Gule knoller med lys gul kjøttfarge, fastkokende. Sorten er meget sterk mot rust og er et 
godt alternativ til Folva i rustutsatte områder.

LAILA A �
En sort som i dag nesten utelukkende benyttes til industrielt formål, pommes frites, men 
er også en utmerket matpotet. Har et stort avlingspotensiale ved sein høsting.

ZORBA A

Zorba er først og fremst en spesialsort til pommes frites. Gir 10-12 langovale gule knoller 
med svakt gul kjøttfarge. Spirer seinere enn Asterix men blir tidligere moden. Sorten er 
tørkesvak og sensitiv overfor Sencor. Setter vanligvis knollene veldig dypt. Den er god 
mot både flatskurv og vorteskurv, men kan være utsatt for rust på næringsfattig lett 
sandjord

TIDLIGE SORTER

ARIELLE �

En gul tidligsort med grunne groøyne og bra skallfinish. Sorten skal gjødsles svakt med 
nitrogen. Mye nitrogen gir stor risvekst. Saftspente knoller er utsatt for sprekking ved 
opptak og handtering. Sterkere mot skurv enn f.eks Berber.

COLOMBA B�

En gul tidligsort fra HZPC. Sorten har et stort avlingspotensiale. Den er sterk mot  
flatskurv. Colomba har noe lavt tørrstoff. Egner seg også godt til skrelling.  
Kan karakteriseres som lett å dyrke.

EVOLUTION �

En tidlig sort frå Agrico med dyp rød skallfarge. Sorten har pen gul kjøttfarge. Den er 
sterk mot Y-virus, men kan være utsatt for rust. Kan få deformerte knoller hvis den får 
god plass.

HASSEL �

En ny norskforedlet tidligsort. Tidlighet som Solist. Sorten er gul med gul kjøttfarge.  
Er sterkere mot stengelråte enn Solist. Har et noe kortere omsetningsvindu enn Solist. 
Den blir stygg i skallet ved for langt opphold i bakken etter nedsviing. Mangler resistens 
mot PCN.

RUTT BA�

En rød tidligsort med gul kjøttfarge. Sorten har bedre tørrstoffinnhold enn andre 
tidligsorter. Utsatt for rust om den blir stående lenge i bakken med nedsvidd ris. 
Rutt er svak mot bløtråte.

SOLIST B�

Svært tidlig tidligsort. Er på nivå med Juno. Spiretreg til tidligsort å være. Får normalt 
7-9 jamnstore gule knoller med lys gul kjøttfarge. Har markerte lenticeller og tåler lite
lys under omsetning. Er en sort som kan stå lenge i bakken med nedsvidd ris og fortsatt 
beholde sin skallkvalitet (langt omsetningsvindu). Kan også benyttes til skrelling.

   

BRUKSOMRÅDER

�  Mat

B   Skrelling*

A   Pommes frites

D   Chips

 
* Skrelt, kokt og  
vakumpakket.

GODT RÅD #1

Dersom settepoteten 
skal leveres tidlig, må 
den også sorteres tidlig. 
Jo lengre tid det går fra 
sortering til setting, jo 
større sjanse er det for at 
kvaliteten kan påvirkes 
av dette. Her er det store 
sortsforskjeller, ”robuste” 
sorter tåler mye.

KVALITETSSIKRING

"Forskrift om settepotet" 
har spesifisert kravene til 
varekvalitet ved omset-
ning av sertifiserte sette–
poteter, og NORGRO AS 
følger disse kravene i 
gjennomføringen av vår 
varekontroll.
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HALVSEINE SORTER

LABELLA �

En konsumsort med godt avlingspotensiale, litt lavere enn Asterix men blir tidligere 
moden enn Asterix. Sorten har rødt skall med fin glans og kjøttfargen er gul. Noe lavere 
tørrstoff en Asterix, sorten er fastkokende. Sorten har god resistens mot tørråte på knoller 
men ikke på ris. Sorten er utsatt for skurv. Det er et godt alternativ mellom tidlige sorter 
og Asterix.

