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Sortene er forsøkt satt opp etter tidlighet. Sorter som er merka prøvesort må bare prøves i begrenset omfang. 

Sortslista er veiledende og er skrevet på bakgrunn av egne observasjoner fra prøvedyrking, erfaringer hos 

dyrkere, reiser til utlandet og kommentarer fra frøleverandører og de andre rådgivingsenhetene innen Norsk 

Landbruksrådgiving.  
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BLOMKÅL  

(F1-hybrider, unntatt Opaal) 

Industrisorter er understreket i teksten. 
 

Opaal Tidligste sort, også under plast. Ca 48-56 vekstdøgn. Krever lett jord, jevn fuktighet og store 

utplantingsplanter. Varierende. Liten plante med relativt dårlig dekking, krever kraftig 

gjødsling.  

 

Momentum Tidligsort. Ca 51-54 dg. Opprett og bladrik plante. Dekker meget godt. Jevn, med konsentrert 

høsting. Pene, store hoder. Trenger en del gjødsel.  

 

Speedstar NY SG 1008. Halvtidlig sort ca 2 dager senere enn Momentum i 2018. Fin sort, hvitt og pent hode. 

Ok dekking. Bør prøves i stor skala sammen med Momentum og Abeni. 

 

Abeni Mellomstor, opprett plante som dekker godt. Ryddig i feltet. Hodene er tunge, hvite og glatte. 

4-6 dager etter Momentum. 

 

RS 5777 Opprett, grei dekking. Pene, tunge hvite hoder. Medium plantestørrelse. 2-3 dager før 

Flamenco. 

 

Flamenco Utvikling som Freedom. Fin og kraftigvoksende sommer og høstsort. Opprett bladverk. Passe 

stor Tunge hoder. Sterk mot gjennomvoksing og mosing. Konsentrert høsteperiode. Stor avling. 

Fin til industri. 

 

Andromeda NY  (SG 2074) Genetisk hvit. Utv. ca som Flamenco. Interessant sort fordi den ikke blir misfarget 

i sollys (genetisk hvit). Opprett plante. Veik i starten og krever god gjødsling tidlig. Bedre 

utover høsten, men det genetisk hvite potensialet ligger i sommermånedene med mye lys. 

Hodene kan bli litt løse spesielt hvis den står for lenge på felt. Fin til konsum, men for lett til 

industri. 

 

Whitex     NY Prøvesort (SV 7366) Genetisk hvit. Misfarges ikke av sollys. Rundt Freedom først i sesongen, 

krever lengre tid for å bli ferdig på sensommer/høsten. Stor og opprett plante med pene hoder. 

 

Alcala Utv. som Freedom. Middels opprett, men uryddig plante, smale blad, hvite fine hoder. Kan 

prøves sommer og høst, men ikke plant for seint. Ikke industri. 

 

Freedom  63-68 vekstdøgn. (CMS-Fremont). Ligner Fremont både i bladverk og hode, men kan være 

jevnere, spesielt i oppalet. Sommer- og høstsort. 

 

Fortaleza God dekking og tunge, hvite hoder. Utviklingstid like etter Freedom. Kraftigvoksende. Sterk 

mot klumprot? 

 

Ferrara 1-3 dager etter Freedom. Ok plante med grei dekking. Pent, tungt og hvitt hode. Kun til 

konsum.  

 

Synergi Et par dager senere enn Fortaleza. Opprett og kompakt plante. Dekker godt. Spesielt fin på 

høsten. Tendens til rød farge på sommeren. 

 

Korlanu Noen dager senere enn Fortaleza. For sommer og høst. Fin, mellomstor, robust og opprett 

plante. Dekker meget godt. Jevne og tunge hoder. Har vært fin halvtidlig, sommer og høst. Kun 

konsum. 
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Zaragoza BE 3000. Klumprottolerant. Ca 3 dager etter Fortaleza i 2017. Lovende sort som var fin i 

flere prøvinger. Opprett plante, bra dekking, pent hode og god smak.  

 

Socius   NY RZ 26-250. 66 dg i 2017. Middels stor og middels opprett plante med god dekking. Store, tunge 

hoder. Kan bli massiv for konsum – bør prøves til industri sammen med Delfino.  

 

Delfino 3-5 dg etter Freedom. For sommer og høst. Store, tunge og kompakte hoder. Kan være utsatt for 

støtskader. God innvendig dekking. Jevnstore, fine buketter. Trenger mye gjødsel tidlig i 

veksten. Først og fremst for industri, men også konsum. 

