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NORGRO AS tilbyr planter av høy kvalitet til norske bærdyrkere. Vi har et rikt sortsutvalg der det vil 
være mulig å finne gode sorter tilpasset de fleste aktuelle klimaer og dyrkningsmetoder. Våre norske 
planter er produsert under strenge regler for sertifisert produksjon. Vi kan også tilby sertifiserte 
planter fra Nederland og Tyskland. De importerte plantene er sertifisert etter retningslinjer gitt av den 
europeiske plantevernorganisasjonen EPPO med tillegg til krav i den norske plantehelseforskriften.  
Ved å kunne tilby både norske og utenlandske planter kan vi dekke bærprodusentens behov for 
de rette sorter og kvaliteter enten det er til frilandsproduksjon, tunnel eller veksthusproduksjon 
i substrat. I denne sortsoversikten vil du finne informasjon om de forskjellige sortene i jordbær, 
bringebær, solbær, rips og stikkelsbær, samt plantekvalitetene vi kan tilby. Det er også en 
oversikt over hva vi kan tilby av andre innsatsprodukter som høsteutstyr, folier, gjødsel, vekst- 
substrater, plantevern og emballasje.
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Nyheter 2023

Twist FE2015 er en tidligsort som kombinerer 
et godt utbytte med frukt av  topp kvalitet og høy 
plukkeefektivitet. 
Twist FE 2015 er en robust tidligsort med et velutviklet 
rotsystem. Sorten passer til produksjon både utendørs og i 
tunnel. Twist 2015 oppgis å være noe tidligere enn Rumba 
og Dahli og har høyere sukkerinnhold enn disse. Bærene er 
ensartet, faste, lysende røde, og de opprettholder glansen 
under lagring. Twist FE 2015 er velegnet til både direte 
salg og lengre distribusjonskanaler. Twist FE 2015 er sterk 
mot rotstokkråte og andre rotsjukdommer.  

Foredler

Favori er en remonterende sort med utmerket 
jordbærsmak
Favori er ny i NORGRO sitt sortement, men en veletablert 
sort til produksjon i substrat. Favori gir tidlig avling og 
bærene har en god balansert jordbærsmak når de høstes 
modne. Koniske intens røde bær gir også et delikat visuelt 
inntrykk. Sorten er sterk mot mjøldogg og rotsjukdommer. 
Planter leveres fra Nederland eller Tyskland.

Parlando en tradisjonell kortdagssort som har har en 
karakteristisk jordbærsmak med mye aroma. Bærene er 
konisk jevne og faste med en intens rødfarge som holder 
seg etter høsting. Parlando modner 5 – 7 dager senere enn 
MallingCentenary, men har til gjengjeld en lengre høstepe-
riode. Sorten er sterk mot rotstokkråte og mjøldogg. 

Foredler

Favori

Twist FE 2015

Parlando er en smakfull jordbærsort foredlet 
for dyrking i substrat.

Foredler

Parlando

Langskudd bringebær

Solbær, rips og stikkelsbær

Se sorter side 10. Se sorter side 13.
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Jordbærplanter

Planteprodusenter tilknyttet NORGRO er godkjent for sertifi sert produksjon, og produserer jordbærplanter av høy 
kvalitet. Vi tilbyr tre forskjellige typer av norske jordbærplanter

• Overvintret pluggplante leveres i 54 hulls pluggbrett med et volum på 75 ml. Plantene er over vintret under dekke på 
friland. Dette er planter som kommer meget raskt i gang etter utplanting. Best resultat oppnås dersom man planter 
før plantene begynner å vegetere om våren. Disse plantene gir et meget godt utgangspunkt for god avling fra påføl-
gende år.

• Barrotsplanter løftes opp av jorda i april/mai. Dette er planter som etablerer seg raskt, men det er viktig å plante 
snarest mulig etter mottak av plantene for å få best mulig etablering. Etter planting er det viktig med hyppig vanning 
for å få en jevn etablering av feltet.

• Årets pluggplanter leveres i en liten 66 hulls plugg med 40 ml jordvolum. Ved planting i juli vil disse gi en akseptabel 
avling året etter. Planting i løpet av de første 10 dagene av august og frem til midten av september vil gi redusert, 
men tidlig avling, mens planting i løpet av august vil gi et godt grunnlag for etablering av feltet året etter. Det er 
viktig å plante umiddelbart etter mottak for å unngå stopp i veksten.

Det importeres kun planter som tilfredsstiller alle plantehelseforskriftens krav til sertifisering og kontroll. Selv om 
dette er planter av høy kvalitet, og plantene er kontrollert flere ganger under oppal, og ved mottak, vil det være en 
risiko for at det finnes skadegjørere som ikke er oppdaget. De som kjøper planter, må derfor være oppmerksom på at 
skader og sjukdommer som oppdages etter at plantene er tatt i bruk i henhold til våre salgsbetingelser er kjøpers 
ansvar og ikke gir grunnlag for reklamasjon.

• Frigo A er en standard barrotsplante som brukes ved vårplanting. Her bør blomsterstilkene fjernes første sommeren 
for å bygge opp en best mulig plante for avling påfølgende år.

• Frigo A+ leveres i flere størrelser, og kan brukes i 60 dagers kultur. (tabell 1) Antallet blomsterstilker vil variere med 
plantestørrelse, sort, lagringstid, og forhold under blomsterdannelsen.

