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SÅVARER

SÅKORN
Det er mange gode grunner til å kjøpe
sertifisert såkorn fra Strand Unikorn. Såkornet
har vært gjennom mange kontroller for å sikre
at sunnhetstilstanden, spireevnen og sortsekteheten holder de strenge norske kravene.
Norge har også en streng floghavrelovgivning
som er med på å hindre spredning av floghavre.
I prisen for sertifisert såkorn ligger en avgift
som går til utviklingen av nye sorter til beste
for norsk landbruk. Graminor jobber med å
framstille sorter som er tilpasset norske
forhold.
Kvalitetskrav
Norsk såkorn blir produsert i samarbeid
mellom såkorndyrker, såvarefirma og
Mattilsynet. Spireevne, sunnhet og floghavre
er de viktigste kvalitetene på såkornet som
påvirker avlingen og kvaliteten. Vekstkontroll
i vekstsesongen gir trygghet mot uønsket
ugras. Nulltoleransen mot dette ondartede
ugraset er absolutt!

På de neste sidene presenterer vi våre aktuelle sorter og en del av deres egenskaper i
en oversiktlig gjennomgang. Lokale forhold
og egne erfaringer vil også være viktige
kriterier for valg av sort.
Såmengde
Riktig såmengde er en av mange faktorer
som bidrar til økt lønnsomhet for kornprodusentene. De oppgitte såmengdene er
veiledende. Strand Unikorn gir deg tilgang til
eksakt spireevne og tusenkornvekt (TKV) ved
å skanne QR-kode på sekken, eller ved å gå inn
på vår hjemmeside www.strandunikorn.no.
Oppgi partinummer som du finner på sekken
eller fakturaen, og såmengdekalkulatoren
regner automatisk ut teoretisk såmengde
etter formelen
(Ønsket antall planter pr m2 x TKV)
(Spireprosent x 10)

Kvalitetskrav for sertifisert såkorn
er regulert gjennom såvareforskriften
Art
Bygg

Klasse

Minste
spireevne %

Minste
renhet
vekt %

Maks ant.
fremmed
kornart pr kg

Maks ant.
innhold ugras
pr kg

C2

85

99,2

6

5

Havre

C2

85

99,2

6

5

Vårhvete

C2

85

99,2

6

5

Høstkorn

C2

85*

99,2

6

5

Alle arter

D

85

99,2

14

5

Antall kvekefrø er maksimalt innhold 2 kjerner pr kg såkorn. Dette er minimum / maksimumskrav
og i praksis er de fleste partiene betydelig bedre enn dette.
*Rughvete 80%
Forklaring til tabeller
Veksttid = Antall dager seinere (+) eller tidligere (÷) enn Brage (seksradsbygg),
Arild (toradsbygg), Ringsaker (havre), Bjarne (vårhvete).
1 = dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt,
høye DON-tall, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, høy skallprosent, lavt falltall
10 = god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt,
lave DON-tall, god treskbarhet, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, lav skallprosent, høyt falltall
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Spiretreghet er en form for dvaletilstand
som gjør at kornet ikke spirer under forhold
som er gunstige for spiring. Under vanskelige innhøstingsforhold kan kornet bli
stående ute i overmoden tilstand, og da
er det viktig å ha en viss grad av spiretreghet for å unngå groing i åkeren. Derfor
har spiretreghet vært et element i norsk
kornforedling gjennom mange år.
Spiretregheten utvikles i slutten av vekstsesongen og når sitt maksimum rundt
gulmodning. Ved høy temperatur etter
gulmodning oppheves spiretregheten grad-

vis, mens den kan bli mer vedvarende ved
modning under kjølige forhold.
I såvaresammenheng kan spiretreghet
være et problem. Såkorn sertifiseres etter
spireevne ved 10 gr. For å få spiretregt korn
til å spire godt nok, dvs. minimum 85%, kan
det være nødvendig med varmebehandling
(ettermodning) av såkornet. I praksis gjøres
dette ved varmebehandling. Lagring av
såkornet ved en temperatur på 20 °C i tre
uker anses i de fleste tilfeller for å være
tilstrekkelig.

Økologisk såkorn
Det er et ønske om å øke utbudet av
økologiske matvarer i Norge. Såkorn er et
viktig element for å oppnå dette.
For sesongen 2020/21 tilbyr vi byggsortene
Aukusti (tidlig seksrader) og Thermus

(torader), samt havresorten Niklas og
vårhvetesorten Quarna. Ved mangelfull
tilgang på økologisk såkorn kan ubeisa
såkorn benyttes etter søknad og godkjenning fra DEBIO. Se for øvrig nettstedet
www.okofro.no.
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SÅVARER

Spiretreghet

SÅVARER

BYGG
Norsk bygg er den viktigste ingrediensen til
kraftfôrproduksjonen i Norge. En god råvare
er en forutsetning for kraftfôr av høy kvalitet.
Det er en viss forskjell i dyrkingsegenskapene
mellom seksradsbygg og toradsbygg. Seksradsbygg er normalt tidligere enn toradsbygget, mens toradsbygget er mer kravfullt med
tanke på vekstforholdene, blant annet pH

tilstanden i jorda. Toradsbygg har normalt
høyere avlingspotensiale enn seksradsbygg.
Normalt er værresistensen bedre i toradsbygg
enn i seksradsbygg. Det vil si at kornet tåler
å stå ute lenger i moden tilstand. Under vanskelige innhøstingsforhold er dette å anse
som en svært positiv egenskap for toradsbygget.

SEKSRADSBYGG
BRAGE
Brage er tilbudet vårt i det halvtidlige
seksradssortimentet. Over år har Brage gitt
høy og stabil avling i hele dyrkingsområdet.
Stråstyrken er god, mens stråkvaliteten
kunne vært bedre. Sjukdomsmessig er
sorten relativt sterk mot de fleste soppsjukdommene. Med sine gode dyrkingsegenskaper og høye avlingstall har Brage blitt en
dominerende seksradssort i hele dyrkingsområdet.
Veksttid: 104 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa

RØDHETTE
Rødhette har nå vært i produksjon i flere år,
og vist svært gode egenskaper over hele
dyrkingsområdet. Rødhette er en sein seksrader, og avlingspotensialet er svært høyt,
faktisk på linje med de seine toraderne.
Stråstyrken er god, og sorten er sterk mot de
vanlige bladflekksjukdommene med unntak
av grå øyeflekk. Proteininnholdet er lavt, noe
som nok kan relateres til avlingsnivået.
Veksttid: 110 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa

Kommende nyheter i seksradsbygg
Vekstsesongen 2021 legger Strand Unikorn
ut seksradsortene Bredo og Vertti i full
skala, og vi håper på tilnærmet markedsdekning av disse sortene høsten 2021.
Bredo er en halvtidlig seksrader med veksttid mellom Brage og Rødhette. Avlingspotensialet er svært høyt, og dyrkingsegenskapene er gode. Vertti er en tidlig
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seksrader, noe tidligere enn gamle Tiril.
Sorten har et middels avlingsnivå, gode
dyrkingsegenskaper og bra teknisk kvalitet
med høy TKV. Aktuell i klimatisk marginale
kornområder, samt forgrødevekst til høstoljevekster. Vertti er ikke i norsk verdiprøving.

Toria er en seksradssort foredlet hos
Graminor, men ikke i produksjon i
Norge. I tidligere norske forsøk lå Brage
og Toria tilnærmet likt avlingsmessig. Toria
har noe svakere strå enn Brage, øvrige
dyrkingsegenskaper er gode.
Vekstid: 106 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa

Aukusti er en tidlig seksradssort. Sorten er
i finske forøk noe tidligere enn Brage, og
avlingsnivået er lavere. Dyrkingstekniske
egenskaper for øvrig er gode. Selges kun
som økologisk.
Vekstid: 101 dager
Såmengde: 20-21 kg/daa

Edvin er en halvtidlig finsk seksradssort
med veksttid mellom Brage og Toria.
Avlingsmessig ligger Edvin i finske forsøk
2% under Brage (2009-2016).

Kaarle er en finsk seksradssort som virker
svært interessant. I finske forsøk framviser
Kaarle høye avlingstall og gode dyrkingstekniske egenskaper. Sorten er med i norsk
verdiprøving, og viser så langt veldig gode tall.

Vekstid: 105 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa

Vekstid: 109 dager
Såmengde: 19-21 kg/daa

DYRKINGSEGENSKAPER
SEKSRADSSORTER
BRAGE
(HALVTIDLIG)

BREDO
(HALVSEIN)

RØDHETTE
(SEIN)

0

+1

+6

Østlandet 2018-2020

100

114

107

Midt-Norge 2018-2020

100

105

104

Stråstyrke

5

6

5

Strålengde

3

3

3

Mjøldogg

4

9

9

Grå øyeflekk

7

5

3

Bygg brunflekk

7

7

7

Spragleflekk

6

7

5

Hl-vekt

5

6

5

1000-kornvekt

4

4

4

Proteininnhold

5

4

3

Treskbarhet

8

8

8

Spiretreghet

3

8

7

DON-verdi

7

5

3

Rel veksttid
REL AVLING

Kilde NIBIO
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SÅVARER

Sortsinformasjon for importvare av seksradsbygg for vekstsesongen 2021

SÅVARER

TORADSBYGG
SALOME
Salome er en halvsein og intensiv toradssort
med meget høyt avlingspotesiale. Strå
kvaliteten og -styrken er god. Hl-vekt og
tusenkornvekt er middels høy. Salome er
resistent mot mjøldogg (mlo-resistens) og er
sterk mot bladflekksjukdommer. Sorten har
god resistens mot nematoder. Salome har
ikke vært i norsk verdiprøving, så vår omtale
er basert på svenske forsøk og praktiske
erfaringer fra norsk dyrking. Selges også som
økologisk.
Veksttid: 111 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa
ARILD
Arild ble godkjent i 2016, og er en tidlig
toradssort. Veksttida ligger mellom Brage og
Rødhette. Sorten utmerker seg med sitt høye
avlingspotensiale, tidligheten tatt i betraktning. Kornkvaliteten er god med høy hl-vekt
og tusenkornvekt. Sorten er sterk mot de
vanligste sjukdommene. Strået er langt og
litt for mjukt, så Arild bør vekstreguleres.
Veksttid: 108 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa
THERMUS
Thermus er en sein toradssort med meget
høyt avlingspotensiale. Thermus er sterk mot
de vanlige bladflekksjukdommene.
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Hl-vekta er middels høy. Sorten er noe
stråsvak, og bør derfor vekstreguleres for
å unngå legde. Selges også som økologisk.
Veksttid: 114 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa
RGT PLANET
RGT Planet er en sein toradssort som ble
prøvd i norsk verdiprøving i tre år, men den
ble ikke godkjent. Vi valgte likevel å markedsføre sorten da den har gode dyrkingstekniske egenskaper gjennom god stråstyrke og
stråkvalitet. RGT Planet er imidlertd nå under
utfasing. Sorten er storkorna, og avlingsmessig ligger RGT Planet på linje med
Thermus.
Veksttid: 115 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa
BENTE
Bente er siste nyhet i toradssortimentet, og
har i perioden 2017-19 framvist et avlingsnivå på 99% av Thermus, Sorten er imidlertid
ca 1 dag tidligere, og har som RGT Planet
betydelig lavere legdeprosent enn Thermus.
Øvrige dyrkingsegenskaper er gjennomgående gode.
Veksttid: 112 dager
Såmengde: 23-25 kg/daa

ARILD
(TIDLIG)

THERMUS
(SEIN)

BENTE
(SEIN)