 

Venosa  NY Prøvesort (RZ 26-274) Ca 70 dager. Dekker veldig godt! Bra hvitfarge. Tunge hoder som 

passer både konsum og industri. 

 

Gohan Utviklingstid noen dager etter Delfino. Middels kraftig plante med god dekking. Tunge hoder. 

Kan brukes både til konsum og industri. 

 

Liria Ca 5-7 d. etter Freedom. Tunge, kompakte og hvite hoder. God dekking uten å snurre. Konsum 

og Industri. 

 

Clarina Klumprottolerant. Ca 5 dager senere enn Delfino. Fin plante. Hvite, glatte og tunge hoder. 

Dekker godt utvendig. Industri og høst. 

 

RS 5818 Forbedret Giewonttype. Ca 1 uke etter Delfino. Mindre utsatt for misfarging og noe raskere 

utvikling enn Giewont. Voksekraftig. God dekking. Tunge hoder og stor avling. Til industri 

 

FARGA BLOMKÅL 

PS: For å få frem kraftig farge må hodene ofte utsettes for sollys. 
Flame Star Oransje blomkål. Veksttid ca 65-70 dager. 

 

Grafiti  Rød-lilla. Utviklingstid som Aviso. Lang høstetid og ujevn vekst. Kraftigvoksende plante. 

 

Depurple NY Prøvesort. Lilla. 60-65 dager. For å få frem farge må hodene utsettes for sollys. 

 

Emeraude CMS-sort. Grønn. Raskere enn Trevi. Sterk mot gjennomvoksing. Hele sesongen. 

 

 

ROMANESCO 

(F1-hybrider) 

White Gold Tidlighet litt før Veronica. Sterk mot misfarging og mosing. Sommer- og høstproduksjon. 

Opprett plante. Tåler tett planting.  

 

Veronica  Ca 65-75 dg. Relativt rask. Åpen med faste hoder, lett å skjære. Sterk mot mos. Ettersommer og 

høst. Også økologisk dyrking.  

 

Celio  CMS. Ca 70 dg. Friskt bladverk og faste hoder. Tåler godt varme. Hele sesongen. 
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BROKKOLI  

(F1-hybrider) 

Sirtaki Pent buede hoder med små knopper. Middels grov stilk. Litt mer sped plante enn Koros. 

 

Koros  Litt etter Sirtaki. Fine, tunge hoder med ok knoppstørrelse. Tykk stilk, blir ikke hul.  

 

Aquiles Noen dager raskere enn Milady. Middels stor, litt sped plante. Pent bua hode, kan bli tungt. 

Middels store knopper. Veldig fin farge. Gjødselkrevende. Kort høsteperiode. Kan brukes 

både tidlig og seint. 

 

Malibu Ca 5 dager senere enn Aquiles. Få dager før Ironman. Fine hoder som står høyt og buet. Liten 

bladmengde og åpen vekst. Jamne knopper og markerte buketter. Mørk farge. Langt 

høstevindu. Kan prøves halvtidlig, sommer og høst. Fineste blant prøvesortene i 2014. 

 

Chronos  Litt før Ironman. Liten plante med kraftig bladverk. Meget pene hoder. Pent bua med middels 

store knopper. Tykk stilk. Ok jevnhet. 

 

Marathon Middels tidlig, ca 70 vd. Fungerer i alle hold, men best egnet til sommer. Fint bua, stort, 

kompakt hode. Middels knoppstørrelse. Grov stilk. Frittstående hode som er lett å høste. 

 

Lord Tidlighet som Marathon. Stort bladverk. Et alternativ til Marathon. Brukes hele sesongen, 

bortsett fra helt tidlig. Jevne planter med stort bladverk. Veldig kompakte hoder med 

konsentrert forgreining. Lett å høste. Mindre utsatt for katteøyne enn Marathon. Har vist seg 

som god mot kålbladskimmel, men litt utsatt for bakterieråte på høsten. 

 

Kuba  Halvtidlig, litt før Ironman. Jevn, opprett plate. Hodet står høyt. Små knopper. 

 

Titanum     Utv. ca som Ironman. Passer til ettesommer/høst.Tålte varmen i 2018 dårlig. Halvveis Raised-

head-type/står høyt og lett å høste. Fine hoder med små knopper, grov stilk og god vekt. Litt 

utsatt for hul stilk. 

 

Eos  Tidlighet som Ironman. Sterk mot klumprot i sortsprøvinger. Middels stor og åpen plante 

(dekker naboplanten). Fine knopper og pent hode. Langt høstevindu. Kan dyrkes vår og høst. 