• Ventebedsplanter (WB) er planter som er plantet om i løpet av den siste sesongen for å gi dem bedre plass til å 
utvikle en stor krone med mange blomsterstilker. Disse blir tatt opp i løpet av desember / januar, og fryselagres som 
barrotsplanter på samme måte som frigo planter. Disse sorteres etter følgende størrelse: Se tabell.

• Tray planter har med seg en potteklump. Denne kvaliteten anbefales table-top produksjon. 

Norske jordbærplanter

Importerte jordbærplanter

* Antall blomsterstilker vil variere fra år til år, og mellom sorter. 
Dyrkingsforhold hos den enkelte produsent vil også ha stor be-
tydning for at man skal oppnå det potensialet som er i plantene.

A3+ planter av Florence

Norske sertifiserte planter leveres som pluggplanter eller barrotsplanter

Tray plante i 8 cm potteklump

Sortering Kronediameter Antatt antall blom-
sterstilker

A+ (A) (10) 12  - 14 mm 1  - 2*
A 2+ (A+) 14  - 18 mm 2 -  3*
A 3+ (A++) > 17 mm 3  - 4*
WBL 15  - 18 mm 3  - 4*
WBM 18  - 22 mm 4  - 6*
WBH > 22 mm 5 - 8*

Tabell: Kronediameter og blomsterstilker



På de neste sidene presenteres en kort omtale av de 
sortene vi tilbyr.
Ulike klimasoner og klimavariasjoner gjør at ikke all 
informasjon passer over alt i vårt langstrakte land. 
Dette gjelder spesielt modningstid. Sorter du finner 
interessante, men som man ikke har lokal erfaring med, 
bør derfor testes i mindre skala før etablering av større 
felt. Sortene er listet opp i forhold til modningstid. Det 
er her angitt hvilke kvaliteter og sorteringer som kan 
leveres:

Allegro
Leveres som: FR/WB/TR

Allegro har jevne koniske skinnende bær med utmerket 
smak. Bærene er faste med god holdbarhet og plantene er 
sterke mot soppsjukdommer som rotstokkråte og mjøl-
dogg. Høstestart er noen dager tidligere enn for Rumba, 
og avlingsnivået vil være tilnærmet det samme. Allegro 
har kraftig vekst og egner seg best for dyrking i bakken 
enten man velger friland eller tunnel. Allegro er svært 
sterk mot rotsjukdommer, og tåler relativt tung jord. På 
grunn av den kraftige veksten skal man være svært forsik-
tig med nitrogentilførsel.

Flair
Leveres som: FR/WB/TR

Flair har lyserøde bær når den er passe moden. smaken 
er god, så den konkurere godt med importbær når denne 
kommer på markedet. Flair modner 5 - 7 dager tidligere 
enn Dahli, Rumba og Twist FE 2015. Flair fungerer godt 
både under fiberduk og i tunnel. Flair trenger mye vann 
og det bør gjødsles noe mer enn for øvrige sorter helt fra 
starten av vekstsesongen. Flair har behov for ekstra tilfør-
sel av sink, mangan og jern.

Rumba

Leveres som: PL/BR/ÅP/FR/WB
Nederlandsk sort som modner omtrent på samme tid som 
Honeoye. Kraftige planter som gir store og faste 
skinnende røde bær. Sammenlignet med Honeoye, gir den 
større avling, og har lenger holdbarhet. Smaken er relativt 
nøytral, men høstes den ikke for tidlig gir den et godt 
smaksinntrykk. I tillegg til tidligproduksjon på friland er 
Rumba også en høyaktuell sort til produksjon i tunell. 
Det anbefales vinterdekking med fiberduk og eventuelt 
klimaduk.

Rumba

Allegro
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PL =  Norsk pluggplanter  
BR =  Norsk Barrotsplanter
ÅP =  Norsk årets pluggplanter
FR =  Importerte frigoplanter alle størrelser
WB = Importerte ventebedsplanter alle størrelser
MT = Importerte mini tray (potteklump ca. 5,5 cm)
TR =  Importertte tray plant (potteklump ca. 8 cm)

Tidlige sorter

Twist FE2015  Nyhet 2023

Twist FE 2015 er en robust tidligsort med et velutviklet 
rotsystem. Sorten passer til produksjon både utendørs og i 
tunnel. Modningstid som for Rumba, men høyere 
sukkerinnhold. Bærene er ensartet, faste, lysende røde, og 
de opprettholder glansen under lagring. Twist FE 2015 er 
generelt sterk mot rotstokkråte og andre rotsjukdommer. 
For best mulig kvalitet på bæra er det viktig at plantene 
har god tilgang på vann. Sorten har overvintret greit i 
kystområder på østlandet. Dekking med fiberduk / klima-
duk anbefales for å sikre god overvintring.

Leveres som: FR/WB/TR

Dahli
Leveres som: FR/WB/TR

Dahli har jevn bærstørrelse gjennom hele produksjonen 
og lansen i bærene holder seg godt også etter høsting. 
Sorten er lett å plukke og er sterk mot klemskader fra 
plukkingen. Siden blomstene står under bladverket, er de 
relativt godt beskyttet mot blomsterfrost. Den modner 
omtrent samtidig med Rumba. Dahli er først og fremst 
beregnet for friland og tåler godt en regnfull sommer. 
Sorten er sterk mot rotstokkråte. Den kan trenge ekstra 
tilførsel av fosfor, mangan og magnesium.