0

+6

+4

Østlandet 2018-2020

100

104

107

Midt-Norge 2018-2020

Rel veksttid
REL AVLING

100

112

112

Stråstyrke

4

7

9

Strålengde

4

7

6

Mjøldogg

8

9

10

Grå øyeflekk

6

7

7

Bygg brunflekk

8

9

6

Spragleflekk

5

5

6

Hl-vekt

8

6

7

1000-kornvekt

7

8

9

Proteininnhold

7

4

4

Treskbarhet

6

5

4

Spiretreghet

4

5

7

DON-verdi

8

8

4

Kilde: NIBO

Sortsinformasjon for importvare av toradsbygg for vekstsesongen 2021
Flair er en veldig interessant sein toradssort som gjør det bra i svenske og danske
forsøk.
Sorten har kort strå, har mlo-resistens mot

mjøldogg, samt resistens mot 2 raser av
havrecystenematode.
Vekstid: 114 dager
Såmengde: 23-25 kg/daa
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SÅVARER

DYRKINGSEGENSKAPER
TORADSSORTER

SÅVARER

HAVRE
Havre er den arten som gir mest igjen for
moderat innsats i vekstsesongen. Samtidig
er havre en meget god vekst å dyrke i omløp
med bygg og hvete med tanke på sanering av
sykdommer som overvintrer i jorda.
Det tradisjonelle havresortimentet har
enkelte år problemer i forhold til fusarium

RINGSAKER
Ringsaker har vært i markedet i flere år, og har
fortsatt sin andel av det tidlige havremarkedet.
Sorten har bra stråstyrke, lavt skallinnhold og
høy hl-vekt. Sjøl med veksttid betydelig kortere
enn Belinda, så ligger Ringsaker bare like
bak Belinda i avling. Med bakgrunn i sortens
tidlighet og avlingsnivå vil vi si at Ringsaker
er en meget interessant sort som forgrøde til
høstkornspesielt i områder med noe begrenset
veksttid.
Veksttid: 109 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa
ODAL
Odal er vårt tilbud i det halvtidlige sortimentet. Sorten ligger noe under Belinda i
avling, men har en meget interessant kornkvalitet. Odal har lavt skallinnhold, og både
hl-vekt, proteininnhold og fettinnhold er på
et nivå som tilsier god fôrverdi. Det kan også
nevnes at Odal er sterk mot mykotoksinet
DON, men svakere mot mykotoksinet HT2-T2.
Veksttid: 111 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa
NEMESIS
Nemesis er en svensk havresort. Den er ikke
i norsk verdiprøving. Dette er en spesialsort
med motstandsevne mot havrecystenematode, mye lik Belinda rent dyrkingsteknisk. I
svenske forsøk ligger Nemesis på samme avlingsnivå som Belinda i perioden 2016-2020.
Veksttid: 115 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa
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og høyt innhold av mykotoksiner. Nye sorter
kombinert med bedret kunnskap rundt
dyrkingsteknikk har løst mye av problemet,
og norsk havre framstår i dag som
kvalitetshavre både til mat og fôr. Havrens
egenskaper som vekselvekst i et ensidig
kornomløp er også vesentlig.

VINGER
Vinger er nå hovedsort i det halvseine havresortimentet. Sorten har litt kortere veksttid
enn Belinda, og har i verdiprøvingen
vist avlingstall på høyde med Belinda. Vinger
har langt, stivt strå. Motstandsevnen mot
fusarium er relativt god, og innholdet av
mykotoksinene HT2-T2 og DON er lavere enn
for sammenlignbare sorter.
Veksttid: 113 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa
BELINDA
Belinda er en gammel sort i det seine havresortimentet. Sorten er yterik og kornkvaliteten er god med middels skallprosent.
Belinda gjør det bra over hele dyrkings
området. I fuktige somre har vi sett en del
fusarium i sorten.
Veksttid: 115 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa

RINGSAKER
(TIDLIG)
Rel veksttid
REL AVLING 2018-2020
Østlandet
Midt-Norge
Stråstyrke
Strålengde
Hl-vekt
1000-kornvekt
Skall %
Spiretreghet
Protein %
Fett %
DON-verdi

ODAL
RIDABU
(TIDLIG) (HALVSEIN)

VINGER
(SEIN)

BELINDA
(SEIN)

0

+2

+3

+4

+6

100
100
5
5
7
3
6
7
7
6
7

102
104
6
5
7
6
6
3
7
7
8

109
103
7
7
5
4
6
5
5
6
3

103
104
7
5
6
6
6
3
6
4
7

105
104
7
7
6
7
4
5
6
7
3

Kilde: NIBIO

Kommende nyhet i havre
Sesongen 2021 vil Strand Unikorn legge ut
større arealer av havresorten Ridabu.
Dette er en halvtidlig sort som kombinerer

sin tidlighet med høyt avlingspotensiale.
Øvrige dyrkingsegenskaper er gode. Sorten
vil være i salg fra høsten 2021.

Sortsinformasjon for importvare av havre for sesongen 2021
Niklas er en tidlig havresort. I finske forsøk
ligger Niklas 3% under Ringsaker i avling,
har kortere veksttid enn Ringsaker og
bedre stråstyrke. Selges kun som økologisk.

Vekstid: 108 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Bruksegenskaper for beisa havre
Såkornet beises etter behov, og etter en
tørr og varm sommer blir beisebehovet
redusert i motsetning til situasjonen etter
en fuktig s ommer. Dette skyldes i hovedsak
økte forekomster av fusarium i havrepartiene under fuktige vekstforhold. Vi har
bare ett beisemiddel som viser noenlunde
effekt mot soppsmitten. Ved behandling
med dette preparatet får imidlertid havren

en ru og trå overflate, noe som i sin tur
kan føre til utfordringer med u
 tmatinga i
såmaskinen. Vi oppfordrer b
 rukerne til å ta
hyppige dreieprøver under såarbeidet for
å kontrollere at kornet blir matet ut jamt
og i korrekt mengde. Erfaringen viser at
såmengden kan gå ned betydelig etter at
såmaskinen har vært kjørt noen dekar.
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SÅVARER

DYRKINGSEGENSKAPER HAVRESORTER

SÅVARER

VÅRHVETE
Hvetedyrking er den mest krevende kornproduksjonen der målet er at størst mulig
andel av avlinga skal kvalifisere til mat
produksjon. Valg av sort med riktig veksttid
kan ha stor betydning for å sikre matkvalitet.

Møllene ønsker en markedsmessig riktig
fordeling mellom de ulike proteinklassene,
og dette gjenspeiles i oppgjørsprisen på
mathvete. Sortenes egenskaper til å beholde
falltallet etter modning har i fuktige høster
svært stor betydning for verdien og bruksområdet for hveten.

BJARNE
Bjarne er vårt tilbud i det tidlige vårsortimentet. Sorten har kort strå og god stråstyrke.
Det korte strået gjør Bjarne mer mottagelig
for soppsykdommer enn de seinere og lengre
sortene. Bjarne er mottagelig for de vanlige
bladflekksjukdommene og gulrust. Sorten har
middels god hektolitervekt, tusenkornvekt og
proteininnhold. Falltallet er middels høyt og
relativt stabilt. Sorten er plassert i proteinklasse 2.

kvalitetsegenskaper med høyt og relativt stabilt
falltall. Sorten er plassert i proteinklasse 3.

Veksttid: 120 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa
ZEBRA
Zebra er en sein vårhvetesort, med seks dager
lengre veksttid enn Bjarne. Sorten utmerker
seg med god stråstyrke og k valitet. Videre
har sorten god motstandsevne mot flere
bladflekksjukdommer. De siste par årene er
det imidlertid registrert forekomster av gulrust
i sorten, noe som må bekjempes for å unngå
store avlingsreduksjoner. Zebra har gode
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Veksttid: 126 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa
MIRAKEL
Mirakel har blitt den største sorten i
vårhvetesortimentet. Sorten er halvsein.
Strået er relativt langt og mjukt, og i
konvensjonell dyrking bør sorten vekstreguleres. Sorten er sterk mot de fleste
bladflekksjukdommene i hvete, og viser
så langt også motstandsevne mot gulrust.
Avlingsnivået ligger på nivå med de andre
seine vårhvetesortene. Sorten er plassert i
proteinklasse 1.
Veksttid: 125 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Veksttid: 125 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Caress
Caress er relativt ny i vårhvetesortimentet.
Sorten er halvsein og svært yterik. Over år
har Caress ligget på topp avlingsmessig blant
vårhvetesortene. Sorten er mottagelig for
mjøldogg, men viser moderate angrepstall
for øvrige soppsjukdommer. Caress er plassert i proteinklasse 3, og vil erstatte Zebra.
Veksttid: 125 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Sortsinformasjon for importvare av vårhvete
Quarna er en halvtidlig vårhvetesort
i proteinklasse 2. Den har høyt proteininnhold, høyt falltall og er storkorna.
Avlingsnivå i underkant av Bjarne. Som

Bjarne må sorten følges opp i veksttida.
Selges kun som økologisk.
Vekstid: 120 dager
Såmengde: 22-23 kg/daa

DYRKINGSEGENSKAPER
VÅRHVETESORTER
BJARNE
(TIDLIG)
Rel veksttid
REL AVLING 2018-2020
Østlandet
Stråstyrke
Strålengde
Mjøldogg
Bladflekker
Hl-vekt
1000-kornvekt
Spiretreghet
Falltall
Proteininnhold
DON-verdi
Gulrust

MIRAKEL
(HALVSEIN)

CARESS
(HALVSEIN)

KRABAT
(HALVSEIN)

BETONG
(SEIN)

ZEBRA
(SEIN)

0

+5

+5

+5

+6

+6

91
3
8
5
3
4
1
4
6
7
3
1

98
2
1
8
7
7
7
7
6
7
7
9

103
8
6
8
5
8
6
5
6
6
7
7

99
7
6
5
6
6
5
7
8
6
5
7

105
6
5
9
5
8
5
4
6
6
6
7

100
7
3
5
6
6
7
7
7
5
2
4

Kilde: NIBO

Kommende nyhet i vårhvete
Sesongen 2021 vil Strand Unikorn legge ut
den nye vårhvetesorten Betong i praktisk
dyrking. Dette er en høytytende sort som

høyst sannsynlig vil bli plassert i proteinklasse 2. Begrenset kvantum vil være
tilgjengelig høsten 2021.
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SÅVARER

Krabat
Krabat har vært i markedet i flere år, og
ligger i det halvseine sortimentet, litt
tidligere enn Zebra. Sorten utmerker seg
med et høyt og stabilt falltall, og sjuk
domresistensen er relativt god. Sorten er
plassert i proteinklasse 3.

SÅVARER

VÅRRUGHVETE
Tilbudet innen vårrughvete består av seine
sorter, noe som begrenser dyrkingsområdet
til arealene rundt Oslofjorden. Vårrughveten
har et høyt avlingspotensiale på varierende/
skrinn jord, f.eks på områder som ikke egner

seg for høstrug eller høstrughvete pga oppfrost. Vi tilbyr denne sesongen sortene
Mamut og Milewo. Sortene har vist høye
avlingstall, men krever kjemisk oppfølging da
de er mottagelig for flere soppsjukdommer.

HØSTHVETE
Arealene med høstsådde vekster varierer
med årene alt etter mulighetene for å få
sådd til rett tid og under gode forhold. Overvintringsevnen til sortene er helt avgjørende

for avlingsresultatet. Med endring i værlaget
og sikrere overvintringsforhold må vi forvente økt utbredelse av høsthvetedyrkingen.

PRAKTIK
Høsthvetesorten Praktik har over år vist høye
og jamne avlingstall på Østlandet. Sorten er
nokså tidlig, falltallet er høyt og stabilt, og
overvintringen er god. Proteininnholdet
påvirkes av avlingsnivået, men ligger på linje
med sammenlignbare sorter. Sjukdomsmessig
er sorten god. Proteinklasse 4.
Såmengde: 18-20 kg/daa.

OZON
Ozon er en høytytende sort som har vært i
produksjon noen år. Da det viser seg at sorten
har uheldig proteinkvalitet, vil den nå bli faset
ut som mathvete, men den vil likevel kunne
ha en plass som fôrhvete. Sorten har god
proteinkvalitet og et avlingsnivå i overkant
av sammenlignbare sorter. Sorten har gode
dyrkingstekniske egenskaper, men viser
mottagelighet for gulrust, og bør behandles
deretter.
Såmengde: 21-23 kg/daa.