 

Beany   NY Prøvesort. Utv som Ironman. Tunge hoder med tydelige buketter. Litt lys. Høyrund skjerm.  

 

Neliam  Prøvesort. Utvikling som Ironman. En av de finere i Lier i 2018. Kraftigvoksende. 

Høytsittende hoder som er lette å høste. OK hodevekt. Prøv i varmen på forsommer/sommer. 

 

Ironman CMS-Iron. Noen dg. etter Marathon. Liten, tett plante. Finknoppa, pent bua og tungt hode 

med mørk farge. Grov stilk. Noe gjennomvoksing. Sterkere enn Montop mot kålbladskimmel 

på høsten. Sommer, ettersommer og høst. 

 

Naxos Stor opprett plante, 2 dg etter Ironman. Kraftigvoksende og varmestabil. Ikke hul. 

 

SV 1002    3 dg etter Ironman. Ironmantype. Faste, mørke hoder som sitter høyt, litt spisset hodeform. 

Lett å høste. Korte greiner, middels store knopper. Sterk mot klumprot og virker varmestabil. 

 

Parthenon 3-5 dager etter Ironman. Sommersort som kan bli veldig stor. Må derfor gjødsels moderat. Fin 

på «dårlig jord». 
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Steel Slektning av Ironman, men er seinere (10 dager). Fin åpen plante. Meget tunge, kompakte og 

pent buete hoder. Sterk mot bakterieråte. Bør plantes før 1. juli.  

 

HODEKÅL   

(F1-hybrider)   For forslag til større industrisorter henviser vi til andre sortslister.  
 

HVITKÅL 

Jetma 53-60 vd. Hovedsort tidlig. Rund med noe spiss. Fin kål med ok farge. Kort indre stengel. 

 

Katarina Utvikling ca som Jetma, men litt kraftigere plante. Jevne og runde hoder med mørk farge. 

 

Parel 58-62 vd. Hovedsorten etter de aller tidligste, men også denne er fin tidlig. Litt 

tynne blader, tung å pusse. Fin avling, form og farge. Rundere og mørkere enn Jetma. 

Tåler godt å stå i åkeren. Passer til økologisk produksjon.  

 
Sir 65-70 vd. Jevn, mellomstor, rund kål. Fasthet som Parel, men noe lang stengel. Står høyt.  

 

Gallican     Prøvesort. 65-70 vd. Litt før Cambria og mye jevnere på feltet. Lite sprekking. Bra smak. 

 

Cambria 65-70 dg. Sen sommersort. Frisk grønnfarge. Jevn på feltet. Porøs, rund type. Smakskål. 

 

Artost        NY Prøvesort. Ca 70-75 dg. Kompakt og fint kålhode. Jevn på feltet! Kraftigvoksende plante. 

Mellom Sir og Castello i utvikling. Prøv storskala. 

 

Shelta 70-80 vd. Tidlig høst. Liten, kompakt plante med små kompakte hoder. Rund hodeform. 

Hodene har kort indre stengel. Lavtsittende hoder. Jevn sort. Tåler å stå litt i felt.  

 

Mozart Litt før Castello. Liten og kompakt. Mørke, pene hoder. Kort indre stengel. 

 

Castello Ca 90 vd. Hovedsort av høstkål. Planteavstand avgjørende for utviklingstid og 

hodestørrelse. Tett planting gir små, tunge hoder. God holdbarhet på feltet. Korttidslagring.  

 

Verdeco Ca 1 uke etter Castello. Frisk og fin. Rund til høyrund. Jevn. 

 

Adelco       NY Prøvesort. Litt flatrund og luftig innvendig. Veldig jevn på felt. Jevn modning. 

 

Junior 105-115 vd. Sen høstkål. Litt bladfattig. Runde og fine hoder. Lettvin høsting, står høyt. 

 

Reaction 115-125 vd. Veldig jevn sort, med jevne, runde og meget kompakte og tunge hoder. Frisk og 

fin i åkeren, men er utsatt for sprekking når den står for lenge. Næringskrevende. Lagrer bra. 

 

Erdeno 125-135 dg. Avlingsrik industrisort som lagrer bra og holder godt på feltet.  

 

Kilaplon    NY Prøvesort. Klumprottolerant Erdeno. Kanskje litt mindre og senere. Fin. Medium kompakt. 

Bra pusserand. Prøv storskala. 