Flair

Twist FE2015

Dahli



Korona
Leveres som: PL/BR/ÅP/FR/WB

Denne Nederlandske sorten er fortsatt viktig for friskkon-
sum produksjon i Norge. Sorten er sterktvoksende, svak 
mot meldugg og øyeflekk, middels sterk mot gråskimmel. 
Korona gir god avling og store bær på unge felt. Det an-
befales imidlertid korte omløp for å holde bær størrelsen. 
Meget god og aromatisk smak. Ypperlig til friskkonsum, 
men kort holdbarhet etter høsting.

Saga
Leveres som: PL/BR/ÅP/FR/WB

Denne sorten fra Graminor er velegnet både til friskkon-
sum og fabrikk. Modningstiden er et par dager tidligere 
enn Korona, og smaken er meget god. Erfaringer så langt 
viser avlinger på høyde med Korona. Holdbarheten er god 
og bærstørrelsen holder godt gjennom sesongen. I tillegg 
til norsk produksjon av planter kan sorten også leveres 
som produksjonsklare planter fra Nederland.

Verdi 
Leveres som FR/WB/TR

Verdi er en smakfull jordbærsort med gode egenskaper for 
dyrking i  Skandinavia.Verdi har en karakteristisk jordbær-
smak med mye aroma. Modningstiden er noe før Sonata, 
men det er ikke en tidligsort. Bærene er koniske jevne og 
faste, med en intens rødfarge som holder seg etter høs-
ting.  Se forøvrig omtale under nyheter.

Sonata

Korona

Verdi
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Nobel
Leveres som: PL/BR/ÅP
Smakfull norsk sort som modner noen dager tidligere 
enn Korona. Sorten er sterk mot gråskimmel, og bærene 
er holdbar og pene, men litt små. Størrelsen holder seg 
imidlertid jevn gjennom hele sesongen. Egenskapene gjør 
at sorten egner seg godt til hjemmesalg og til økologisk 
produksjon.

Malling Centenary
Leveres som: FR/WB/TR

Malling Centenary gir tidlig avling og er en utmerket sort 
for dyrking på table top i tunnel. Malling Centenary har 
røde koniske bær med en jevn bærstørrelse der andelen 
som holder 30 mm eller mer er svært høy. Bærene er faste 
og smaken har en god balanse mellom syrlighet og sødme, 
men plantene er utsatt for rotstokkråte.

Nobel

Sorter til midtsesong

Falco Prøvesort 2023
Leveres som FR/WB/TR

En midtsesong sort fra Flevo Berry i Nederland. Falco har 
store ensartede- svært faste bær. Modningstid er rundt 
det samme som Sonata. Sorten er velegnet bæde for 
friland og tunnel, men foreløpig mangler vi gode data på 
overvintring. Smaken rapporteres å være god ved dyrking 
i norden.

Saga

Falco

Malling Centenary



Sonata
Leveres som: BR/ÅP/FR/WB/TR

Nederlandsk sort med modningstid mellom Korona og 
Polka. Sorten har lang høsteperiode uten markerte høste  
topper. Bærene er velformede, koniske og store med god 
smak og god hold  barhet. Fargen er skinnende lyserøde 
med rosafarget, saftig fruktkjøtt. Sorten er sterk mot mel-
dugg, moderat sterk mot jordbærsvartflekk, men utsatt 
for rotstokkråte. Sorten danner mange sidekroner som er 
grunnlag for god avling, og den har god holdbarhet i om-
setningsleddene. Sonata gir store avlinger. Bærstørrelsen 
går imidlertid noe ned mot slutten av sesongen.

Limalexia
Leveres som FR/WB/TR

Limalexia er en nederlandsk sort som gir god avling av 
kvalitetsbær med god smak. Sorten har samme modnings-
tid som Sonata, og er sterk mot rotstokkråte. Limalexia 
plantes en del i Sverige, men til tross for gode kvaliteter 
har den så langt ikke vært prøvd mye her i landet. Sorten 
overvintrer greit på østlandet, men dekke med fiberduk 
anbefales. Egner seg både til friland  og til produksjon i 
tunnel.

Glede
Leveres som FR/WB/TR

Glede er en middels tidlig sort som har har god balanse 
mellom sukker og syre. Sukkernivået fortsetter å øke også 
etter høsting. De første bærene kan være svært store og 
noe kantete, mens hovedinntrykket er konisk røde litt 
mørke bær. Holdbarheten er god.

Polka
Leveres som: PL/ÅP/FR/WB
Nederlandsk sort som modner 2 - 3 dager etter Korona. 
Plantene har middels kraftig vekst med mange kroner. De 
blir derfor noe tette, men sorten er relativt sterk mot mel-
dugg og gråskimmel. Bærene er middels faste, med pent 
utseende, og god holdbarhet. Mørk farge også innvendig. 
Bærstørrelsen har lett for å gå ned etter 2. avlingsår og 
det anbefales derfor korte omløp. Smak er søtsyrlig og 
god, egner seg godt til friskkonsum. Lett å hamse. Noe 
brukt til industri. Svak mot lærråte og rotstokkråte. Sorten 
bør gjødsles moderat. Polka er meget vinterherdig, og 
passer godt i våre nordligste fylker.
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Polka

Sonsation
Leveres som FR/WB/TR

Sonsation modner på samme tid som Sonata. Bærene 
er velformede, koniske og store med god smak. Fargen 
er skinnende lyserøde med rosafarget, saftig fruktkjøtt. 
Sorten er sterk mot meldugg og rotstokkråte. Sonsation 
gir gode avlinger, og egner seg godt til produksjon for 
engrossalg.