KUBAN
Kuban har vært i produksjon i Norge i flere
år, og vist gode resultater. Forsøk over år viser
at sorten er svært lik Praktik i de fleste
egenskapene, slik som avling, overvintring,
sjukdom og kornkvalitet. Proteinklasse 4.
Såmengde: 19-21 kg/daa
BERNSTEIN
Bernstein er nyheten innen høsthvete. Vi
forventer at sorten vil være i salg høsten
2021. Bernstein har noe redusert overvintring
i forhold til andre høsthvetesorter, og er nok
en sort for områdene rundt Oslofjorden.
Avlingsnivået er relativt høyt, og dyrkingsteknisk er sorten god. Bernstein har
svært gode baketekniske egenskaper.
Proteinklasse 4
Såmengde: 22-24 kg/daa
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JANTARKA
Jantarka er en høytytende fôrhvetesort med
generelt gode dyrkingsegenskaper. Sorten er
vintersterk, men mottagelig for gulrust, og
bør behandles for dette.
Såmengde: 21-23 kg/daa.
INFORMER
Informer er en ny høytytende forhvetesort.
Sorten er ikke prøvd i Norge, men viser gode
tall i svenske forsøk. Vi forventer et begrenset
kvantum for salg høsten 2021.
Såmengde: 22-24 kg/daa

Hybridrug er i dag nesten helt dominerende
i rugdyrkingen i Norge. Avlingspotensialet er
meget høyt, men hybridrugen har større
krav til jordart og øvrige dyrkingsforhold for
å ta ut det maksimale sammenlignet med
populasjonsrugen som dominerte tidligere.
Interessen for rug ser ut til å være økende
igjen etter noen år med mjøldrøyeproblemer. Dette problemet må tas på alvor da
mjøldrøyesoppen er svært giftig. I denne
sammenhengen er det viktig med godt
vekstskifte, god pløgsle, jamnt såbed, lav
såmengde og jamnt bestand uten negative
kantvirkninger. Såvarer av hybridrug blir i sin
helhet importert, og sortimentet kan variere
fra år til år avhengig av markedssituasjonen i

utlandet. Det er derfor vanskelig å anbefale
enkeltsorter.
Vi skaffer også populasjonsrug fortrinnsvis til
beiting/fangvekster.
Omfanget av rughvetedyrking har tiltatt
betraktelig de siste åra. Rughvetesortene er
veldig yterike, men avlingsnivået er avhengig
av vokseplassen. Med det avlingsnivået som
rughveten framviser, bør arten være av stor
interesse for å øke råvareproduksjonen til
norsk kraftfôr. Aktuelle sorter er pr i dag
Cappricia.
Såmengde hybridrug: 10-13 kg/daa.
Såmengde rughvete: 18-20 kg/daa.

SPELTHVETE
Markedet etterspør et kvantum spelthvete
til mat. I Norge er det høstformen som
dyrkes. Det er primært i økologisk produksjon spelt blir dyrket,

men etterspørres også i konvensjonell
produksjon. Vi markedsfører sorten
Oberkulmer Rotkorn.
Såmengde: 28-32 kg/daa.

HØSTBYGG
Vi opplever økende etterspørsel etter
høstbygg, og med de senere års vinterforhold har byggdyrkingen gått bra i de
sørligste områdene på Østlandet. Høstbygget regnes først og fremst som forgrøde

til høstraps da den er tidlig. Vinterherdigheten er gjennomgående svak. Vi tilbyr både
hybridsort og linjesort.
Såmengde: 11-12 kg/daa (hybrid).
17-18 kg/daa (linje).
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HØSTRUG, RUGHVETE

SÅVARER

OLJEVEKSTER
Oljevekstdyrkingen i Norge kan økes en god
del. Bedre sorter gjør at dyrking av både
vårraps og høstraps er mer aktuelt enn
noensinne. Den gode forgrødeefekten er
interessant der det ellers bare dyrkes korn.

Hybridsortene har nå blitt tilnærmet enerådende i markedet. Disse kjennetegnes ved
høyere avlingspotensiale og bedre dyrkingsegenskaper sammenlignet med de eldre
linjesortene.

VÅRRYBS SYNTHIA
Synthia er vårt nye tilbud innen vårrybs.
Denne hybridsorten har vært i norsk prøving
og framviser klar avlingsframgang i forhold
til eldre sortiment (Cordelia). Synthia leveres
i 3 units pakning.
Veksttid: 115 dager.
Såmengde: 3 units er nok til 23-25 daa.

HØSTRAPS
For å lykkes med høstoljevekster, må såfrøet
i bakken tidlig slik at plantene får utviklet seg
før innvintring. Dette er ofte den kritiske
delen av produksjonen, men med utsikter til
et varmere klima bør dette gå flere distrikter.
Høstraps i vekstskifte med høstbygg og høsthvete kan gi
en svært god kornøkonomi for produsenter
i områder med milde vintrer. Alt såfrø av
høstraps blir importert, og markedssituasjonen utenlands er avgjørende for vårt
sortiment. Frøet leveres i enheter.
Såmengde: 25 - 30 daa. pr. enhet

VÅRRAPS PERFORMER
Hybridsortene representerer positive
tilskudd i rapsdyrkingen. I 2021 vil vi tilby
sorten Performer. Hybridsortene har noe
kortere veksttid enn de tradisjonelle
linjesortene, og dyrkingsegenskapene er noe
bedre ved at sortene etablerer seg raskt og
øker konkurranseevenen mot ugraset.
Avlingspotensialet er høyere enn i de
tradisjonelle sortene. Frøet leveres i units
(enheter).
Veksttid: 126 dager.
Såmengde: En unit er nok til 12-15 daa.
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Dyrking av erter og åkerbønner er positivt på
flere måter. Disse vekstene har ikke behov
for N-gjødsling og har god forgrødeeffekt i et

ensidig kornomløp. Begge artene kan til en
viss grad erstatte importerte proteinråvarer i
kraftfôret.

INGRID
Ingrid har nå vært i praktisk dyrking i noen
år, og erfaringene og forsøksresultatene er
gode. Dette er nå vår hovedsort innen erter.
I forsøk har sorten hatt et avlingsnivå
10–15% høyere enn eldre sortiment. Det
mest interessante er imidlertid stråstyrken
som er betydelig bedre enn hos de eldre
sortene. Den står mye bedre oppreist mot
slutten av vekstsesongen, noe som er
vesentlig for å få høstet ertene på en grei
måte.
Veksttid: 114 dager.
Såmengde: Ca 25 kg/daa.

ÅKERBØNNER
Innen åkerbønner kan vi tilby sortene
Sampo, Louhi og Vertigo. Sampo er den
tidligste med lavest TKV, mens Vertigo er den
seneste med høyest TKV. Avlingspotensialet
framstår også tydelig i forhold til tidligheten
ved at den seneste sorten har et betydelig
høyere potensiale enn de tidligere. I
åkerbønnene kan sjokoladeflekk være et
problem, og også på dette området ser den
seine sorten ut til å være bedre enn de
tidligere.
Veksttid: 125-140 dager
Såmengde: 27-37 kg/daa(avh av TKV)
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ERTER OG ÅKERBØNNER

SÅVARER

LAGRING AV SÅKORN
Såkorn er å betrakte som en tørrvare. Ved
produksjon av såkorn må råvaren tørkes ned
til maksimum 16% vann for å unngå kvalitetsforringelse. Ved påfølgende lagring er det
da viktig at såkornet lagres forsvarlig. Storsekkene er ikke vanntette og må lagres luftig
under tak på et tørt underlag. Lagring uten-
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dørs på paller under presenning er ikke å
anbefale da fuktighet kan slå opp fra bakken,
og kondens kan dannes under presenningen.
Denne fuktigheten kan deretter trenge inn i
storsekkene og skape forhold for groing,
soppdanning og lignende.

SÅVARER
Strand Unikorn produserer frø av disse artene i Norge:
Timotei
Engsvingel
Engrapp
Hundegras

Flerårig raigras
Bladfaks
Rødkløver
Hvitkløver

Strandrør
Rødsvingel
Sauesvingel
Engkvein

Strandsvingel

JORDBRUKSFRØ TIL ALLE FORMÅL!
Denne såvare katalogen omhandler frø til eng
– og beitevekster, fangvekster, grønngjødsling
og vekster for pollinerende insekter.
Mange forhold har betydning for å lykkes
med de ulike mål for en type planteproduksjon. En av disse er valg av riktige arter/sorter
enten i frøblanding eller som enkeltkomponenter. Vårt utvalg av renfrø og blandinger
består av både norske og utenlandske velprøvde sorter i forskjellige kombinasjoner,
basert på Strand Unikorn’s egne erfaringer
samt forsøk og anbefalinger fra Nibio og
Norsk Landbruksrådgiving. Dette skal tilfredsstille de fleste bruksområder og geografiske
beliggenheter i Norge. Vi tilbyr mer enn 40
forskjellige blandinger av ulikt innhold. Videre
har vi også frø til plen og ulike grøntanlegg.

sjoner. I år fikk de fleste frøavlere høstet i fint
vær, og de fikk tatt gode frøavlinger med god
kvalitet. Den største utfordringen har vi også i
år hatt innen hvitkløveravlen, men også
spesial produksjoner som bladfaks og strandrør har vi noen utfordringer med. Normalt
har vi noe overliggende vare av de tradisjonelle norske engvekstene, slik at vi skal tåle
ulike svingninger i klima og avlinger. Når det
gjelder de ettårige vekstene som bl.a westervoldsk og italiensk raigras, men også flere
andre som kjøpes fra utlandet, greier vi å
dekke våre behov. Følgelig er Strand Unikorn
og våre forhandlere innen Norgesfôrkjeden
og Fiskå Mølle godt rustet for en ny salgssesong av jordbruksfrø og frøblandinger til
ulike formål.

Ingen vekstsesonger er like. Dette gjelder
også for frøavlen som andre planteproduk-
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Generell fokus på høye grovfôravlinger,
reparasjon- og vedlikeholdsåing samt
fornying av eng
Det er alltid riktig å ha mål om høye avlinger
med god kvalitet i hele engomløpet. Derfor er
fokus på reparasjon og vedlikeholdsåing av
enga en har liggende eller full omlegging
viktig foran hver kommende sesong.
Ikke optimale enger eller grasbestand kan
skyldes mye. Noen årsaker kan være for tett
og kraftig dekkvekst med legde og påfølgende
ujevne gjenlegg, kjøreskader eller ulike former for utvintring mm. Mange har også
gamle enger med høyt innhold av kveke og
annet ugras som gir små avlinger og dårlig
arealutnyttelse. Slike enger må vurderes nøye
hver vår om det er noe å satse på. Velger en å
la enga ligge, kan et alternativ være å reparere eller vedlikeholdså med en type raigras,
men behov og vurderinger vil være ulike fra
bruk til bruk: Andre ønsker mer mangfold ved
å så inn flere arter etter hvert, f.eks. raigras
eller rødkløver.
• Tenker en kun å reparere for ett år velg
isåing med ettårig westervoldsk raigras,
(evt. med innblanding av italiensk raigras
– Strand nr. 46).
• Er enga satt noe tilbake om våren, men
samtidig ønske om å ha denne noe lenger
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(2-3 år), velg isåing med flerårig raigras
eller en frøblanding bestående hovedsakelig med flerårig raigras, for. eks. Strand nr.
19 eller nr. 23.
• Vurderes full omlegging, - så på nytt med
en ordinær frøblanding fra Strand med
timotei, engsvingel og rødkløver, med eller
uten engrapp/raigras, alt. noe med
strandsvingel.
• Ønsker en noe lengre omløp enn normalt
og samtidig økt bruk av raigras, men er
noe skeptisk til at raigras skal ta overhånd i
førstårsenga for så selv å gå ut andre eller
tredje året, anbefales det å så en tradisjonell blanding med stor andel timotei mm.
Så deretter inn flerårig raigras på våren i
andre året og hvert år framover til du
velger å pløye opp.
Øk avlingen i gjenleggsåret ved å bruke
grønnfôrblandingene Strand nr. 41, 42 eller
43 Øko som dekkvekst.
Frøblandinger med strandsvingel
Vi forsetter med suksessen Strand nr. 22.
Samtidig videreføres nyheten fra sist år med
blanding nr. 24, bestående bl.a. av strandsvingel og smittet luserne og uten raigras. Begge
disse burde være interessante for flere. Se
mer om blandingene lenger bak i katalogen.