 

Lennox Ca 135 vd. Vinterkål til industri og konsum. Litt større enn Bartolo. Avlingsrik sort til 

langtidslagring. Fin i økologisk dyrking. 
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Kilaxy 140-145 vd. Klumprottolerant.  Samme tidlighet som Bartolo. Middels stor plante som står 

godt i åkeren. Jevn. Rundt til høyrundt hode med bra farge. 50 % indre stengel. 

 

Bartolo 140-145 vd. Hovedsort med meget god lagringsevne. Konsum og industri. Stor avling av 

rund, fast kål med god farge. Litt tidligere og mer dyrkingssikker nå enn før. Klimastabil. 

Anbefalt tetthet i Vestfold opp mot 4500 pl/ daa. 

 

Elastor Prøvesort. Tidlighet ca som Bartolo. Har vært blant de beste i lagringsforsøk i 2 år. Mye 

grønn pusserand. Mye stengel. Fin og frisk på feltet. 

 

Expect Prøvesort. Sein vinterkål til langtidslagring. Mye voks og sterk mot sykdom. Lett å pusse. 

Krever litt gode forhold. 

RØDKÅL 

Primero Tidligsort, august/sept., både til konsum og fabrikk. Fin ytre og indre kvalitet. Tåler å stå ei 

stund på feltet. Relativ sterk mot bladrand.  

 

Integro Hard, tung og rund, men ikke så stor. Ca 95 dg.  

 

Rovite 135-140 vd. Ca 1 uke før Autoro. Til konsum og tidlig industri. Runde, fine hoder av god 

kvalitet. Grovere blader enn på Autoro. Må ikke stå for lenge pga. bladrand. Kort lagring.   

 

Bandolero Utvikling og avling som Rovite. Står høyt og velter lite. Tykt vokslag. Runde/høyrunde hoder. 

 

Rodima 140-150 vd. Litt seinere enn Rovite. Må plantes tidlig. Runde, kompakte hoder for konsum. 

Sterkere mot bladrandskade og sprekking enn Autoro. Til lagring. 

 

SPISSKÅL 
 

Cape Horn Tidligsort. Ikke veldig spiss til å være spisskål. 

  

Tourima   Halvtidlig. Slank med godt fylt spiss. Kan prøves hele sesongen. Tåler godt ulike 

planteavstander.  

 

Duchman Forbedret Duchy. Litt senere og mørkere. 

 

Caraflex Ligner Duchy i utvikling, men har bedre form og farge. Fin spiss. Lagringskål. 

 

ROSENKÅL (F1-hybrider)  

 

Marthe Ny Irene, ca 10-14 dg før Maximus. Høyvokst, frisk og fin tidligsort. Står godt i feltet. Bra 

avling. Rosene er glatte og runde og jevnt fordelt på stokken. Lett å blekke. Hard stokk. 

 

Irene Litt før Maximus, store glatte runde roser, langvokst, står godt, litt ujevn fin i Lier. 

 

Gladius Utvikling omtrent som Maximus, kanskje litt senere. Står bedre enn Maximus i feltet, 

mellomstor plante. Jevn på stokken. Glatte og pene roser. 

 

Maximus Hovedsort. Pene, glatte, rel. runde hoder med god dekking og fasthet. Middels lange stilker 

står godt med god avling. Trenger noe ekstra nitrogen. Fleksibel med hensyn til 
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planteavstand. Utsatt for strekking i oppalet. Fin til industri. 

 

Sofia        NY Høyvokst og jevn. Ca Maximus i utvikling, mulig noe seinere. Luftig mellom rosene, men 

mange roser på stokken og fortsatt OK avling. 

 

Crispus Klumprottolerant.  Maximus +/-. Ligner Maximus. Glatte, pene roser uten vingeblad. 

 

Brigitte  Sein, kraftigvoksende sort.  Runde, jevne og fine roser med god farge. Noe vingeblad.  

 

Redarling Rød sort, høyvokst, litt legde, sein, små rosenkål, litt tung å blekke 

 

KINAKÅL   

(F1-hybrider) 

Preduro Tidlig og kompakt. Fin indre og ytre farge. Sylindrisk. 

 

Wa Wa Sai Tidligsort. Bra indre og ytre farge. Sylindrisk og kompakt. 
 

Manoko 2-5 dager etter Nerva. Kompakte hoder med fin grønnfarge for tidligproduksjon til litt ut på 

sommeren. Sterk mot stokkrenning. Svak mot ytre bladrand. Litt grove bladribber.  
 

Sprinkin Noen dager etter Manoko. Storvokst sort for sommer og høst. Middels fasthet og oval form. 

Mørk grønn med god indre farge og lite nerver. Indre farge bleikner når kålen blir stor. Lite 

bladrand. Sterk mot stokkrenning, klumprot og Pythium. Kan prøves økologisk.  
 