LADY CLAIRE D

En sort beregnet for produksjon av Chips. Sorten er sterkere mot indre defekter enn  
Saturna. Mindre utsatt for sukker under lagring og gir en chips med lite akrylamid.  
Sorten er svak mot stengelråte.

NANSEN �

Sorten har røde rundovale knoller med gul kjøttfarge. Den er litt melen. Den ansetter 
forholdsvis mange knoller og trenger mere gjødsel enn Asterix. Den har et lite ris og er 
ikke spesielt tørkesterk. Den er bra sterk mot tørråte på ris, noe svakere på knoller.

OLEVA A

Oleva brukes som en industrisort både til Pommes frites og andre formål, men den kan 
også brukes til mat. Sorten spirer raskt og gir stor avling. De største knollene kan ha 
hulrom. Den er sterk mot rust og lett og lagre. Knollene får lett støtblått.

VAN GOGH B�

Halvsein matpotetsort med middels store ovale knoller og god spisekvalitet. Sorten 
utvikler kraftig ris og har et godt rotsystem. Skallet fester seg lett, men er ikke av det aller 
glatteste. Sorten ansetter vanligvis 8-12 knoller per plante, og har liten småpotetandel. 
Middels dype groøyne. Benytt relativt tett setteavstand for å unngå overstørrelse og 
kolv. Sorten setter knollene forholdsvis dypt, og er ikke plaget med grønne knoller.  
Sorten er svak mot rust. Hovedsort i Nord-Norge.

HALVSEINE SORTER

ASTERIX A B�
Sorten har røde knoller med lys gul kjøttfarge. Sorten benyttes til mange formål. Er i 
dag den sorten i Norge med størst dyrkingsareal. Sorten har bra lagringsegenskaper. 
Største svakheten er motakelighet av sølvskurv. Viktig for å mestre sølvskurv er rask  
opptørking og nedkjøling. Sorten er kokefast med tydelig potetsmak. I enkelte år viser 
den mye angrep av stengelråte.

BRUSE D

Brukes utelukkende til produksjon av chips. Benyttes særlig i områder utsatt for rust. Har 
røde runde knoller med relativt dype groøyne. Sorten har svært høyt tørrstoffinnhold og 
er dermed utsatt for støtblått.

CERISA �

Dette er en rød halvsein småpotetsort, fastkokende med sjelden god potetsmak og flott 
gul kjøttfarge. Sorten trenger lang modningstid for å få god skallkvalitet. Sorten er svak 
mot tørråte, utsatt for flatskurv men sterk mot stengelråte. Ansetter svært mange knoller. 
Settes tett. En sort som fortjener en større plass i markedet.

DANIQUE B�

Halvsein kokefast mat/skrellesort fra Agrico. Sorten har runde/rundovale knoller med 
meget pent skall. Ansett ca. 12-14. Tørrstoff ca.18%. Danique er sterk mot rust og resistent 
mot nematode 1 og 4. Sterk mot virus Y.

FOLVA B�

En sort med gul skalfarge og gul kjøttfarge, anvendelig til både konsum, skrelling og 
annen industri. Benyttes også mye til produksjon av småpotet. Sorten er robust, kan 
dyrkes på de fleste jordarter og gir stor avling hvis den vokser frem til full størrelse.  
Sorten har gode lagringsegenskaper.

INNOVATOR A

En spesialsort for produksjon av pommes frites. Plantene ansetter få knoller, men 
knollvekta er meget høy og avlingspotensialet stort. Sorten er sterk mot rust. Høstes 
umodne poteter er sorten svak mot phoma.

BRUKSOMRÅDER

�  Mat

B   Skrelling*

A   Pommes frites

D   Chips

 
* Skrelt, kokt og  
vakumpakket.

GODT RÅD #2

Optimalt leverings- 
tidspunkt er:

Ved lysgroing:  
2 mnd før planlagt 
setting

Ved ikke lysgroing: 
ca 3 uker før planlagt 
setting
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SEINE SORTER

BEATE A �
Beate er en sort som kan brukes til mange formål, men brukes nok i dag mest til konsum. 
Den ansetter mange knoller, middels til store. Den er utsatt for å få ujamne knoller, ofte 
trukket ut i en ekstra tupp i toppenden. Sorten er sterk mot sølvskurv.