Sonsation

Parlando Nyhet 2023
Leveres som: FR/WB/TR
Parlando er en tradisjonell kortdagssort med karakteris-
tisk jordbærsmak og mye aroma. Bærene er konisk jevne 
og faste med en intens rødfarge som holder seg etter 
høsting. Veksten er opprett med relativt lange blomster-
stilker som skiller blader bær godt slik at det blir effek-
tivt å høste. Parlando modner 5 – 7 dager senere enn 
MallingCentenary, men har til gjengjeld en lengre høste-
periode. Sorten er sterk mot rotstokkråte og mjøldogg. 
Parlando holder en jevn bærstørrelse gjennom hele høs-
teperioden og gir en svært høy andel kl. 1 bær. På grunn 
av stort vannbehov bør Parlando ha egen vanntilførsel. 
Plantene leveres fra Fragaria Holland som tray- eller 
ventebedsplanter, men for rask etablering og best mulig 
avling anbefaler vi tray.

Parlando

Glede



Bounty
Leveres som: PL/ÅP

Kanadisk sort som kom på det norske markedet rundt 
1980. Modningstiden er 2 -7 dager senere enn Senga 
Sengana. Bærene- og avlingen er relativt små, og Bounty 
dyrkes nå mest som hobby sort for den søte smaken.

Salsa
Leveres som: FR/WB

Salsa modner noen dager senere enn Sonata. Sorten har 
store bær, høy avling og meget god smak. Holdbarheten er 
god. Salsa er først og fremst en sort for frilandsproduk-
sjon, men har også med hell vært brukt på table top der 
det ikke er et poeng å komme tidlig på marke  det. Sorten 
egner seg meget godt for direktesalg fra gården. Salsa ble 
plantet i Norge for første gang i 2015, og så langt ser det 
ut til at den overvintrer godt.

Florence
Leveres som: PL/BR/ÅP/ FR

Engelsk sort som modner ca. 10  - 14 dager senere enn 
Korona. Florence har blitt en populær sort i Norge fordi 
den kan brukes for å forlenge sesongen.
Middels kraftig plante, meget god syk  domsresistens 
generelt, men litt utsatt for øyeflekk. God smak, noe lys 
bærfarge, men gir meget gode avlinger og har god hold-
barhet i omsetning og salg. Sorten kan være utsatt for 
frost og bør dekkes med fiberduk om vinteren.

Malwina
Leveres som: PL/BR/ÅP/FR

Malwina er en tysk sort som modner ca. 14 dager senere 
enn Florence. Bærene er mørkerøde med god smak og 
aksep  tabel holdbarhet. Avlingsnivået ligger noe under 
Sonata. Denne sorten er meget sen, og har på få år blitt 
et viktig tilskudd for å forlenge den norske jord  bærseson-
gen.

Salsa

Florence

Malwina

Faith
Leveres som: FR/WB

Faith modner omtrent samtidig med Florence. Bærene er 
faste og holder godt størrelsen gjennom høstesesongen. 
Sorten er rask å plukke og har god smak. Faith er sterk 
mot rotsjukdommer og middels sterk mot mjøldogg og 
gråskimmel. Med den jevne bærstørrelsen gir Faith en høy 
andel av 1. sort bær. Salgbar avling ligger derfor gjerne 
noe høyere enn for sorter som Sonata og Sonsation. Faith 
har kraftige planter og en må være forsiktig med nitrogen, 
særlig etter start blomstring. Vinterskade forekommer og 
vi anbefaler vinterdekking i Norge. Fra 2023 kan vi levere 
planter fra Kreage i Tyskland.

Faith
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Sene sorter



Remonterende sorter

Favori
Leveres som: FR/MT/TR

Favori kommer tidlig i bæring og har derfor potensiale til 
stor avling. Bærene har en balansert god jordbærsmak 
når de høstes modne. Koniske intens røde bær gir også 
et delikat visuelt inntrykk. Siden sorten også er sterk mot 
mjøldogg og rotsjukdommer har den blitt et førstevalg for 
svært mange som dyrker remonterende sorter.  
Favori bør kun plantes under dekke, og substratyrking er å 
anbefale. Be om egen gjødselanbefaling til Favori. Ved bruk 
av mini-tray eller tray er det mulig å ta ut avlinger på 
1 – 1,4 kg pr plante. Sorten egner seg godt både til 
hjemmesalg og til grossist. Til produksjon i substrat 
anbefaler vi frosne mini-tray eller tray planter. Disse kom-
mer raskt i gang etter planting, og har med seg godt med 
blomsteranlegg til første hold.

Verity
Leveres som: FR/MT/TR

Verity er en remonterende sort fra Edward Vinson i 
England. Sorten kommer i bæring noen dager senere enn 
Murano og Eves’s Delight. Bærene er faste og lagrings-
sterke. Bærstørrelse og smak holder seg godt gjennom 
sesongen. 