Richi Hovedsort på ettersommer og høst. Middels stor, litt butt kål. Dekker dårlig når den blir stor. 

Indre kvalitet er meget bra. Sterkt gul farge, lite ribber og mye mat. OK ytre farge i åkeren. Er 

utsatt for bladflekksopper. Brukes sommer, høst og til lagring. 
 

Pacifico Grønn utvendig og sterk gul innvendig farge. Holder fargen godt på lager. Liten/medium 

størrelse og litt tønneformet.  
 

Enduro Bra indre og ytre farge. Mellomstor og sylindrisk. Prøves ettersommer, høst og lager. 
 

Bilko Sylindrisk og lang. OK ytre farge, men lys inni. Skal være klumprottolerant. Relativt sterk mot 

algesopp. Svak mot ytre bladrandskade. Sterk på lager, spesielt mot bladribbenekrose. Passer til 

økologisk dyrking. 
 

Suzuko   Mørk grønnfarge og gul innvendig farge. Tønneformet. Sommer, høst og lager (senere enn 

Bilko på lagerhold). Holder godt på fargen ved lagring, men ingen utprega lagersort. 
. 
Bazuko   Ny Bilkotype med bedre farge. Grønnere utvendig og gulere innvendig. Lang og slank. 

Høst/lager. 

 

Kiseki Fyller bra i høyde og bredde. Meget god farge innvendig. Veldig rene og friske planter på felt – 

tilsynelatende sterk mot sykdom. Fin lagersort. 
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KÅLROT 
 

Vige Hovedsort tidlig og til lagring. Fin både planta og sådd. Lilla skolt med en god del grønt. 

Flatrunde røtter med få siderøtter gjør den rask å pusse. Utsatt for mjøldogg. Lagrer bra. 

 

Vigod Til halvsein og sein produksjon (sådd). Blir brukt tidlig under dekke på Jæren og er da tidligere 

enn Vige. Rund (til høyrund) og fin form med god farge og konsentrert rot. Sorten er jevnere 

enn Vige. Den har litt svakt bladverk, men har mer blad enn Neve. Trenger sterkere gjødsling 

enn Vige og er sterkere enn Vige mot mjøldogg. Mild smak  

 

Neve (Vigelinje 34) For tidlig dyrking under plast. Fin farge og rund form. Finere enn Vigod som 

planta rot, men noe seinere? Sterk mot stokkløping. Har mindre bladverk enn Vige og Vigod. 

Trenger sterkere gjødsling enn Vige.  

 

GULROT  

(F1-hybrider) 

Napoli Hovedsort. Tidlig sort til bunting og til den første pakkinga. Lange røtter med god farge. 

Fyller seg godt. Godt bladverk og bladfeste. Kan bli grov ved utsatt høsting. 

 

Speedo Halvtidlig. Tenkt som arvtaker etter Nelson, grei lengde på sandjord, god smak. 

 

Yukon Halvtidlig til pakking. Kan lagres lenge ved tidlig nok opptak. Bedre gras og noe lengre røtter 

enn på Panther. Jevne, glatte røtter med sylindrisk form. Svak mot fusarium ved tørre forhold. 

 

Newburg Halvtidlig sort som kan brukes til bunting, skiving og pakking. Kan lagres. Riktytende, med 

god farge. Sylindrisk, lang rot med bra bladmasse. Ikke bra smak. Sterk mot brekkasje og 

sprekk.  

 

Namdal (BE 2662) Meget lang, glatt, svakt konisk sort. Fin og jevn, både i størrelse og form. God 

riskvalitet. Lagrer godt. Først og fremst til industri (skive), men også aktuell til konsum der 

hvor det er krevende å få god lengde. 

 

Nominator (BE 2741) Tidligere enn Panter. Lang sylindrisk glatt rot til skive og konsum. Litt kortere og 

tykkere enn Namdal. Meget glatt, jevn og fin i forsøk og i felt. Kraftig gras. Har stått seg 

bedre mot suger enn andre sorter i sortsfelt. Godt ris. 

 

Panther Hovedsort. Middels sein. Tåler å stå i åkeren uten å sprekke. Lite, svakt gras og grasfeste. 

Sjukdomssvakt bladverk. Sylindriske til svakt koniske, pene røtter. Til langtidslagring. 

 

BE 3083 Prøvesort. Fin rot, godt fylt, glatt, jevn fin størrelse. Finest av de nye i 2017. 

 

Triton Sylindrisk sort som fyller seg godt. Godt ris. God til lagring. 