GULLØYE �

Dette er en gammel landsort med høyt tørrstoffinnhold og god matkvalitet. Sorten 
er svak mot de fleste potetsjukdommer. Den regnes som en spesiell kvalitetssort for 
Nord-Norge.

KERRS PINK �

Sorten har meget god matkvalitet, melne knoller etter koking. Den gir lyse røde knoller 
med tverroval form og dype øyne. Den er svak mot de fleste potetsjukdommer.

MANDEL �

En tørrstoffrik sort med utsøkt matkvalitet. Den er svak mot de fleste potetsjukdomer. 
Sorten omsettes i to varianter, klon 1 og klon 6. Klon 1 benyttes mest i høytliggende 
områder. Den er mindre utsatt for blåfarging enn klon 6. Blåfarging i potetkjøttet 
utløses av temperaturstress ved lave vekst og lagringstemperaturer.  
Mandel har gode lagringsegenskaper.

PIMPERNEL �

Den seineste sorten vi dyrker her til lands. Sorten er meget lagringssterk og egner seg 
godt til matpotet på ettervinteren og våren. Den er svak mot sølvskurv og kan etter  
lagring fremstå som grå i skallet, men matkvaliteten er like fin.

GODT RÅD #3

Ved mottak av varen

Åpne emballasjen 
umiddelbart

Kontroller kvaliteten

Behandle sette
potetene skånsomt

Storsekk og 25 kilos sekk 
på pall er kun transpor-
temballasje!

BRUKSOMRÅDER

�  Mat

B   Skrelling*

A   Pommes frites

D   Chips

 
* Skrelt, kokt og  
vakumpakket.

H Lucas van Oort

H NORGRO
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UNDER OPPFORMERING

BIRKELAND B �
Birkeland er en tidlig gul matpotet fra Graminor som også kan brukes til skrelling.  
Sorten er kokefast og er sterk mot mekaniske skader. Birkeland er sterk mot skurv, og 
meget sterk mot rust og potetkreft. Avlingspotensiale litt under Arielle. Tørrstoff ca. 18%.

UNDSET  �A
Undset er en halvtidlig gul matpotet fra Graminor. Kan også brukes til PF og baking. 
Undset ansetter 10-12 ovale uniforme knoller. Sorten er resistent mot nematode Ro1. 
Undset er sterk mot tørråte, og kan brukes til økodyrking også fordi den har stort ris 
som dekker godt. Sorten har gode egenskaper mot skurv.

KNALLFIFFI  �
Knallfiffi er en dyp rød matpotet fra Graminor beregnet for spesialistmarkedet.  
Sorten har en marmorert kjøttfarge. Sorten har høyt tørrstoff, ca. 24%. Knallfiffi er sterk 
mot tørråte, og er sterk mot rust, kreft og nematode Ro1. Knallfiffi har også gode 
lagringsegenskaper. Ansett 10-12 knoller.

BRUKSOMRÅDER

�  Mat

B   Skrelling*

A   Pommes frites

D   Chips

 
* Skrelt, kokt og  
vakumpakket.

KILO PER M2

Snittet i det konven-
sjonelle landbruket i 
Norge er 2 kg potet per 
kvadratmeter dyrket 
areal.

PRODUKTBILDER

H Graminor

H Bradley Prentice
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Krav til varekvalitet
Settepoteter skal ha minst mulig av sjukdommer og skadegjørere som kan  
forringe deres verdi som settepoteter. 

Settepotetene i partiet skal:
• Være fri for frost og varmeskade
• Være tørre og fri for kondensvann
• Være faste og ikke uttørket og skrumpne
• I gjennomsnitt være fri for groer over 5 millimeter
• Være sortert og pakket slik at de er av ensartet kvalitet

Settepotetene kan maksimalt ha 1 vekstprosent vedhengende jord.