Timotei
Dette er vår viktigste grasart. Timotei er robust og anvendelig, og kan dyrkes over
hele landet. Timotei kan godt brukes i renbestand, men tradisjonelt inngår den i
frøblandinger sammen med andre arter.
Såmengde renbestand: 2,0-2,5 kg/daa.
Noreng
Lidar
Grindstad
Liljeros

Svært vinterherdig sort, gir god avling. Mest aktuell i Nord-Norge
og utsatte fjellstrøk. Gjenvekstevnen er begrenset.
En vintersterk sort, gir stor avling med god kvalitet. Har omtrent lik
gjenvekstevne som Grindstad. Selges også som økologisk.
En yterik og robust sort. Hovedsort i hele Sør- og deler av Midt Norge.
Grindstad har svært god gjenvekstevne med stor stråandel. Selges også
som økologisk.
En yterik ny sort med egenskaper mye lik Grindstad. Har i forsøk vist
spesielt gode avlingsresultater på Sør- og Vestlandet. Er nå med i flere
blandinger bl.a. i nr. 12, 14, 18 og 25.

Engsvingel
Denne hardføre, middels slitesterke og varige grasarten kan nyttes over hele landet.
Engsvingel er et bladgras og inngår hovedsakelig som utfyllingskomponent i et bredt utvalg
frøblandinger til både slått og beite.
Såmengde renbestand: 2,0-3,0 kg/daa.
Fure
Vestar
Vinjar
Norild

Yterik sort, aktuell i hele Sør-Norge. Fases ut, blir erstattet av Vestar.
Ny sørlig sort. Har bedre avling og overvintring enn Fure. Erstatter Fure.
Ny sort for Nord-Norge og fjellbygdene. Har bedre avling og overvintring
enn Norild som nå er faset ut i konvensjonell vare.
Nordlig sort med god vinterherdighet. Kun i økologisk blandinger.

Engrapp
Engrapp bør være med i frøblandinger brukt til kombinasjoner av eng til slått og beite.
Engrapp etableres seint, best i engomløp lenger enn to til tre år. Enger som skal ligge mer enn
tre år, bør ha med engrapp.
Såmengde renbestand: 1,0-1,5 kg/daa.
Knut
Monopoly
Oxford
Chester

Hardfør norsk sort som har gitt gode resultater i forsøk og praksis.
Vintersterk nederlandsk sort, som frøavles i Norge, har vist sin 		
styrke i norske enger. Gir gode avlinger av fin kvalitet.
Nederlandsk vintersterk sort, gir stor avling med god kvalitet. 		
Brukes som supplering til Knut og Monopoly.
Dansk vintersterk sort, litt tidligere enn Oxford. Brukes som supplering
til Knut og Monopoly.
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FÔRGRAS

SÅVARER

FÔRGRAS (FORTS.)
Bladfaks
Bladfaks har sin styrke i et kraftig rotsystem som gjør arten tørkesterk. Den krever opplendt
kalkrik jord, bruker litt tid på å etablere seg og kommer best til sin rett i langvarig eng. Bladfaks
er først og fremst egnet til ensilering. Bør høstes tidlig for å oppnå god fôrverdi. Såing sammen
med timotei bidrar til god avling fra første engår. Bladfakseng bør ikke vårbeites. Frøkvaliteten
med mye lett frø kan variere med de ulike frøår, slik at såing av bladfaks enkelte år kan være
utfordrende. Det er vanskelig å frøavle bladfaks, derfor er tilgangen ofte begrenset.
Såmengde renbestand: 4,0-5,0 kg/daa.
Leif

God overvintringsevne med høyt avlingspotensiale.

Hundegras
Med god tilgang på næringsstoffer og vann gir hundegras store avlinger, og med sine
dybtgående røtter greier den også tørkeperioder relativt godt. Hundegras bør høstes tidlig for
å opprettholde god kvalitet. Hundegraset starter veksten tidlig om våren, og er aktuell for de
som ønsker tidlig beite/slått. Eng til ensilering med minst tre slåtter er ellers hovedbruksområdet. I utsatte strøk kan hundegraset gå lettere ut enn timotei. Arten er utsatt for bladflekksykdommer.
Såmengde renbestand: 2,5-3,5 kg/daa.
Laban

Hovedsorten i markedet. Har erstattet Frisk og er bedre
i overvintring og avling.

Strandrør
Strandrør er særlig godt egnet på myrjord. Det kraftige rotsystemet gjør at bæreevnen øker.
Strandrør nyttes vesentlig til ensilering. Såing på godt opptørket jord, og innblanding av noe
timotei i såfrøet, bidrar til god etablering. Strandrør kan gi store avlinger, men må høstes tidlig
for å unngå for trevlete og lite smakelig fôr. Det er vanskelig å frøavle strandrør, derfor er
tilgangen ofte begrenset. Strandsvingel kan derfor være en god erstatter.
Såmengde renbestand: 2,0-3,0 kg/daa.
Lara
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Eneste sort på markedet, gir svært stor avling og har god
overvintringsevne.

Leik og Frigg

Vintersterke og varige sorter. I dag mest brukt til ekstensive		
grasarealer.

Engkvein
Engkvein et bladrikt, småvokst, varig og vintersterkt gras som går over hele landet. Stiller små
krav til jord og næringstilstand. Arten er mest aktuell til beite på karrige områder. Er med i
Strand nr. 5 og nr. 7 og fåes som renfrø. Brukes mest i ulike blandinger til plen og grøntanlegg.
Såmengde renbestand: 0,3-0,5 kg/daa.
Leikvin
Leirin

Opprinnelig en vintersterk slått-/ beitesort som i dag brukes i mest
naturblandinger og blandinger til ekstensive grasarealer.
Vintersterk sort som gir tett bestand og tett grasdekke.
Brukes mest til plen og ekstensive grasarealer.

Strandsvingel
Strandsvingel er kjent fra utlandet som et tidlig, svært høytytende gras med stor toleranse for
både tørke og oversvømmelser, men med lavere fôrverdi enn raigras. Nyere sorter er
imidlertid utviklet med senere skyting og bedre fordøyelighet. Flere er nå på nivå eller bedre
enn engsvingel i kvalitet og utvikling. Har noe sen etablering, men stor gjenvekstevne.
Anvendes vesentlig til slått, og bør høstes tidlig.
Såmengde renbestand: 2,5-3,0 kg/daa.
Swaj
Karolina
Kora
Barolex
Hykor

En svært yterik og vintersterk sort i norske og svenske forsøk.
Ligner Hykor raisvingel av utseende, men er mer mykbladet.
En finskt yterik og vintersterk sort i norske forsøk.
Ligner Swaj strandsvingel.
En dansk yterik og vintersterk sort i norsk forsøk. Vekstvillig, grov og
bredbladet. Sveitiske off. studier viser at sorten har høy fordøyelighet.
En nederlandsk sort i markedet, ligner Swaj, men er enda mer 		
mykbladet (soft leaf-typen).
Strandsvingeltype innen kryssningsarten raisvingel.
Se omtale under raisvingel.
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Rødsvingel
Rødsvingel er en relativ vinterherdig og nøysom art som vokser over hele landet. Den
konkurrerer godt under tørre forhold og på mindre næringsrik jord. Arten er ikke den mest
smakfulle, men den finnes ofte i eldre enger/ kulturbeite eller typiske skogsbeiter. Ble tidligere
mer brukt i artsrike slåtte-enger og beite, men er nå kun med i vår artsrike blanding Strand
nr. 5. Arten fåes imidlertid som renfrø og brukes i dag mest innen grøntanlegg.
Såmengde renbestand: 1,5-2,0 kg/daa.

SÅVARER

FÔRGRAS (FORTS.)
Flerårig raigras
Flerårig raigras (engelsk raigras) gir store avlinger av svært god kvalitet. Svakheten er dårlig
overvintringsevne, men første og andre år går oftest godt. Selv med litt dårlig bestand etter
vinteren og evt. en redusert førsteslått, tar den fort igjen det forsømte i andre og tredje
slåtten. Flere mer robuste norske sorter gjør imidlertid arten mer aktuell også for innlandet,
da i første rekke som innslag i en frøblanding. Arten er også blitt mer og mer aktuell til
reparasjon- og vedlikeholdsåing.
Såmengde renbestand: 3,0-4,0 kg/daa.
Figgjo
Trygve
Calibra
SW Birger
Prana
Dunluce
Barkamaz
Picaro
Valmiron
Fagerlin
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Norsk, yterik halvtidlig tetraploid sort med relativt god overvintringsevne.
Norsk, yterik halvtidlig tetraploid sort med relativt god overvintringsevne,
bedre enn Figgjo i ikke typiske raigrasområder.
Dansk yterik og halvtidlig tetraploid sort med middels god
overvintringsevne.
Svensk yterik og halvtidlig tetraploid sort, mye lik Calibra. Rel. vintersterk
som Figgjo. Også som økologisk.
Dansk, tidlig tetraploid velprøvd sort, brukt de siste 20-25 åra i Rogaland.
Kun i blandinger.
Nederlandsk, halvtidlig tetraploid kvalitetssort. Vært i markedet
i Rogaland de siste 4-5 år. Kun i blandinger.
Nederlandsk, middels sen tetraploid sort. Spesielt tørkesterkt til å være
raigras. Kun i blandinger.
Nederlandsk, sen diploid sort med moderat overvintringsevne.
Sorten er best egnet på Sør-Vestlandet. Gir et tett grasdekke
og passer godt til beite. Kun i blandinger.
Ny dansk, diploid sort, på linje med Picaro. Kun i blandinger.
Norsk, yterik halvtidlig diploid sort med relativt god overvintringsevne.
Brukes som Picaro. Kun i blandinger.

Mondora
Fabio
Barpluto
Danergo

Tidlig, raskt etablerende og yterik sort med god gjenvekstevne.
Stor stråandel, ca 15-30 % i Sør-Norge.
Yterik sort med stråandel 10-15 %. Kun i blandinger som konvensjonell
vare, men selges som økologisk renfrø.
Bladrik sort med svært lav stråandel (ca. 5 %).
Sorten beholder høy fôrkvalitet over et langt tidsrom og
inngår i flere grønnfôrblandinger. Aktuell som underkultur og til beite.
Yterike sort. Selges kun som økologisk.

Westerwoldsk (ettårig) raigras
Et ettårig gras som etablerer seg raskt om våren. Normal høstetid etter 45-50 dager og
normalavling på 600 FEm/daa. Vil etter 55-60 vekstdøgn sette mye frøstengler og kvaliteten
synker derfor raskt etter skyting. Til ensilering, høstet på rett tidspunkt, er det westerwoldske
raigraset svært verdifullt. Setter pris på næringsrik jord med god vanntilgang. Tidlig pussing
etter etablering fremmer busking, konkurransen mot ugras og avlingen.
Såmengde renbestand: 3,0-4,0 kg/daa.
Bartigra
Pollanum

Har rask etablering. Gir stor avling og god tilvekst. En populær sort
her i landet.
En tidlig sort med rask etablering. Gir stor avling, spesielt i 1. slått.
Selges også som økologisk.
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Italiensk (toårig) raigras
Et toårig (vinterettårig) gras som brukes som ettårig på grunn av dårlig overvintringsevne. Har
moderat tilvekst etter såing, men svært god gjenvekst utover sommeren og høsten. Veksttid
50-60 dager, og normalavling 600 FEm/daa. Det setter begrenset med frøstengler i såingsåret
og kvaliteten beholdes dermed over et lengre intervall enn det som er tilfellet for westerwoldsk raigras. God fortørking kreves dersom italiensk raigras skal ensileres. Et godt alternativ
er å blande italiensk og westerwoldsk raigras, slik at andelen struktur øker (Strand nr. 46).
Setter pris på næringsrik jord med god vanntilgang. Tidlig pussing etter etablering fremmer
busking, konkurransen mot ugras og avlingen.
Såmengde renbestand: 3,0-4,0 kg/daa.