 

Romance Hovedsort (NUN 3017) Sein rot med godt ris. Jevn, glatt og fin sort til konsum. Lagrer til 

tidlig vår.  

 

Cadance Prøvesort. Lang glatt sylindrisk, kan bli stor og gi god avling, men trenger veksttid for å bli 

godt fyldt, anslag 135 dager, middels ris 

 

Brillyance (NUN 13067) Seinere enn Romance. Slank, lang, glatt rot. Godt ris. Avlingsterk. 
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GULROT TIL INDUSTRI  

TIL TERNING 

Fontana Tidlig, god sort til terning. Stor avling. Konisk til sylindrisk form. God indre kvalitet. Litt for 

svakt gras. 

 

Finley (BE 2745) Fin terningrot. Fontana-type med sterkt ris. 

 

Florida Jevn fin avlingsrik. Riset holder fargen.  

 

Bastia Sein industrisort til terning. Glatt og jevn med strekt ris. 

TIL SKIVING 

Namdal (BE 2662) Lang, glatt, svakt konisk sort. Fin og jevn, både i størrelse og form. 

Hovedsort til skiveproduksjon. 

 
Nominator (BE 2741) Litt kortere og tykkere enn Namdal. Meget glatt, jevn og fin i forsøk og i felt.  

 

 

GULROT MED UTRADISJONELL FARGE 

Purpel Haze Lilla pen rot med indre stjerneform, med gul farge.  

 

Yellowstone Gul farget rot. Godt egnet til terningproduksjon. 

 

Rainbow Blandede farger, gule, lilla og oransje røtter. 

 

PASTINAKK 

(F1-hybrider) 

Pacific  Tidligste sort. Friskt, godt ris. OK glatte røtter. Blir grovskuldra om den blir stående.  

 

Gladiator Halvsein, kraftigvoksende med grovt bladfeste, stort gras og kraftige skuldre. Fin til 

industri. 

 

Panorama Sein sort til høst og lager. Lang, glatt og slank. Moderat bladverk og grunt risfeste. 

 

Javelin  Sein sort til høst og lager. Lang, slank, jevn. Har fungert som overvintringssort ved 

Oslofjorden.  

PERSILLEROT  

 

Arctica (F1). Rask, kraftigvoksende, jevn sort. Ikke frø 2018. 

 

Arrat (BE) Fin til bunting. Tidligere enn Eagle. Mye ris. Noe grov topp. Jevn. Lagrer bra. 

 

Eagle (BE) Relativt sylindriske, halvlange røtter med bra fylling. Berliner Bero-type. Lagrer. Lite frø 

2018. (Berliner Bero kan brukes i stedet) 

 

Bubka (RZ) Fin tidlig og til bunting. Spirer raskt/jevnt. Best på lett jord, kan bli grov på tyngre jord. 
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KNOLLSELLERI  

 
Prinz (Nun) Hovedsort. Relativt kort og sterkt bladverk. Konsentrerte røtter. Sterk mot stokk. Fin til 

stykkpakking og kilosvare, men ikke så produktiv som Ilona. Sterk mot Septoria. Lagrer bra. 

 

Ilona (BE 1899) Bladrik sort. Kraftigvoksende og kan brukes til kilosvare og industri. NB! Ikke 

spesielt sterk mot Septoria.  

 

 

Merga (RZ 47-73) Prøvesort. Fine knoller som er OK å pusse. Lys inni med lite hulrom. Rel kompakt 

bladverk. Lagret meget bra i prøving i Lier.  

 

Codex (Nun) Prøvesort. Fine knoller med lite hulrom. Trenger noe mer næring enn Markiz. Har de 

samme "børstene" på knollene som Markiz. Prøv til lagring. 

 

Markiz (Nun) Fine, runde knoller med god indre kvalitet, fast og få med hulrom. Oksiderte (bruning) 

seint i snittflatene (Østfold). Svakere mot stokk enn Prinz. Har en del "børster" på knollene. 

Høst og lagring. Lagrer meget bra. 

 

Yara (BE 3008) Stor, grov sort til industri. Noe hulrom inni. Ikke til lager. 

 

STILKSELLERI 

 

Premio (BE) Langskafta, mellomgrønn, med markerte ribber. Litt hul stilk. Opprett. Mye smak. Noe 

sideskudd. Relativt rask, kan brukes på tidlige hold. Kort holdbarhet i felt. Middels sterk mot 

Septoria. 