Ved pakking skal partiet tilfredstille følgende krav i vekstprosent:

FEIL VURDERINGSGRUNNLAG MAX%

1 Små knoller En pakning skal ikke inneholde mer enn 3 vektprosent med 
knoller større enn merking tilsier 3

2 Store knoller En pakning skal ikke inneholde mer enn 3 vektprosent med 
knoller mindre enn merking tilsier 3

a Bløte råter Tydelige angrep av bløte råter 1

b Tørre råter Tydelige angrep av potettørråte, fomaråte, fusriumråte eller 
annen tørr råte 1

c Mekaniske skader
Sår, åpne sprekker, indre knusing eller lignende som er dypere 
enn 10 % av knollens lengde.
Åpne sår som dekker mer enn 10 % av knollens overflate

3

d Misformede knoller
Knoller som avviker vesentlig fra sortens typiske form, slik 
at bruksverdien reduseres og vekstsprekker dypere enn 5 
millimeter

3

e Flatskurv Angrep av flatskurv som dekker mer enn 20 % av knollens 
overflate 5

f
Svartskurv, 
vorteskurv og 
blæreskurv

Angrep av vorteskurv, blæreskurv og svartskurv som dekker mer 
enn 10 % avknollens overflate 5

g Sølvskurv Angrep av sølvskurv som dekker mer enn 30 % av knollens 
overflate 15

h Indre defekter Rustflekker som skyldes jordboende virus 2

NORGRO kontrollerer varekvaliteten jevnlig. I tillegg utfører settepotetdyrkeren 
egenkontroll.

KVALITETSKRAV

Kvalitetskrav til sertifiserte settepoteter
Krav i prosent for de ulike klasser ved vekstkontroll

PERBASISMATERIALE BASISMATERIALE SERTIFISERT
MATERIALE

 P3 P4 B1 B2 B3

Fremmed sort/ 
avvikende typåe 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

Krav i prosent for de ulike klasser ved laboratoriekontroll

SKADEGJØRER TEST PREBASISMATERIALE BASISMATERIALE SERTIFISERT 
MATERIALE

 P2,P3 P4 B1 B2 B3

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

Virus A og Y

Vintertest i
Litauen

0,0 0,5 1,0 2,0 4,0 10,0

Virus X 0,0 0,0 - - - -

Virus S og M 1,0 3,0 - - - -

Potetcyste nematode På jord 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KILDE  ▶

Forskrift om settepotet

KILDE  ▶

Forskrift om settepotet

◀ KILDE 

Forskrift om settepotet

Sum a-f skal ikke  
overskride 6%

◀ KILDE 

Forskrift om settepotet
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SALGSBETINGELSER

Standard salgsbetingelser for salg av sertifiserte settepoteter fra NORGRO

Varen
Settepoteter leveres i henhold til “Forskrift om settepotet” fastsatt av tidligere 
landbruksdepartementet 2. juli 1996. Sist endret 23. november 2010.

Settepotetene leveres i følgende ny ubrukt emballasje, 25 kg’s sekker, storsekk 
eller kasser. Ved store bestillinger av enkeltsort er det mulig å få varen levert som 
bulkvare. Vare levert i 25 kgs sekk og storsekk levers på ny og ubrukt pall.

Ordrebekreftelse
Ordrebekreftelse vil bli tilsendt og ordre bekreftet. I de tilfellene hvor vi har mindre 
vare tilgjengelig enn bestilt, vil ordre bli redusert. Ordre er bekreftet under for-
utsetning av at tilstrekkelig mengde vare er tilgjengelig. Dessverre hender det at 
vi får svikt i beholdningene i forhold til forutsatt. Dette kan medføre at bekreftede 
ordre blir redusert eller annullert. I slike tilfeller skal kjøper varsles omgående.

Avbestilling
Kjøpers annullering/endring av ordre godtas ikke senere enn 1 uke etter at kjøper 
har mottatt ordrebekreftelse. Ved kjøpers annullering/endring av en ordre utover 
fristen på 1 uke, belastes kjøper med inntil 10 % av kjøpesummen.