Eves Delight
Leveres som: FR/MT/TR

Eves Delight er en remonterende sort modner middels tid-
lig. Planter og bær er følsomme for regn, så de bør dyrkes 
i tunnel. Bærene har en frist smak og fin aroma, den er søt 
og saftig og har et høyt brix-nivå. Bærene er faste og har 
god holdbarhet.

Arabella
Leveres som: FR/WB

Arabella kommer tidlig i bæring og har potensiale til å 
gi god avling selv i vår relativt korte sesong. Smaken er 
meget god, og i Europa karakteriseres dette som en typisk 
«premium» sort der smak og utseende er de viktigste 
kriteriene. Plantene setter relativt få bær på hver blom-
sterstilk, men har til gjengjelden jevn bærstørrelse. Sorten 
er sterkmot mjøldogg, men forbyggende behandling er 
nødvendig. Sorten er sterk mot gråskimmel, og har god 
holdbarhet i transport og lagring.

Favori

Verity
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Murano
Leveres som: FR/MT/TR

Murano er en foredling fra CIV i Italia. Sorten har store 
jevne bær med en attraktiv skinnende rødfarge. Smaken 
påvirkes av lys og næringstilførsel og kan være noe «flat» 
i perioder med grå vær, men gjennom sesongen kommer 
Murano godt ut på smak. Planten er sterk mot de fleste 
rotsjukdommer, og gjennomsnittlig sterk mot mjøldogg, 
men behandling gjennom sesongen er påkrevd. I avling 
kommer Murano godt ut sammenlignet med andre sorter 
som har sammenlignbar smak og holdbarhet. Murano

Arabella



Bringebærplanter
Norske bringebærplanter er produsert på materiale som er renset og kontrollert for aktuelle planteskadegjørere. 
Planteprodusentene tilknyttet NORGRO AS er godkjent for sertifisert produksjon, og plantefeltene kontrolleres for 
sjukdommer og testes for rød rotråte i løpet av vekstsesongen. Plantene leveres fortrinnsvis i 8 cm Jiffy pot, men 
enkelte sorter kan også leveres som pluggplanter for driving til langskudd eller større potteplanter.

Tulameen
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Fra 2024 kan vi også tilby langskudd fra Nederland og Tyskland. Plantene er sertifisert i henhold til europeisk stan-
dard, og leveres med 2 skudd i potta. Fra den tyske produksjonen tilbyr vi i første omgang Glen Ample og Tulameen, 
mens fra Nederland kan vi i tillegg tilby Vajolet og Lagorai. Langskudd leveres i kasser med 350 - 400 potter pr kas-
se. For å være sikret planter for 2024 bør bestilling være inne i løpet av februar 2023. Vi tar imidlertid imot løpende 
bestillinger til og med mai 2023, men da med forbehold om at det er planter i produksjon. Sortene som omtales 
nedenfor er kun egnet til langskuddproduksjon. Glen Ample er imidlertid den sorten som har gitt størst avlinger i 
norske forsøk, og som fortsatt er en viktig sort til langskuddproduksjon i norden og deler av nord-europa.

Tulameen
201-314033 Langskudd 2 skudd import

Middels tidlig sort foredlet i Canada. Sorten er kraftig og 
har moderat med torner. Sorten er ikke vinterherdig og 
egner seg derfor kun til tunnel- eller veksthusproduksjon i 
substrat. Smakfulle store frukter med høyt sukkerinnhold. 
Bærene er mørk rosa med god holdbarhet. Avlingsnivået 
ligger noe under Glen Ample, men det er gode tilbakemel-
dinger på smak. Tulameen levere vi kun som langskudd.

Lagorai Plus
201-314033 Langskudd 2 skudd import

Middels tidlig italiensk sort til langskudd i tunnel- eller 
veksthus. Lange koniske frukter med lang holdbarhet 
Lagorai er hovedsort i norsk langskuddproduksjon. Den har 
omtrent samme modningstid som Glen Ample. Leveres kun 
som langskudd.

Vajolet
201-314033 Langskudd 2 skudd import

Den tidligste sorten til langskudd. Smakfulle store frukter 
med høyt sukkerinnhold. Bærene er koniske lysende røde.  
Fruktskinnet noe sensitivt så sorten anbefales til omset-
ning i nærområdet. Noe lavere avlingsnivå en Lagorai og 
Glen Ample. Leveres kun som langskudd.

Lagorai Plus

Sorter til langskuddproduksjon

Avling 
(forhold)

bærstør-
relse (g)

Tidlighet 
(dager)

Fasthet 
(1-9)

smak 
(1-9)

hardfør-
het (1-9)

Glen Ample 100 6,4 0 4 4,5 8

Agat 85 6,1 +3 5 5 8

Ninni 85 5,8 +8 7 6,5 8

Glen Ample er fortsatt den ubestridte hovedsorten i 
bringebær til friskt konsum av bringebær. Det er også 
den sorten som foretrekkes til fabrikk. Vi har imidlertid 
nå også to nye norske sorter som kan være verdt å prøve. 
Ninni og Agat er begge fastere i fruktkjøttet, og holder 
godt i transport. Smaken blir også vurdert til å være bedre 
enn for Glen Ample. Nedenfor er en oversikt sammensatt 
av en rekke testresultater over de siste årene. Dette må 
kun betraktes som en veiledning i forholdet ellom sortene.