 

Mambo (BE) Lang, mellomgrønn og rask. Lite sideskudd, opprett, jevn. Søt, mild smak. Fylte, tjukke 

og glatte stilker. Sterk mot Septoria.  

 

Julius (TZ) Rask sort. Glatte, tjukke, samla stilker. Lang nok. Mild smak.  

 

Hadrian (TZ 9077) Prøvesort. Tjukke, saftige stilker. Halvlang. Sommer og høst. 

 

Kelvin (RZ 49-07) Lange, mørk grønne, fylte, glatte stilker. Jevn. Sommer, høst.  

 

Jive (BE) Veldig lange, fylte, grønne stilker med noe mer ribber enn Mambo. Mild smak. Sommer 

og høst, ikke lager.  

 

Cumbia (BE 3163) Prøvesort. Tjukke, halvlange stilker med ribber. God farge og skal være sterk mot 

Septoria. Prøv hele sesongen. 

 

Titus (TZ 9778) Lange, grønne, fylte, rel. glatte og samla stilker. Høst og lagerhold.  

 

Octavius (TZ) Lange, rel. tjukke, fylte stilker med noe ribber. Middels sterk mot Septoria. Fin til kutting. 

God smak. Lagrer bra.  

 

TZ 6200 Rask sort. Fylte, rel glatte, lange stilker. Smak? Seinere enn Octavius. Lagrer bra. 

 

Greensleeves (NIZ) Hovedsort. Lange, slanke stilker med mellomgrønn farge. Noe trevlete med 

tradisjonell sellerismak. OK indre kvalitet. Noe sideskudd. Lagrer veldig bra. 
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KEPALØK  

Rødløk er generelt svakere mot løkbladskimmel og andre sjukdommer. 

 

Hypark Rasktvoksende, kraftig tidlig. Avlingssterk, lagrer greit. 

 

Motion Jevn rund løk, middels avling. Til halvtidlig produksjon. 

 

Summit F1 Er best til lagring. Rund til flatrund, pen løk. Kan i enkelte år få litt lang hals. Meget god 

skallkvalitet. Større avling på tyngre enn på lett jord. 

 

Hysky F1 Halvtidlig. Rund, jevn og pen løk. Avlingssterk, sterk mot fusarium.  

 

Hytech F1 Hovedsort. Rund, jevn og pen løk. Avlingssterk Lagrer bra. Har vært stabilt blant de beste 

sortene i samtlige forsøk de siste åra. 

 

Hytune Halvsein, rund til flatrund, avlingssterk sort. 

 

Hyred F1 Rødløk. (BGS 165) Tidlig sort. Rund form med bra skall, men noe lang hals.  

 

Red Baron Rødløk. Hovedsort. Middels tidlig. Flatrund med godt skall. Lagrer bra til januar. 

 

Retano  Rødløk. Jevn og fin. God kvalitet, men moderat avling. 

 

Exhibition Salatløk. Veldig storvokst salatløk med mild smak. Tynt skall, lite egnet til lagring. Stor, 

grov hals. Sort for såing i første halvdel av mai. 

 

VÅRLØK  

 

Koshigaya (Sak) Kraftige planter, opprett vekst. Lange skaft. Godt egnet til bunt. Til flere hold. 

 

Performer (Be) Mørk, opprett. Ikke løkdanning. Hele sesongen. Står bra om høsten. 

 

Yoda (Sak) Mørk, opprett, skal være sterk mot løkbladskimmel. Hele sesongen.  

 

Totem (Sak) Mørk, kortere enn Parade og Performer. Sein sort for hele sesongen. Står bra om 

høsten. Lett å pusse. Løkbladskimmel utvikler seg sakte.  

 

Interstellar (BO 11263 F1) Mørk, opprett, litt gråere farge enn 284. Skal være sterk mot løkbladskimmel.  
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PURRE  

 

Volta Tidlig og høst. Langskaftet og mellomgrønn. Avlingsrik.  

 

Megaton Sein sommer/ tidlig høst. Opprett, jevn og fin. Noe løk når den står lenge, men grei å pusse. 

 

Fencer Halvtidlig høstsort. Lang opprett, ingen løk, ganske mørk, likner Lexton, men er ikke til 

lagring. 

 

Belton F1 Avlingssterk, opprett, jevn sort. Mørk grønn og god skaftlengde. Kan bli litt grov om den får 

stå lenge. 

 

Longton Mørk, langskafta, opprett, uten vifte og uten løkdanning. Meget jevn. Lagre bra. Sorten er 

egnet både til konsum og industri. Tåler å stå, men kan da bli i største laget til konsum. Kan 

brukes både til konsum og industri. 