SÅVARER

Raisvingel og hybridraigras
Raisvingel er et flerårig gras og en kryssing av ulike typer raigras- og svingel-typer. Målet er å
oppnå raigraset sin kvalitet og svingelens overvintringsevne. I markedet finnes det nå både
raigrastyper og svingeltyper (strandsvingel). Raisvingel, spesielt svingeltyper, kan være tyngre
å etablere enn raigras. Raisvingel er best egnet til ensilering.
Hybridraigras er en artskryssing mellom italiensk raigras og flerårig raigras. Resultatet blir
kryssinger som gir gode avlinger med god fôrkvalitet, men overvintringsevnen kan bli redusert.
Såmengde renbestand: 3,0-4,0 kg/daa.
Hykor

Storm
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Strandsvingeltype med relativ god overvintringsevne og som starter
veksten tidlig om våren. Sorten har stor gjenvekstevne etter slått og
både tre og fire slåtter er oppnåelig. Må høstes tidlig for å 		
opprettholde kvaliteten. Er stivbladet.
Hybridraigras med høyt avlingspotensiale, men kun moderat 		
overvintringsevne. Brukes noe i frøblandinger spesielt for kystnære,
milde strøk. Kun i blandinger.

SÅVARER

KLØVER OG LUSERNE
Rødkløver
Rødkløver inngår i mange frøblandinger med en mindre andel. Den fikserer nitrogen og tilfører
ekstra protein og mineraler i grovfôret. Trives best på jord i god hevd. En andel på 20-30 %
kløver i grovfôret hever kvaliteten betydelig med tanke på smakelighet og innhold av
næringsstoffer. Rødkløver går fort ut etter to år, ved sterk N-gjødsling, sein slått og beiting.
Arten er følsom for pakkeskader. Grei tilgang i 2021.
Såmengde renbestand: 1,0-2,0 kg/daa.

Lars
Lea
Gandalf
Selma

Norsk tetraploid sort. Størst avling og best vinterherdighet blant
markedssortene. Hovedsort i områder der rødkløver er mest utsatt
for vinterskade/utgang.
Norsk diploid, yterik og vintersterk sort. Egner seg best i Sør-Norge,
men går også nordover. Selges kun som økologisk.
Ny norsk diploid sort med klart bedre overvintring og avling enn Lea
og skal erstatte denne. Selges også som økologisk.
Ny finsk diploid sort med god overvintringsevne og avling i nordsvenske
og finske forsøk. Brukes som supplering til de norske i både konvensjonelle
og økologiske blandinger.
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Alsikekløver
Alsikekløver gir ikke like stor avling som rødkløver. Den slår imidlertid ofte bedre til på noe
rålendt jord, og takler jord med lav pH bedre enn rødkløver. Tidligere ønsket flere denne
kløveren i eng til høy. Alsikekløver har tynne, bladrike stengler som beholder en frisk grønn
farge også etter tørking.
Såmengde renbestand: 1,0-1,5 kg/daa.
Frida

Svensk, sort med god vinterherdighet og som kan anbefales
over hele landet.

Hvitkløver
Hvitkløver er et verdifullt innslag i alle frøblandinger til beite. Forsøk viser også positive
resultater ved innslag av hvitkløver i frøblandinger beregnet for ensilering.
Såmengde renbestand: 1,0-1,5 kg/daa.
SW Hebe

Edith
Liflex
Norstar og
Undrom
Litago
Rivendel

Svensk høytvoksende sort. Svært lik gamle Milkanova, samt både
Silvester og Liflex, som også har vært innom markedet. Sorten
passer følgelig best i lavlandet. Brukes som supplering til de norske.
Selges kun som økologisk.
Ny svensk høytvoksende sort. Likner Hebe, men bedre
overvintringsevne og avling. Er hovedsorten innen hvitkløver i år.
Nederlandsk høytvoksende sort. Svært lik Hebe og brukes som supplering
til denne og de norske. Kun i blanding.
Henholdsvis norsk og svensk lavtvoksende, småblada og vintersterke
sorter. Kan også brukes som underkultur.
Norsk høyvokst sort med god overvintringsevne og stort
avlingspotensiale. Svært vanskelig å frøavle. Begrenset tilgang.
Småvokst dansk sort, passer best som underkultur og fangvekst.

Luserne
Luserne trives best under klimatisk gode forhold i Sør-Norge, på jord i god hevd med pH godt
over 6 (helst >6,5), gjerne også i de dybere jordlag. Den tåler imidlertid ikke lange perioder
med isdekke eller vann. Luserne har svært dyptgående rotsystem og er tørkesterk når den
først er etablert, men må ha god tid mellom hver slått for å samle opplagsnæring. Luserne er
aktuell i renbestand eller i 15-20 % blanding med andre arter. Arten fikserer nitrogen fra lufta,
og frøet bør smittes med en bakteriekultur før såing hvis det er lenge siden den har vært
dyrket.
Såmengde renbestand: 2,0-3,0 kg/daa.
Creno
Saskia
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Stor sort i Nord Europa. Gjort det bra i svenske forsøk. Bedre 		
vinterherdig enn tidligere brukte SW Nexus. Både smitta og usmitta frø.
Produseres i Canada. Har god vinterherdighet. Selges bl.a. i Russland.
Brukes kun i blanding. Ferdig smittet.

Høstrug + italiensk raigras
Ett velprøvd beitealternativ, som har vært i praktisert i både Norge og Danmark de senere år, er en
blanding med høstrug og italiensk raigras, sådd om våren. Dette har vært vellykket og gitt positive
resultater både som et svært appetittlig fôr og mer melk på tanken.
Såmengde: 10-12 kg høstrug + 3 kg italiensk raigras / daa.
Aktuelle sorter: Inspector ubeiset populasjonsrug) og Barpluto/Mondora italiensk raigras.
Grønnfôrraps
Grønnfôrraps vokser fort og kan gi store avlinger etter 60-70 døgn. Den trives best på jord i
god hevd med god næringstilgang. Kombinasjonen raps og rålendt, tett jord er et dårlig valg.
Arten er svak mot klumprot. Fôrraps er en populær vekst til sau som på høsten tas ned fra
fjellbeite.
Såmengde renbestand: 0,5-1,2 kg/daa avhenig av radavstand.
Fontan
Barsica/
Barcoli

Bladrik og middels høyvokst sort, mest aktuell til beiting.
Bladrike, men mer høyvokste sorter enn Fontan. Bør brukes dersom
avlinga skal ensileres.

Fôrmargkål
Fôrmargkål krever en veksttid på minst 120 døgn, mer for å gi full avling. Veksten gir et fôr
med god kvalitet og smakelighet. Som fôrraps trives den best på jord i god hevd med god
næringstilgang. Arten dyrkes i renbestand til ensilering eller direkte oppfôring. Den tåler frost.
Såmengde renbestand: 0,5-0,8 kg/daa avhenig av radavstand.
Camaro
Grüner Angeliter

Tyske og velprøvde sorter som gir stor avling.

Andre grønnfôrvekster
Av andre grønnfôrvekster kan følgende tilbys:
Arter

Såmengde, kg /daa

Veksttid, dager

Normalavling, Fem/daa

Fôrnepe

0,3-0,5

120

750

Fôrreddik (oljereddik)

2,0 -2,5

50-80

350

Fôrerter

15-20

70-80

5-600

Fôr(vår)vikker

10-15

70-80

5-600

Fôrmais

En enhet til 5-6 daa /8-10000 frø pr.daa/ 2,5-3,0 kg pr.daa
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GRØNNFÔRVEKSTER OG
ALTERNATIVE VEKSTER

Arter

Såmengde, kg/daa

Varighet

Tiriltunge

1,5 – 2,0

Flerårig

Alexandrinerkløver

2,0 – 3,0

Ettårig

Perserkløver

1,5 - 2,0

Ettårig

Jordkløver

2,5 - 3,0

Ettårig

Blodkløver

2,5 - 3,0

Vinterettårig

Sneglebelg

1,5 - 2,0

Ettårig

Fôr (vår) vikke

10,0 - 15,0

Ettårig
Vinterettårig

Vinter (lodne) vikke

5,0 – 6,0

Vinter fôrert

15,0 (100-120 pl./m2)

Vinterettårig

Åkerbønner

30,0 - 35,0

Ettårig

Blå bitter lupin (Lupinus angustifolius)

18,0

Ettårig

Sand-/ Svarthavre (Avena strigose)

6,0 – 8,0

Ettårig

Bokhvete

8,0 - 10,0

Ettårig

Honningurt

1,0 - 1,5

Ettårig

Oljereddik (fôrreddik)

1,8 - 2,5

Ettårig

Oljereddik / Daikon (struktur-store røtter)

0,6 - 0,8

Ettårig

Oljedodre (Camelina s.)

0,5

Ettårig

Spinnelin

Ca. 15,0

Ettårig

Oljelin

Ca 8,0

Ettårig

Karve

1,0 – 1,5

Toårig

1,0 – 1,5

Flerårig

0,6 (alt. 25 % i frøblanding)

Flerårig

Solsikke

4,0 – 5,0

Ettårig

BLODKLØVER

Pimpernell (urt)
Sikori (urt)
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HONNINGURT

SÅVARER

Alternative vekster til ulike formål (grønnfôr, fangvekster, pollineringsvekster mm.
Av alternative vekster kan vi tilby følgende:

SÅVARER

Nye plantesorter for norsk
og nordisk klima
www.graminor.no
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Meget god

Meget god

Middels

Middels

Middels

Middels

Meget god

Meget god

Svak

Svak

Meget god

Middels

Middels

Svak

Timotei

Engsvingel

Strandsvingel

Hundegras

Bladfaks

Strandrør

Engrapp

Engkvein

Flerårig raigras

Raisvingel

Rødsvingel

Rødkløver

Alsikekløver

Hvitkløver

Middels langvarig

Kortvarig

Kortvarig

Langvarig

Kortvarig

Kortvarig

Langvarig

Langvarig

Langvarig

Langvarig

Kortvarig

Langvarig

(Middels) langvarig

Middels langvarig

VARIGHET

De ulike egenskaper forutsetter normale forhold, riktig driftsteknikk og riktig høstetidspunkt.

VINTERHERDIGHET

SORT

EGENSKAPER TIL DE VIKTIGSTE FLERÅRIGE GRASARTENE

Svært god

God

God

Mindre god

God

Svært god

God

God

Dårlig

God

Brukbar

God

God

Svært god

SMAKELIGHET

Blanding

Blanding

Blanding

Blanding

Blanding/renbestand

Blanding/renbestand

Blanding

Blanding

Renbestand

Blanding/renbestand

Blanding/renbestand

Blanding

Blanding

Blanding/renbestand

BRUKSOMRÅDE

SÅVARER
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Bladgras

Bladgras

Bladgras

Strågras/jordstengler

Strågras/jordstengler

Bladgras

Strågras

Strågras (Bladgras)

Bladgras

Bladgras

Høytvoksende

Høytvoksende

Engsvingel

Strandsvingel

Hundegras

Bladfaks

Strandrør

Engrapp

Engkvein

Flerårig raigras

Raisvingel

Rødsvingel

Rødkløver

Alsikekløver
Rålendt jord

tyngre jord pH>5,9

Tyngre jord pH>5,8

Lite kravfull

Kravfull

Kravfull

Lite kravfull

Næringsrik, kalkrik jord

Rålendt mark

Opplendt, kalkrik jord

Ikke myr el. tørkesvak sandjord

Næringsrik leirjord

Tung og næringsrik jord

All jord unntatt sandjord

KRAV TIL JORDART

De ulike egenskaper forutsetter normale forhold, riktig driftsteknikk og riktig høstetidspunkt.