Venstre: Ninni, høyre: Glen Ample



Ninni
201-310011 bringebærplante 8 cm Jiffy
201-310021 Pluggplante 5 cm

Ninni er en smakfull sort som egner seg godt til friskkon-
sum. Bærene er mørkere enn Glen Ample, men faste og 
tåler godt transport og lagring. Ninni modner 7 - 10 dager 
senere enn Glen Ample og årsskuddene har noe torner. 
Ninni er relativt froststerk, og den er sterk mot bladmidd. 
I avlingsforsøk er bærene noe mindre enn Glen Ample og 
avlingsnivået gjenspeiler også dette. Smaken, fastheten 
og holdbarheten er imidlertid kvaliteter som kan gi sorten 
gode muligheter i konkurransen mot andre sorter. 

Glen Ample
201-307011 bringebærplante 8 cm Jiffy
201-307021 Pluggplante 5 cm
201-307033 Langskudd 2 skudd import

Hovedsort til både til konsum og indu stri. Sorten er 
middels tidlig og gir høy avling. Plantene er kraftige og 
stenglene er tornefrie med lange opprette latera ler. Store 
røde bær med lang holdbarhet. Relativt svak mot rød 
rotråte og en del andre soppsjukdommer.

Agat
201-301011 bringebærplante 8 cm Jiffy
201-301021 Pluggplante 5 cm
Norsk sort fra Graminor. Agat er søtere og fastere enn 
Glen Ample, men bærstørrelsen er litt mindre. Modnings  
tiden er 2 - 5 dager etter Glen Ample. Dette er en sort 
som kan egne seg både til friskkonsum og til industri.

Veten
201-317011 bringebærplante 8 cm Jiffy
201-317021 Pluggplante 5 cm

Norsk sort (1961). Tidlig sort med mod  ningstid i siste 
halvdel av juli. Sorten gir stor avling. Opprett, fin vekst 
med lite torner. Mørke store fine avlange, syrlige bær med 
svært gode konserveringsegen skaper, men dårlig egnet til 
friskkonsum da bærene ofte er bløte.

Varnes
201-315011 bringebærplante 8 cm Jiffy
201-315021 Pluggplante 5 cm

Sorten har litt torner. Kraftig vekst. Gule avlange middels 
til små bær, men fastere bær enn Veten. Sorten kan være 
en spesialsort for friskkonsum. Kan være utsatt for frost.

Asker
201-303011 bringebærplante 8 cm Jiffy
201-303021 Pluggplante 5 cm

Gammel tysk middels tidlig sort. Små, lyserøde og runde 
bær med god smak som kan minne om villbringebær. Liten 
avling og sen å plukke. Resistent mot rød rotråte og sterk 
mot bringebærbladmidd. Mange, relativt korte og tynne 
skudd med torner. Vinterherdig sort som først og fremst 
dyrkes for hjemmesalg.

Glen Ample

Veten

Varnes
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Ninni

Agat



Planteradene må støttes opp med stolper. Dimensjonering 
vil være avhengig av lokale værforhold, men generelt 
anbefaler vi 2,5 meter høye stolper med 8 cm diameter. 
Det bør være minimum 4 meter mellom stolpene. Det 
mest vanlige nå er at en bruker tverrtre som stikker 45 - 
50 cm ut på hver side. Denne festes på 1,70 - 1,80 m. fra 
bakkenivå med fratrekk av drillhøyden. Det er også vanlig 
med en støttestreng lenger ned for å holde nyskudda inne 
i hekken. Denne strengen kan festes direkte på stolpen 
eller på kortere tverrtre ca 60 - 70 cm over drillen. Til 
oppbinding brukes Deltex tråd som leveres i ruller på ca 
1 000 m. Tråden kan flyttes inn og ut på tverrtreet og 
festes med trådholder. Hvert skudd holdes på plass med 
et plastklips. Disse kan nå også leveres i nedbrytbart 
materiale. Eksempler på montering finne spå bildeserien 
til høyre.

NORGRO AS leverer sertifiserte bringebærplanter av høy 
kvalitet produsert hos erfarne planteprodusenter. For at 
røttene skal påvirkes minst mulig ved planting leveres 
plantene i 8 cm torvpotter. (Se bilde under til høyre.) Det 
er viktig at pottene holdes fuktig frem til planting. Ved 
lagring utover noen dager bør det tilføres næring gjennom 
vannet. Etter planting bør potteklumpen og jorda rundt 
holdes jevnt fuktig for at røttene skal etablere seg raskest 
mulig. I sterk sol bør det vannes med korte intervaller.

Klargjøring til planting

Valg av plantesystem

Bringebær bør ikke plantes på vassjuk jord eller jord 
der det er risiko for vannansamlinger. Sørg for å ha det 
mest mulig urgrasfritt, og plant på driller dekket med 
jorddekkeduk. Skal det legges dryppvanning vil det være 
litt forskjellige fordeler og ulemper om man velger å ha 
den under- eller på duken. Det viktigste er at vannet 
fordeles jevnt, og at det er nok kapasitet gjennom hele 
sesongen. Før dekking med duk bør det gjødsels med 25 
- 30 kg fullgjødsel 12-4-18 eller lignende. Jorddekkeduken 
bør ha tykkelse på 100g/m2. 140 cm bredde passer til lave 
og normale driller, mens en bør opp på 165 cm ved bruk av 
ekstra høye driller. Plantehull kan skjæres med kniv, men 
dersom en kan brenne dem ut vil en unngå frynsing av 
duken. se bilde til høyre.