 

Lexton Mørk, langskafta, opprett, uten vifte og uten løkdanning. Meget jevn. Den har lengda til 

Lampton, men er ikke så krevende å få til å legge på seg. Lagrer bra, og har fin grønn farge. 

Litt kortere enn Longton. 

 

 

ISBERGSALAT  

Salatbladskimmel (Bremia lactucae) gir potensielt størst problemer på høsten. Det er 35 raser (BL 16-35). I 

tillegg opptrer ikke navngitte raser, og enkelte sorter har resistenser mot noen av dem. Veksle mellom flere 

sorter og følg rådgiverens anbefalinger om planteverntiltak. Unngå helst dekking med duk om høsten. 

 

Resistens mot salatbladlus (Nasanovia ribisnigri, Nr) og salatrotlus (Pemphigus bursarius, Pb) finnes. De 

sortene er merket Nr0 og Pb. Salatbladlus har imidlertid brutt resistensen og kan ofte leve på disse sortene. 

Den typen kalles Nr1. og den finnes det ikke resistens mot. Bruk andre planteverntiltak sammen med resistente 

sorter fra forsommeren og ut sesongen.  

Bruk minst 2 ulike sorter i hvert hold siden sortene reagerer ulikt på klima, jord og skiftende vekstforhold.  

 

Ensemble (EZ) Rask sort. Faste og kompakte hoder. Str. 6.  BL 16-27, 29, 32. Vår.  

 

Ikebanas (RZ) Rask sort med runde - flatrunde hoder. Str 6-7. Ikke til siste hold. BL 16-35 + Nr0 + Pb. 
 

Farito (E 10.280) Rask. Lita plante. Trenger varme. Dekke. Rund-flatrund. Str. 7. BL 16-35 + Nr0 

 

Elsol (Nun) Rask, rund, kompakt sort som kan brukes på næringsrik, lett jord. Str.6. BL 16-35. Vår.  

 

Etude (EZ) Runde-flatrunde, kompakte hoder. Str. 6-7. Frodig plante. Vår/forsommersort, etter 

tidligsortene. Tåler varme. BL 16-27, 29, 32. 

 

Diamantinas (RZ) Rask. Kort høstevindu. Kompakte, runde-flatrunde, mørke og pene hoder. Str.7. Kraftige 

planter som dekker godt. Hele sesongen fra sein vår. BL 16-35 + Nr0.  

 

E 10.608 Prøvesort. Flatrund. Sommer-høst. Rask, ble ferdig på seint høsthold. Str. 7. BL 16-35 + Nr0. 
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RZ 45-195 Prøvesort. Rel rask, kompakt og samlet form, likner Faunas litt. Str. 7. Hele sesongen, bortsett 

fra tidlig vår. BL 16-35 + Nr0. 

 

Eduardo (EZ) Middels til stor sort. Skal være sterk mot tipburn. Samme tidsrom som Diamantinas, ikke 

helt seint. Str. 7. BL 16-35 + Nr0. 

 

Adanto (E 10.398) Prøvesort. Sein vår-høst, men ikke siste holdet. Kan bli tung. Enkel å høste. Str. 7-

8. BL 16-35 + Nr0. 

 

RZ 45-188 Prøvesort. Knox core (forsinket oksidasjon på stilken). Kompakt Diamantinaskrysning med 

tjukke blad og god smak. Kan bli litt tett inni. Liten om høsten? Str. 7. BL 16-35 + Nr0+ Pb. 

 

Kyoto (RZ 45-150) Pen. Lett å skjære, OK form. Fra sein vår. Ikke siste hold. Str 7. BL 16-35 + Nr0. 

 

Jasperinas (RZ 45-193) Sommer og høst på tyngre jordarter eller skrinn jord. Str 8. BL 16-35 + Nr0+ Pb.  

 

Feddenas (RZ 45-183) Prøvesort. Diamantinastype med lengre høstevindu. Bladrik. Har vært fin på 

lettere jordarter på høsten. Str. 8. BL 16-35 + Nr0. 

 

Pluskin (Nun 177) Frisk, kraftig plante, god kvalitet. Lett å skjære, langt høstevindu. Hele sesongen 

unntatt tidlig vår. Klarer seg på ulike jordarter. Mellomstor str. 7. BL 16-35 + Nr0.  

 

Faunas (RZ 45-114) Str. 8, runde - flatrunde, svær plante. Først og fremst til tung eller skrinn jord og 

til industri. Forsommer til høst, kan blåse seg opp i varmeperioder. BL 16-35 + Nr0 + Pb  
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