Krypende

Strågras

Timotei

Hvitkløver

VOKSEMÅTE

SORT

EGENSKAPER TIL DE VIKTIGSTE FLERÅRIGE GRASARTENE

Middels tørkesterk

Tørkesterk

Tørkesterk

Tørkesterk

Middels tørkesvak

Tørkesvak

Tørkesterk

Tørkesvak

Middels tørkesterk

Tørkesterk

Middels tørkesterk

Tørkesterk

Tørkesvak

Tørkesvak

KRAV TIL RÅME

Beite/slått

3-5

3-4

3-4

3-4

4

3-5

2-3

3-4

2-3

2

3-4

3-4

2-3

2-3

HØSTING

SÅVARER

Slått, ikke for tidlig

Slått, ikke for tidlig

Beite slått

Hyppige slåtter

Slått/beite

Beite/slått

Beite/slått

Slått

Slått/beite

Slått/beite

Slått/beite

Slått/beite

Slått

DRIFTSMÅTE

SÅVARER

VALG AV FRØBLANDING
TIL ENG OG BEITE

Valg av riktig frøblanding fortjener nøye vurdering. Først og fremst må man vurdere hvilke krav
man har til overvintringsevnen til sortene/artene som skal inngå i frøblandingen. Deretter er
det viktig å ta hensyn til om frøblandingen skal dekke spesielle behov med hensyn til jordart,
tørke- eller flomutsatt areal, bruk av husdyrgjødsel, jordas bæreevne, lokale klimaforhold og
lignende. Man bør også ha følgende punkter i tankene når man skal velge frøblanding:
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Blanding til beite
Bør bestå av vekstvillige, til dels aggressive arter, som tåler tråkk og som har stor gjenvekstevne.
Engrapp og hvitkløver bør være med. Engrapp binder jorda godt med underjordiske utløpere.
Hvitkløver, spesielt småbladete sorter tåler beiting godt. Med sine overordiske utøpere har den en
formidabel evne til å bre seg utover og skape et tett plantedekke. De ulike typer raigras er også
svært verdifulle beitegras der det er rett klima for arten.
Ønsket grovfôrkvalitet og varighet
Høsteregimet må tilpasses ytelsesnivået. Dersom man vil ha kvalitetsfôr med høy fôrenhetskonsentrasjon, må man høste tidlig selv om dette evt. kan svekke timoteien og varigheten
av enga.
Det er fornuftig å velge en bred sammensatt frøblanding dersom planen er et varig areal til
slått eller beite. Skal enga ligge utover 3-4 år, bør blandingen inneholde minst en andel
engrapp. Denne arten styrker enga på sikt og hindrer innvandring av ugras etter hvert som
det med årene blir mindre timotei og engsvingel.
Raskere engomløp, kanskje ned mot to år, tilsier at det er fornuftig å velge en enkel sammensetning med færre arter. Da vil det også være enklere å bestemme optimalt høstetidspunkt ut
fra utvikling på plantene. Økt bruk av blandinger med flerårig raigras tilsier også mer kortvarig
eng av bedre kvalitet.

Grasartene skyter relativt sett i denne rekkefølgen
Engrapp > hundegras > raisvingel > eng-/strandsvingel > flerårig raigras > bladfaks > timotei
Stort innslag av engrapp i enga tilsier dermed tidligere slått enn eng bestående
bare av timotei.
Engbelgvekster
Kløver hever utvilsomt både kvalitet og smakelighet på grovfôret. Hovedregelen er derfor at
innslag av engbelgvekster i frøblandingen anbefales. Noen har likevel et intensivt
driftsopplegg med kortvarig eng som gjør at belgvekster ikke er så aktuelt.
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Blanding til slått
En god blanding til eng for surfôr består i første rekke av timotei og engsvingel, med
eller uten rødkløver. Blandinger for mer intensiv drift bør inneholde en større eller
mindre andel flerårig raigras, eventuelt hundegras eller strandsvingel.

FRØBLANDINGER TIL ALLE FORMÅL!
PÅ DE NESTE SIDENE KAN DU VELGE MELLOM FLERE
ENN 40 FRØBLANDINGER.
• eng- og beiteblandinger for hele landet
• spesialblandinger
• frøblandinger til økologisk produksjon
• grønnfôrblandinger
• beiteblanding m/perserkløver
• surfôrblanding m/italiensk og westerwoldsk raigras
• grønngjødsling- og jordforbedringsblandinger
• blandinger til fangvekster, karbon agro og regenerativt landbruk
• blandinger for pollinerende insekter
• blandinger til plen- og grøntanlegg
Valget er ditt!
Vi hjelper deg gjerne med valget hvis du har behov for det.
Telefon 62 35 15 00
Det kan forekomme mindre justeringer i frøblandingene
avhengig av tilgang på frø.
Se www.strandunikorn.no for detaljert og oppdatert informasjon.
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Ja

Nei

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Surfôr (bladfaks-/timotei)

Beite

Kombinasjon
surfôr/beite

Kombinasjon
surfôr/beite

Høy

Kombinasjon
surfôr/høy

Hest - beite-/slått

Økologisk

Ja

Surfôr (m/Strandsvingel)

Surfôr (hunde-/
raigras)

Ja

Nei

Surfôr

Med
kløver

Surfôr

Ulike frøblandinger

LANDSDEL

Vinterstyrke

30/32

26

12/18
30/32

26

12/18

17

12

12/
23 raigras
17

13

11/(16)

21

20

22/24

25

14/15

MIDT- OG
SØR-NORGE
Flatbygder
(Innlandsbygder)

Normal

13/
19 raigras

11/16

21

20

22/24

25

14/15

Kystnære
strøk

SØR-NORGE

Moderat

30/31

26

7/9

17

7

5/8

11

21

24

(4)/10

30/31

26

7/9

17

3/7

5/8

11

21

20

22/24

4/10

Kyststrøk

NORDLAND

Vintersterk
MIDT- OG
SØR-NORGE
Dal- og
fjellbygder

FRØBLANDINGER ETTER NR., BRUKSOMRÅDER OG VINTERHERDIGHET:

31

1

1

3

2/5

1

2

SÅVARER

(31)

1

1

(3)

2/5

1

2

Finnmark og
Troms

NORD-NORGE

Svært vintersterke
INDRE NORDLAND, MIDT- OG
SØR-NORGE
Fjellstrøk

SÅVARER

NORD-NORGE OG UTSATTE FJELLSTRØK

STRAND NR. 1
70 % Timotei Noreng
20 % Engsvingel Vinjar
10 % Engrapp Monopoly
Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

Surfôr og høy. En hardfør og svært vintersterk
blanding uten kløver. Inneholder bl.a. Noreng,
vår mest vintersterke timoteisort.
I tillegg er det med en liten andel engrapp, noe
som gjør blandingen enda mer varig. Spesielt
godt egnet for Nord-Norge og fjellstrøk i
Sør-Norge.

STRAND NR. 2
55 % Timotei Noreng
20 % Engsvingel Vinjar
15 % Engrapp Monopoly
10 % Rødkløver Lars
Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

Surfôr og beite. En hardfør blanding med
vintersterke sorter og som ligner Strand nr. 1.
Inneholder i tillegg mer engrapp og rødkløver. Engrapp gjør enga mer varig samt at
den vil tåle bedre beiting. Kløveren hever
kvaliteten de første engårene. Spesielt egnet
for Nord-Norge og utsatte fjellområder i Sør-Norge.

STRAND NR. 3
35 % Timotei Noreng
30 % Timotei Lidar
20 % Engsvingel Vinjar
15 % Engrapp Monopoly
Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr, beite og høy. En svært anvendelig
blanding uten kløver for nordlige strøk, samt
utsatte fjellbygder i Midt- og Sør-Norge.
Inneholder nordnorske og vintersterke sorter
av timotei og engsvingel. Innslag av engrapp
gjør blandingen mer varig og bedre egnet til
beiting. Kan også erstatte Strand nr. 7.

STRAND NR. 4
30 % Timotei Lidar
25 % Timotei Grindstad
20 % Engsvingel Vinjar
10 % Engrapp Monopoly
15 % Rødkløver Lars
Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

Surfôr, (evt. beite). En «sørnorsk» blanding
tilpasset kyststrøk i Nordland/Troms med lang
vekstsesong. Består av vintersterke sorter som
gir store avlinger i både 1.- og 2. slått. Tilsatt
15 % rødkløver.

RET
STRAND NR. 5 END
25 % Timotei Noreng
20 % Timotei Lidar
15 % Engsvingel Vinjar
15 % Engrapp Monopoly
5 % Rødsvingel Leik
5 % Engkvein Leikvin
10 % Rødkløver Lars
5 % Hvitkløver Norstar/Undrom
Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa
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Surfôr og beite (evt. høy). En god og mye
brukt blanding med kløver for utsatte fjellområder og nordlige strøk. En bred sammensetning, bestående av vinterherdige sorter,
gir muligheter ved ønske om langvarig eng.
Innslag av engrapp og hvitkløver gjør den
godt egnet til beiting. Kløveren gir generelt
kvalitetsøkning av fôret. En liten andel hardfør
rødsvingel og engkvein bidrar til økt diversitet
i enga.

STRAND NR. 6

Utgått

STRAND NR. 7
60 % Timotei Lidar
20 % Engsvingel Vinjar
15 % Engrapp Monopoly
5 % Engkvein Leikvin
Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

Surfôr, beite og høy. En blanding som egner seg
godt til sauebruk, der det beites en del. Ligner
Strand nr. 3, men har en liten andel engkvein i
tillegg. Populær i Sør-Trøndelag, spesielt Oppdalsregionen.

STRAND NR. 8
55 % Timotei Lidar
20 % Engsvingel Vinjar
10 % Engrapp Monopoly
10 % Rødkløver Lars
5 % Hvitkløver Norstar/Undrom
Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr og beite. En hardfør og allsidig kombinasjonsblanding med kløver for høyereliggende
strøk i Midt- og Sør-Norge. Innslag av engrapp
fyller ut engbunnen og gjør blandingen sammen
med hvitkløver også godt egnet til beiting. En
god blanding til produksjon av både surfôr og
høy og kombinasjoner slått/beite.

STRAND NR. 9
40 % Timotei Lidar
40 % Timotei Grindstad
10 % Engsvingel Fure/Vestar
10 % Engsvingel Vinjar
Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

Surfôr og høy. En god enkel blanding uten
kløver for dalstrøk i Midt- og Sør-Norge. Brukes
en del både i Trøndelag og Ottadalen. Består av
både sør- og nordnorske sorter, noe som gir den
et bredt bruksområde.

STRAND NR. 10
35 % Timotei Lidar
35 % Timotei Grindstad
10 % Engsvingel Fure/Vestar
10 % Engsvingel Vinjar
10 % Rødkløver Gandalf
Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

Surfôr (evt. høy). En svært anvendelig og vintersterk surfôrblanding, lik Strand nr. 9, men med
kløver. Aktuell over store deler av Midt-Norge
i tillegg til dalstrøka i Sør-Norge. Populær i
Gudbrandsdalsområdet, Øster-dalen, samt
Sør- og Nord-Trøndelag.