Oppbinding og støtte

Planter
Radavstand avhenger av plantesystem og bruk av redskap. 
Med enkeltrad der en ikke skal inn med traktor vil det 
være mulig å ha tilstrekkelig lystilgang helt ned til 2,5 
meter. Med det vanlige gjerdesystemet med tverrtre som 
på bildet over og bruk av traktor i feltet bør det være en 
avstand på 3,5 - 4 meter. Avstanden mellom plantene bør 
være 50 - 60 cm. I tunnel vil det være passe med 3 rader i 
en 9 meter bred tunnel

Produkter og tips ved planting av bringebær
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Planter av Ribes er nytt fra NORGRO til sesongen 2023

Solbær Rips

Fra sesongen 2023 kan vi levere sertifiserte bærbusker fra Sagaplant. Plantene kan leveres som 
busker med 2 - 4 skudd, eller som langskudd begenet for oppbinding til espalier. Det er også mulig å 
bestille årets småplanter levert i 0,4 liter potter.

Solbær, rips og stikkelsbær

Ben Tron
Hovedsort til konserves produksjon, men kan også brukes 
dersom en ønsker å forme espalier for produksjon av bær 
til friskkonsum. Ben Tron gir stor avling og bærene har god 
smak. Sterk mot mjøldogg.

Narve Viking
Opprett kraftigvoksende industrisort, godt egna for 
maskinhøsting. Narve Viking blomster relativt seint og er 
derfor mindre utsatt for frost i blomstene enn Ben Tron. 
Middels store bær på middels store klaser. Narve Viking er 
middels syrlig med høyt innhold av C-vitamin

Kristin
Norsk foredling med særdeles smakfulle bær. Sorten egner 
seg godt til friskkonsum med store bær på lange klaser. 
Veksten er kraftig og relativt opprett. Kristin er sterk mot 
mjøldogg og de fleste bladsjukdommer, og blir derfor ofte 
foretrukket i økologisk produksjon. Sorten kan være noe 
frostutsatt.

Rovada
Med sine lange rakler er dette hovedsorten til friskkon-
sum. Rovada modner middels tidlig med middels store bær. 
Sorten er noe utsatt for bladsjukdommer

Rosetta
Avlingsrik sort med store bær. Sterk mot sykdommer, men 
kan være noe frostutsatt.

Detvan
Avlingsrik sort som modner noen dager tidligere enn Rova-
da. Kraftig vekst og sterk mot bladsjukdommer.

Junifer
Tidlig sort med gode avlinger og relativt lange rakler. Juni-
fer er middels sterk mot bladsjukdommer og mjøldogg

Stikkelsbær

Invicta
Tidlig sort med store, gulgrønne, saftige bær Smaken mild 
sursøt. Bærene har en noe hårete overflate. Sterk mot 
bladsjukdommer.

Martlet
Sein sort med ekstra store bær og høy avling. Bærene 
er uten hår og går fra rosa til mørk burgunder i løpet av 
modningstida. Sorten er sterk mot mjøldogg.

Pax
Tidlig til middels tidlig sort med store bær som går fra lys 
rosa til dyp rød gjennom modningen. Busken har kraftig 
vekst med relativt lite torner. Stort avlingspotensiale med 
store bær

Xenia
Tidlig sort med gode avlinger og glatte rosarøde bær på 
10 - 12 gram. fruktkjøttet er saftig med mye smak. relativt 
kort høsteperiode

Stikkelsbær Pax

Solbær Ben Tron
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Emballasje
NORGRO kan tilby et stort og variert sortiment innen emballasje. Emballasje skal ta vare på produk-
tet, ved å beskytte det fra skader og forlenge holdbarheten. I tillegg skal den presentere varen på en 
god måte. Ta gjerne kontakt for å få råd, så finner vi en god løsning for deg og ditt produkt.
Kurver
Nytt av året er at NORGRO kan tilby bærkurver til 300, 400 
og 500 gram med eget trykk. Vi kan også tilby bærkurver 
i brun kartong, eller med standard trykk. Minimum opplag 
for å få eget trykk er 20 000 kurver. Bestillingsfrist 
for kurver med eget trykk er 10. februar. Vi tilbyr også 
plastkurver fra VEFI i klar, blå og sort plast til 300, 400 og 
500 gram bær. 

Pappkasser
I tillegg til standard pappkasser med trykket Norske bær, 
kan vi tilby helt nøytrale brune eller hvite kasser med 
plass til 12 kurver. Kassene vi tilbyr er manuelle kasser, 
men vi kan også tilby kasser som kan monteres ved hjelp 
av jigg. Ta gjerne kontakt dersom det kan være av interes-
se.

Poser
NORGRO tilbyr poser til to og tre kurver i papir eller plast. 
Plastposene med rød hank kan leveres med egen logo. 

Etiketter og eget trykk
Har du behov for etiketter med egen trykk til nøytrale 
bærkurver, så kan vi tilby etiketter i ulike størrelser, 
materialer og former. 
Dersom emballasje med egen logo er av interesse, ta 
gjerne kontakt så snart som mulig, så får vi det i havn før 
bæra modner!
På plastkurver og pappkasser er det rabatt ved bestilling 
før 1. mars. 