Mottak av varen
Mottaker av varen blir forut for leveranse varslet om ankomst av varene.  
Mottaker plikter å ha personell tilstede for å ta i mot settepotetene når disse 
ankommer leveringsadressen.

Reklamasjon
Kjøper skal ved mottak kontrollere at den mottatte varen har tilfredsstillende 
varekvalitet, og at varen er levert på en forsvarlig måte. Kjøper er ansvarlig for at 
varen oppbevares under optimale betingelser fra mottak til setting. Synlige feil 
eller mangler skal reklameres skriftlig senest 48 timer etter at varen er mottatt. 
Reklamasjon på transportskader fremsettes umiddelbart overfor transportør.

RESISTENSEGENSKAPER

POTET 
KREFT

POTECYSTE 
NEMATODE TØRRÅTE RIS TØRRÅTE 

KNOLLER FLATSKURV FOMA FUSARIUM POTET- 
VIRUS Y

RUST  
PGA TRV

RUST PGA 
PMTV

TIDLIGE SORTER

Arielle R Ro1,4 3 5 8 * * 7 5(3)

Evolution R Ro1,4 4 6 6 * 6 7

Colomba Ro1,4 5 4 7 7 6 2

Hassel R M 4 3 7 4 5 * 5 4

Rutt R Ro1 3 5 6 2 1 4 6 3

Solist R Ro1,4 4 7 6 * * * 4 4

HALVTIDLIGE SORTER

Fakse R Ro1,4 3 4 6 4 6 6 9 8

Labella R Ro1,4 5 8 7 * * 5(4) 5 8

Laila R M 4 4 4 6 5 4 5 6

Zorba M M 6(4) 3 (4) 6(3) * * 6(4) 9 6

HALVSEINE SORTER

Anouk R RA 8 4 6 7 7 7 8 7

Asterix R Ro1 3 7 6 6 6 6 6 6

Bruse R LM 3 5 6 5 4 7 3 7

Celandine M 5 4 7 3 6 3

Danique R Ro1,4 5 6 6 5 6

Folva R Ro1,5 3 5 6 6 5 6 4 4

Innovator R Pa2,3 6 6 5 4 7 5 7 7

Lady 
Claire

R Ro1 5 5 6 7 8 7 (4) 5 6

Nansen R LM 8 7 8 6 6 6 (3) 9 7

Oleva R Ro1,3,4 5 5 4 3 4 2 8 8

Van Gogh R Ro1,4,5 3 4 6 6 5 4 (4) 7 5

SEINE SORTER

Beate R M 5 7 8 2 3 6 2 5

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 *

Pimpernell R M 4 7 5 7 5 7 6 7

NOTER 

* Mangler opplysninger

(1) Tobakk rattet virus

(2) Potet mop-top virus

(3) Få tester - usikre tall

(4) Utenlandske 
opplysninger

KILDE:  
Jord og plantekultur 
2018, Per J Møllerhagen 
& Robert Nybråten

I tabellen kan du se 
potet sortenes resistens-
egenskaper.  
For potet kreft og 
potetcyste nematode 
betyr R resistent, LM litt 
mottakelig og M mot-
takelig.

I tillegg for potetcyste-
nematode (PCN) står 
Ro og Pa for resistens 
mot henholdsvis gul 
(rostochiensis) og hvit 
(pallida) PCN.

Tallet bak Ro og Pa står 
for aktuelle raser. For 
de andre sjukdommer 
er 9 beste resistens og 1 
dårligst.



16 www.norgro.no www.settepotet.no 17

DEKKMATERIALER

Fiberduk
Ser man bort fra den aller tidligste produksjonen av potet så er målet å få  
knollene skallfaste og avmodnet i tide. Fiberduk vil være et godt hjelpemiddel for 
å oppnå dette. Fiberduken hjelper til å gi et gunstigere klima i fåra og den holder 
fordampingen nede. Fiberduk kombinert med varmebehandling eller lysgroing 
kan gi enda et puff i starten.