STRAND NR. 11
20 % Timotei Lidar
25 % Timotei Grindstad
15 % Engsvingel Fure/Vestar
10 % Engsvingel Vinjar
20 % Engrapp Monopoly
10 % Hvitkløver Litago/Edith
Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Beite (evt. surfôr). Vår mest typiske beiteblanding, men også velegnet som en slåtteblanding.
Er bredt sammensatt med robuste og vintersterke sorter som til sammen gir fôr av god
kvalitet. Egnet for hele Sør-Norge. Inneholder en
stor andel engrapp og hvitkløver. Et godt
alternativ til langvarig eng/beite.
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SÅVARER

MIDT-NORGE OG UTSATTE FJELL- OG DALSTRØK I SØR-NORGE

SÅVARER

LITE UTSATTE OMRÅDER I MIDT- OG SØR-NORGE
ENDRET
STRAND NR. 12
35 % Timotei Grindstad
35 % Timotei Liljeros
20 % Engsvingel Fure/Vestar
10 % Engrapp Knut/Oxford
Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa

Surfôr, beite og høy. En god blanding uten
kløver. Består av yterike sorter, nå også med
Liljeros. Passer godt til både høy og høyensilage. Innslag av engrapp fyller ut engbunnen og gjør blandingen også tett og egnet til
beiting.

STRAND NR. 13
50 % Timotei Grindstad
20 % Engsvingel Fure/Vestar
15 % Engrapp Chester/Oxford
10 % Rødkløver Gandalf
5 % Hvitkløver Liflex/Edith
Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr og beite (evt. høy). En vinterherdig og
allsidig kombinasjonsblanding med kløver og
yterike sørlige sorter. Passer godt og brukes
mye i hele Sør-Norge. Inneholder både engrapp og hvit-og rødkløver, noe som gjør den
godt egnet til produksjon av både surfôr og
høy og kombinasjoner slått/ beite.

NDRET
STRAND NR. 14 E
35 % Timotei Grindstad
30 % Timotei Liljeros
25 % Engsvingel Fure/Vestar
10 % Rødkløver Gandalf
Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa

Surfôr (evt. høy). En yterik blanding med
kløver. Blant våre mest populære surfôr
blandinger for hele Sør-Norge. Kombinasjonen
timotei, engsvingel og rødkløver gir ved riktig
slåttetid et svært godt surfôr til både storfe og
småfe. Nå også med Liljeros.

STRAND NR. 15
60 % Timotei Grindstad
20 % Engsvingel Fure/Vestar
10 % Fl.årig raigras Figgjo
10 % Rødkløver Gandalf
Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr (evt. beite). En svært god surfôrblanding med bl.a. en mindre andel kløver og
flerårig norsk raigras. Tilpasset de klimatisk
bedre strøk i Sør-Norge og langs kysten.
Andelen raigras gir god gjenvekstevne, hever
kvaliteten og bedrer smakligheten på fôret
uten at det dominerer.

STRAND NR. 16
25 % Timotei Grindstad
15 % Engsvingel Fure/Vestar
15 % Engrapp Knut/Oxford
25 % Fl.årig raigras Figgjo
10 % Fl.årig raigras Picaro/Fagerlin
10 % Hvitkløver Liflex/Edith
Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Beite (evt. surfôr). En blanding mye lik frøblanding nr. 15, men i tillegg med hvitkløver,
engrapp og økt andel flerårig raigras, bl.a. med
en diploid sort Picaro eller Fagerlin og norsk
Figgjo. Dette gjør den godt egnet til beite av
god kvalitet. Passer best i de klimatisk beste
strøk i Sør-Norge og langs kysten.
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STRAND NR. 17
m/kun timotei
50 % Timotei Grindstad
30 % Timotei Lidar
20 % Timotei Noreng
Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa
DRET
STRAND NR. 18 EN
80 % Timotei Liljeros
20 % Engsvingel Fure/Vestar
Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

Høy. En ren timoteiblanding med utvalgte
sorter som sikrer både avling og kvalitet.
Utmerket til høy for hester og går godt i store
deler av landet.

STRAND NR. 19
30 % Fl.årig raigras Trygve
20 % Fl.årig raigras Birger
20 % Fl.årig raigras Calibra
5 % Fl.årig raigras Fagerlin
10 % Hybridraigras Storm
5 % Wv. raigras Bartigra
10 % Hvitkløver Edith
Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Surfôr og beite. En raigrasbasert blanding med
mange gode sorter pluss hvitkløver. Best
egnet til kortvarig eng i lavereliggende
kystnære områder i Sør-Norge. Spesielt for
intensiv drift og hyppige slåtter/avbeitinger.
Passer godt til reparasjon, vedlikeholdsåing og
våtsåing. Brukes en del i Rogaland. Passer ikke
som gjenlegg i korn til modning pga. andelen
westervoldsk raigras som går i strå i såingsåret.

Surfôr og høy. En enkel blanding uten
kløver. Nå med Liljeros. Passer godt i hele
Sør-Norge.

SPESIALBLANDINGER
STRAND NR. 20
20 % Fl.årig raigras Trygve
20 % Fl.årig raigras Calibra
45 % Hundegras Laban
15 % Hvitkløver Litago/Edith

Surfôr. En tidlig og intensiv spesialblanding med
norske sorter av hundegras og flerårig raigras, samt
hvitkløver. Passer best i de klimatisk bedre strøka i
Sør-Norge. Blandingen har rask vekstrytme og samt
stor gjenvekstevne.

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa
STRAND NR. 21
50 % Bladfaks Leif
25 % Timotei Lidar
25 % Timotei Grindstad
Såmengde: 3,5-5,0 kg/daa

Surfôr. En varig og svært tørkesterk spesialblanding med bladfaks tilpasset Gudbrandsdalen.
Timotei er med i blandingen da bladfaks etablerer seg seint og gir tett bestand først etter 1-2 år.
Må høstes tidlig for å opprettholde kvalitet.

STRAND NR. 22
40 % Timotei Grindstad
20 % Strandsvingel Swaj/Karolina
15 % Strandsvingel Barolex
10 % Fl.årig raigras Calibra/Birger
8 % Rødkløver Gandalf
7 % Hvitkløver Edith
Såmengde: 3,0-3,5 kg/daa

Surfôr. En spesialblanding som kombinerer kvalitet og
høy avling. Best tilpasset de lavereliggende områder i
Sør- og Midt-Norge. Inneholder bl.a. en stor andel
strandsvingel som er et høytytende gras med stor
toleranse for både tørke og oversvømmelser.
Blandingen bør høstes tidlig for å opprettholde
kvaliteten og tre slåtter går greit. En ideell blanding for
kjøttfe besetninger. Inneholder både rød- og
hvitkløver.
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SÅVARER

LITE UTSATTE OMRÅDER I MIDT- OG SØR-NORGE

SÅVARER

SPESIALBLANDINGER (FORTS.)
STRAND NR. 23
40 % Fl.årig raigras Figgjo
18 % Fl.årig raigras Birger
15 % Fl.årig raigras Calibra
4 % Fl.årig raigras Dunluce
3 % Fl.årig raigras Prana
10 % Fl.årig raigras Fagerlin/Valmiron
10 % Hybridraigras Storm
Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Surfôr og beite. En spesialblanding dominerende av de mest vintersterke raigrassorter
i markedet, også en stor andel norsk raigras.
Godt egnet til våtsåing, reparasjon, fornying og
forlengelse av eksisterende eng og beite ellers
til en kortvarig eng. Tilpasset områder med
intensiv drift i lavereliggende kyststrøk. Brukes
mye på Sør-Vestlandet. Kan være et alternativ til
Strand nr. 19.

STRAND NR. 24
40 % Timotei Grindstad
20 % Strandsvingel Swaj
15 % Strandsvingel Kora
15 % Luserne Saskia, smittet
10 % Rødkløver Gandalf
Såmengde: 3,0-3,5 kg/daa

Surfôr. En spesialblanding, mye like nr. 22, som
kombinerer kvalitet og høy avling. Inneholder
også en stor andel strandsvingel pluss en andel
luserne og rødkløver, men uten raigras. Dette
gjør blandingen til en tørke- og vintersterk
blanding som passer i hele landet, også i
våre dal- og fjellbygder. For at lusernen skal
etableres og trives, bør blandingen sås på jord
i god hevd med pH godt over 6,0, gjerne også i
de dypere lag.

NDRET
STRAND NR. 25 E
35 % Timotei Grindstad
35 % Timotei Liljeros
20 % Engsvingel Fure/Vestar
10 % Fl.årig raigras Figgjo
Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa
STRAND NR. 26
13 % Timotei Lidar
15 % Timotei Grindstad
8 % Hundegras Frisk
25 % Strandsvingeltype Hykor
15 % Engrapp Knut
10 % Rødsvingel Leik
5 % Engkvein Leikvin
3 % Tiriltunge
3 % Luserne Creno, smittet
3 % Urter (Sikori, Pimpernell, Karve)
Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa
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Surfôr. En spesialblanding, som ligner Strand
nr. 15, men er uten kløver. Bestående nå med
både Liljeros og Grindstad. Brukes mye på
Sør-Vestlandet, men går ellers godt i de
klimatisk bedre strøk i Sør-Norge og langs
kysten. Gir store avlinger.
Strand Horse Mix - beite og høy til hest. En
vinterherdig blanding som skal gi fôr med mer
fiber og lavere fruktaninnhold enn blandinger
bestående av mer sukkerholdige grasarter
(f.eks. raigras). Det er vesentlig brukt norske
sorter, og valg av arter er gjort i forhold til
tilsvarende utenlandske frøblandinger for hest.
Blandingen passer bra til beite. Engrapp og
strandsvingel bidrar til god slitestyrke. Strandsvingel, hundegras og timotei gir struktur til
fôret. Blandingen inneholder også urter for å
øke smakligheten.

STRAND NR. 30
– Sørlig Ø
50 % Timotei Grindstad øko
20 % Engsvingel Fure øko
10 % Engrapp Knut/Oxford
15 % Rødkløver Lea/Selma øko
5 % Hvitkløver Hebe øko
Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr, beite og høy. En varig og allsidig
blanding for Sør-Norge og gode strøk i
Midt-Norge. Blandingen består av yterike
sorter og inneholder minimum 70 % økologisk
såvare.

STRAND NR. 31
– Nordlig Ø
50 % Timotei Lidar øko
20 % Engsvingel Norild øko
10 % Engrapp Monopoly
15 % Rødkløver Lea/Selma øko
5 % Hvitkløver Norstar/Undrom
Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr, beite og høy. En vintersterk og allsidig
blanding for utsatte og nordlige strøk. Blandingen består av vinterherdige sorter og inneholder minimum 70 % økologisk såvare.

STRAND NR. 32
– Intensiv Ø
50 % Timotei Grindstad øko
20 % Engsvingel Fure øko
10 % Fl.årig raigras Birger øko
15 % Rødkløver Lea/Selma øko
5 % Hvitkløver Hebe øko
Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr. En yterik, intensiv og allsidig blanding
med en mindre andel flerårig raigras. Tilpasset
de klimatisk bedre strøk i Sør-Norge og langs
kysten. Andelen raigras gir god gjenvekstevne,
hever kvaliteten og bedrer smakligheten på
fôret uten at det dominerer. Blandingen inneholder minimum 70% økologisk såvare.

Foto: Ada Molteberg
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GRØNNFÔRBLANDINGER
STRAND NR. 40
40 % Bygg Edvin el.l.
35 % Grønnfôrert Javlo
10 % Fôr (vår) vikke Jose el.l.
15 % Italiensk raigras Fabio/Mondora
Såmengde: 15,0-20,0 kg/daa

Grønnfôrblanding, bygg med raigras. Blandingene bør høstes senest to uker etter at kornet
skyter. Korn og belgvekster utfyller hverandre
godt som fôr. Ert er en god forgrøde, og
konkurrerer godt mot ugras. Italiensk bladrikt
raigras gir vekst videre utover høsten.

STRAND NR. 41
50 % Bygg Edvin el.l.
40 % Grønnfôrert Javlo
10 % Fôr (vår) vikke Jose el.l.
Såmengde: 15,0-20,0 kg/daa
(lavest som dekkvekst)

Grønnfôrblanding, bygg uten raigras.
Grønnfôrblanding som gir en høsting. Kan
også brukes som dekkvekst siden den ikke
inneholder raigras.