Feller og nyttedyr
Biologisk bekjempelse kan brukes i alle kulturer og 
dyrkningsmåter, men særlig i tunnel og veksthus har 
det flere plasser helt fjernet behovet for kjemiske midler 
mot skadedyr. Det er imidlertid viktig å starte så tidlig at 
skadegjørerne ikke tar overhånd. Derfor er også feller og 
observasjoner en viktig del av plantevernet. Vi har tett 
samarbeid med våre leverandører av nyttedyr, og kan raskt 
gi tilrådning om tiltak.

Pollinering
Pollinering AS  produserer humler for Biobest som 
er en av Europas ledende produsenter av humler til 
pollinering. Før levering skal alle humlebol gjennom en 
kvalitetskontroll, der de skal tilfredsstikke Biobest sine 
strenge kvalitestskrav.
Fordelen med bruk av humler er at de i motsetning til bier 
holder seg i nærheten av bolet så lenge de finner pollen. 
De flyr ut på lavere temperatur enn bier, og de er en mer 
effektiv bestøver når de besøker blomsten. De er også 
mindre aggressive enn bier.

Papirpose til to kurver

Pappkasse nøytral Pappkasse Norske Bær

Plantevern
NORGRO AS leverer et bredt sortiment av produkter til beskyttelse av planter og avling. I integrert 
plantevern stilles det strenge krav til identifisering av skadegjører og hvilke midler som kan benyttes. 
NORGRO leverer ferromonfeller og limfeller til registering av skadegjørere. Vi har også et bredt 
utvalg i nyttedyr for bekjempelse av skadegjørere i tillegg til tradisjonelle plantevernmidler. Fra 
Biobest leverer vi også norskproduserte humler til pollinering av frukt- og bærvekster.

Amblyseius 
cucumeris 
mot trips

Phytoseiulus 
persimilis mot 
spinnmidd
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Andre driftsmidler

Klimaduk
Arrigoni klimaduk beskytter mot frost, vind og dyretråkk. 
Klimaduken demper vinden som kan tørke ut og skade 
plantene. Med klimaduken vil også fiberduken ligge mer i 
ro, slik at varmetapet blir mindre og plantene ikke skades.

Fiberduk
Vår Novagryl (19 g) fiberduk er med sin patenterte 
produksjon tettere og jevnere enn andre fiberduker på 
markedet. En jevn duk sørger for god lysgjennomgang, god 
strekkfasthet og klimaeffekt.

Pappkasse Norske Bær

Jorddekke
En tykk og bestandig vevd plastduk til bruk flerårige frukt- 
og bærfelt. Hindrer ugras å etablere seg, samtidig som den 
slipper gjennom vannet. Standard tykkelse er 100 gram/
m². Fås i både sort og hvit med rutenett.

Jordbærfolie
Jordbærfolie
Sort PE-film for dekking av jordbærsenger. Standard 
tykkelse er 45 my. Bredde 1,40 meter og lengde pr. rull er 
500 meter.
Jordbærfolie kan også leveres som biologisk nedbrytbar. 
Folien moldes ned i jorda ved avslutning av kulturen og 
brytes ned.

Duk og dekkematerialer

NORGRO er forhandler av et stort spekter av konvensjonell 
gjødsel til veksthus og friland fra Azelis og Yara. I tillegg 
forhandles både flytende og granulert økologisk gjødsel, 
jordforbedringsmidler og biostimulanter fra Azelis og PHC. 
Vi er nært tilknyttet fagekspertisen til disse gjødselaktøre-
ne og kan sammen med dem gi spesialtilpasset rådgivning.

Gjødsel, kalk og biostimulanter

Dyrkningssubstrater
Veksttorv er et stabilt og sikkert vekstmedium til bær 
dyrking. Ytterligere forbedring kan oppnås ved å blande 
inn en andel av trefiber eller perlite i substratet. Det 
vil øke luftinnholdet og bedre stabiliteten i produktet 
ytterligere. Vi har valgt ut noen produkter som er spesielt 
egnet for produksjon av jordbær og bringebær.

• Veksttorv grov 80 l, 5/25
• Veksttorv grov med 20% perlite 80 l.
• Trefibersubstrat grov 80 l, 50% trefiber
• Trefibersubstrat medium, 25% trefiber
• Plantepute med 20 % perlite 105 cm
Veksttorv og trefibersubstrat kan på forespørsel også 
leveres i 6 m³ storball.

Trefibersubstrat inneholder 25 - 50 % Fibergrow® som er 
naturlig trefiber fremstilt av norsk gran fra miljøsertifisert 
skog i Innlandet. Fibergrow® er et kortreist fornybart 
råstoff som reduserer substratets totale klimaavtrykk. 
Med tilsetting av trefiber vil jorda drenere bedre og 
strukturen i produktet holde lenger. I forsøk med bær har 
tilsetning med inntil 50% Fibergrow® gitt økt avling i 
forhold til bruk av ren veksttorv. 

NORGRO fører et bredt utvalg av utstyr til produksjon av 
frukt og bær. I vår hovedkatalog finnes en detaljert oversikt. 

Diverse dyrkningstibehør

Trefibersubstrat grov

Nyplanta bringebær på jorddekkeduk

Produksjonsklare planter på sengdekket med jordbærfolie

Fiberduk og klimaduk fungerer meget godt i kombinasjon

Limfeller leveres i ark eller på rull

Dyrkningskasse 1 meter
Plukkeslede for jordbær

Potte til langskudd
Deltex  
oppbindingstråd
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