NOVAGRYL fiberduk har en patentert produksjonsmetode som gir en svært jevn 
overflate. Varmen og fuktigheten holder seg dermed jevnere og bedre under 
duken.

Vi har duken i bredder fra 10,5 meter opp til 16 meter, med 12,8 meter som mest 
brukte bredde. Rullene er 250 meter lange og tykkelsen er 19 gram/m2. Denne 
duken er lagervare i sesong.

Solfangerplast til den tidligste poteten
Leveres i tykkelser fra 0,02-0,03 mm og bredder fra 1,60 - 2,15 meter.  
Lengden pr rull er 1000 meter for rasjonell kjøring.  
Fås både med og uten luftehull.

Dette er bestillingsvare – Ta kontakt for mere informasjon.

FRIST FOR BESTILLING ER 1. FEBRUAR.

Reklamasjon på grunn av skjulte feil skal skje skriftlig og umiddelbart etter at det 
fattes mistanke om slike feil eller feilen(e) blir synlige.

Selger gir ingen garanti for at partiet ikke kan inneholde primærsmitte av  
Potettørråte (Phytophthora infestans). Garanti for ekthet av sorter, samt ansvar 
for synlige eller skjulte feil, erkjennes maksimalt inntil fakturaverdi.  Selgeren 
erstatter ikke annen skade som for eksempel tapt avling, andre følgeskader eller 
arbeidskostnader. Forsinket eller mangelfulle reklamasjoner vil bli avvist.   
Reklamasjon skal sendes til den salgsavdelingen som har sendt varen.

Force majeure
I tilfelle krig, naturkatastrofer, brann, streik, lockout, politisk uro eller andre  
forhold utenfor selgers kontroll, forbeholder selger seg rett til å annullere  
ordrebekreftelsen.

Betaling
Betalingstiden er 20 dager fra faktureringsdato hvor annet ikke er avtalt.  
Bankgaranti eller annen sikkerhet kan kreves. Etter forfall beregnes renter,  
for tiden 12 % p.a. 

Tvist
Ved eventuell tvist mellom partene sendes saken over til Reklamasjonsnemnda 
for såvarer.

Kjøpsloven
Kjøpsloven supplerer og utfyller disse salgsbetingelser så langt den passer og 
ikke står i strid med avtaler eller bestemmelser i disse salgsbetingelsene, tilbudet 
eller ordrebekreftelsen.

BESTILLING

Henrik Stenberg  
NORGRO 
Sælidvn 44 
2322 Ridabu  
 
Tlf: 404 60 104 

henrik.stenberg 
@norgro.no

 
 
 
 
 

MK4 Innrullingsmaskin

H Norgro
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KNOLLVEKTER OG MENGDE 
SETTEPOTET

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 midlere settepotetvekt på de ulike partiene.

En liten knoll produserer færre stengler per vektenhet 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 30-35
MM

35-45
MM

35-50
MM

45-50
MM

45-52
MM

45-55
MM

Rund Bruse, Juno 23 48 50 71 78 88

Rundoval Lady Claire, Solist 24 51 53 73 80 91

Oval
Arielle, Fakse, Folva, Kerrs Pink, Rutt, 
Oleva

26 53 56 76 83 94

Langoval Beate, Erika, Laila, Pimpernell 28 55 58 80 86 96

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

Innovator (30-45mm og 45-50mm) 53 115

Lang Cerisa, Mandel 30 58 75

Beregning av mengde settepotet pr dekar

FORMEL

Middel knollvekt (gram) * 10 000 = Kg settepotet
Radavstand (cm) * Setteavstand (cm) per dekar

EKSEMPEL 1

Arielle (Oval): 45-52mm, 93 gram

Radavstand 75 cm, Setteavstand 28 cm

93 × 10.000

75 × 28

= 443kg 
settepotet pr. dekar

EKSEMPEL 2

Arielle (Oval): 35-45mm, 53 gram

Radavstand 75 cm, Setteavstand 28 cm

53 × 10.000

75 × 28

= 252kg 
settepotet pr. dekar
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