STRAND NR. 42
50 % Havre Odal el.l.
40 % Grønnfôrert Javlo
10 % Fôr (vår) vikke Jose el.l.
Såmengde: 15,0-20,0 kg/daa
(lavest som dekkvekst)

Grønnfôrblanding, havre uten raigras.
Lik Strand nr. 41, men med havre i stedet for
bygg. Fraværet av snerp kan være positivt i fôringssammenheng, og havre gir økt fleksibilitet
i forhold til høstetidspunkt.

STRAND NR. 43 Ø
50 % Havre Niklas øko
40 % Grønnfôrert Eso øko
10 % Fôr (vår) vikke Jose el.l.
Såmengde: 15,0-20,0 kg/daa
(lavest som dekkvekst)

Økonomiblanding, havre uten raigras.
Lik Strand nr. 42, men godkjent til økologisk
jordbruk.

STRAND NR. 45
85 % It. raigras Fabio/Barpluto
15 % Perserkløver
Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Ettårig beiteblanding med italiensk raigras.
Blandingen er godt egnet til beiting og direkte
oppfôring. Det italienske raigraset har svært
liten andel strå.

STRAND NR. 46
50 % W.w. raigras Pollanum
50 % It. raigras Fabio/Mondora
Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Ettårig surfôrblanding med westerwoldsk
og italiensk raigras.
Blandingen egner seg best til ensilering. Kan
også brukes ved evt. reparasjonssåing og
våtsåing.
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Normalavling,
FEm/daa

Antall
slåtter Bruksområde

Veksttid,
dager

Korn+erter
(+vikker)

1

Direktefôring/ensilering

70-80

500

10+9 (9+7+3)

Korn+erter
+raigras

2

Direktefôring/ensilering
+slått/beite

100-120

600

8+8+3

Korn+fôrraps

1

Direktefôring/ensilering

80-90

500

12+0,8

Korn+fôrraps
+raigras

2

Direktefôring/ensilering
+slått/beite

100-120

600

8+0,8+3

Korn+raigras

2-3

Direktefôring/ensilering
+slått/beite

100-120

600

12+4

Fôrraps+raigras

2

Direktefôring/beite

100-120

600

1,0+4

Fôrraps+vikker
(sau)

1+
beite

Direktefôring/beite

100-120

450

1,2+4

Sort

Såmengde,
kg/daa

SÅVARER

SÅMENGDER M.M. TIL ANDRE AKTUELLE GRØNNFÔRBLANDINGER

Fangvekster sådd i stående åker slutten av juli 2019
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SÅVARER

BLANDINGER TIL GRØNNGJØDSLING, FANGVEKSTER,
KARBON AGRO OG REGENERATIVT LANDBRUK
Fokus på jordkvalitet og jorda generelt som produksjonsmedium øker stadig. Det er
videre også stigende interesse for driftsmåtene «Karbon Agro» («Conservation
Agriculture» (CA)) og «Regenerativt landbruk», der en ønsker minimal eller ingen
jordarbeiding, aldri bar jord, men mest mulig grønne marker eller bruk av planterester
og et varieret vekstskifte. Regenerativt landbruk ønsker også å maksimere tiden med
levende røtter og øke det biologiske mangfoldet. Denne interessen er både innen
konvensjonelt som økologisk jordbruk og både hos de som driver allsidig jordbruk og
de som driver ensidig åpenåker- /tidligkulturer eller ensidig kornproduksjon. Fokuset
kan derfor være ønske om vekster / blandinger som skal:
• Gi gjødseleffekter for etterfølgende vekster – spare innkjøpt gjødsel
• Fange opp overskuddsnæring fra en hovedvekst i sesongen, f.eks. hindre
N-utvasking
• Ha en dekkeevne og redusere avrenning av fosfor og jord, hindre erosjon mm.
• Tilføre mer organisk materiale / øke humusinnholdet og gi mer liv til mikroorganismene
• Bedre jordstrukturen, løse opp pakkeskader, gi bedre innfiltrasjon og
grynstruktur i jorda (gi mer meitemark)
• Ha positiv effekt på sjukdommer, skadedyr (nematoder) og ugras
• Generelt øke jordkvaliteten og på sikt øke avlingsnivået
Noen har fokus på enkeltelementer, mens andre har mer sammensatte ønsker. Nedenfor er det listet opp ulike frøblandinger som kan være egnet til formålet. Enkelte
blandinger kan i utgangspunktet ha et annet hovedformål, men kan også brukes til
dette formålet. Et eks. er Strand 42, egentlig en grønnfôrblanding, men kan fungere
som grønngjødslings- og ettervekst etter tidligkulturer.
De fleste blandinger er lagervare, mens andre kan bli produsert etter behov, men da
etter en fastsatt dato. Tidlig bestilling er ønskelig.
Strand nr. 42
50 % Havre Odal el.l
40 % Grønnfôrert Javlo
10 % Fôr (vår) vikke Jose el.l.
Såmengde: 15,0-20,0 kg/daa

Opprinnelig grønnfôrblanding,
havre uten raigras.
Passer i omløp og såing straks etter en
åpenåker- /tidligkulturer eller ensidig bygg-/
hveteproduksjon. Har grønngjødslingseffekt,
dekkevne, tilfører organisk materiale og
bedrer jordstrukturen.

Strand nr. 46
50 % W.w. raigras Pollanum
50 % It. raigras Fabio/Mondora
Såmengde: 2,0-4,0 kg/daa

Opprinnelig surfôrblanding av
westerwoldsk og italiensk raigras.
Passer som fangvekstblanding etter åpenåker- /tidligkulturer eller for såing like før
eller etter kornhøsting.
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Grønngjødselblanding. Såes om våren i høsteåret og opptar arealet gjennom sesongen.
Moldes ned om høsten eller neste vår. Bedrer
også jordstrukturen, tilfører mer organisk
materiale / øker humusinnholdet og gir mer liv
til mikroorganismene.

Strand nr. 51
44 % Vintervikke (Lodnevikke)
20 % It. raigras Fabio
18 % Honningurt
18 % Blodkløver
Såmengde: 4,0-7,0 kg/daa

Pionerblandingen. Blandingen brukes som
jordstruktur forbedrer, jordløsner og grønn
gjødsling. Blir meget tett og virker også som
ugrasbekjemper. Interessant både for konvensjonelle og økologiske dyrkere. Rik på blomster
- følgelig også polinatorvennlig. Sås på våren -/
forsommeren.

Strand nr. 52
30 % Fl. raigras-2 sorter (2n/4n)
8 % It. raigras
13 % Timotei
20 % Engsvingel
5+5+5 % Hvit-, rød- og blodkløver
5 % Tiriltunge
5 % Oljedodre
3 % Urter (Sikori, Pimpernell, Karve)
1 % Honningurt

Grønn bro. En svært allsidig blanding som passer
til underkultur i korn. Den er spesielt sammensatt
for driftsmåten «Regenerativt landbruk» og de
med stor fokus på jordfruktbarhet. Formålet er å
gi et mikrobielt mangfold i bakken for å bygge opp
humus (jordkarbon), danne ei robust jord, en god
andel jordlevende sopp og annet mikroliv med
god kapasitet til å lagre og frigjøre næringsstoff.
Med en allsidig underkultur og jordmikrobiologi
kan vekstskiftet være mer fleksibelt. Underkulturen vil overvintre de fleste steder og vil kreve en
type «behandling» på våren før kornsåing. Den
kan også brukes som gjenlegg til kortvarig eng
eller beite.

Såmengde: 0,6-1,2 kg/daa
Største mengde i høstkorn og
ved sen såing (buskings-stadiet
i vårkorn) og minste mengde i
2-radsbygg og vårhvete.
Strand nr. 55
90 % It. raigras Barpluto el.l
10 % Hvitkløver Rivendel
Såmengde: 0,7-1,0 kg/daa

Fangvekstblanding med italiensk raigras.
En enkel blanding som passer godt til underkultur sådd om våren i 6r-bygg eller havre.
Både raigraset og hvitkløveren kan overvintre.

Strand nr. 56
90 % Fl.årig raigras Barkamaz el.l
10 % Hvitkløver Rivendel
Såmengde: 0,8-1,2 kg/daa

Fangvekstblanding med flerårig raigras.
En enkel blanding som passer godt til underkultur sådd om våren i 2r-bygg eller vårhvete.
Både raigraset og hvitkløveren vil normalt
overvintre. Raigraset kan også kjøpes som
renfrø.

WWW.PLANTEKULTUR.NO • 51

SÅVARER

Strand nr. 50
55 % Fôr (vår) vikke Jose el.l.
35 % It. raigras Fabio/Mondora
5 % Persekløver
5 % Hvitkløver Edith
Såmengde: 7,0-8,0 kg/daa

Såmengde: 3-5 kg/daa

ENDRET
Strand nr. 62
55 % Vintervikke (Lodnevikke)
10 % Oljereddik Siletina, tidlig
8 % Oljereddik Siletta Nova, sein
7 % Oljereddik TR Minor, store røtter
10 % Honningurt (coated seed)
10 % Blodkløver

FANGVEKSTER

Såmengde: 3-5 kg/daa
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Ettervekster – struktur høst. En svært populær blanding, blant de med interesse og de
som praktiserer driftsmåten «Karbon Agro».
Blandingen passer godt til ettervekst for såing
like før eller etter kornhøsting. Alle artene dør
ut i løpet av en normal vinter med frostperioder og krever følgelig ingen omfattende jordarbeiding/nedsprøyting før ny såing på våren.
Blandingen får positiv omtale av NLR i Norge,
FRDK i Danmark og innen tyske fangvekst
miljøer. Blandingen består nå av tre typer
reddik som utfyller hverandre innen vekstid,
biomasse og rotdannelse. Blandingen kan også
brukes som base og evt. tilsettes andre arter
som f.eks. havre eller ettårig raigras. Består av
store frø og kan spres med sentrifugalspreder.
Produseres etter 17. mai.
Ettervekster – struktur vinter. En blanding
mye lik nr. 61, men med flere arter som kan
overvintre (vinterettårige) og gi «liv» i jorda på
våren ved at veksten starter opp og dermed
bidra bl.a. til raskere opptørking og bedre
struktur. Nå også med tre typer reddik som
utfyller hverandre innen veksttid, biomasse og
rotdannelse. Blandingen passer innen
driftsmåten «Karbon Agro» og egner seg godt
til ettervekst for såing like før eller etter
kornhøsting. Blandingen vil kreve, i motsetning
til nr. 61, en type «behandling» på våren før
kornsåing. Består av store frø og kan spres
med sentrifugalspreder.
Produseres etter 17. mai.

FANGVEKSTER

SÅVARER

ENDRET
Strand nr. 61
60 % Fôr (vår) vikke
15 % Oljereddik Siletina, tidlig
8 % Oljereddik Siletta Nova, sein
7 % Oljereddik TR Minor, store røtter
10 % Honningurt (coated seed)

Strand nr. 70 Bievennlig – ettårig – blanding for pollinerende insekter
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BLANDINGER FOR POLLINERENDE INSEKTER
Kan vi hjelpe humler, bier og andre pollinerende insekter gjennom sesongen med ulike
vekster? Flere fylker og regioner gir nå tilskudd til soner for pollinerende insekter, der
målet er å bedre livsbetingelsene for ville pollinatorer i jordbrukslandskapet ved å ha
et mangfold av vekster som kan øke tilgangen på næring for insektene.
For kommende vekstsesong tilbyr vi følgende blandinger til formålet:

Strand nr. 70
15 % Aleksandrinerkløver
15 % Blodkløver
14 % Perserkløver
17 % Bokhvete
10 % Honningurt
14 % Sneglebelg
15 % Lin
Såmengde: 2-3 kg/daa
- Selges i 1 og 10 kg’s

Bievennlig – ettårig En allsidig blanding med
ettårig vekster som gir mange pollinatorvennlige
blomster gjennom sesongen. Passer godt til
striper langs kanter på dyrket mark som blir pløyd
eller «avlsuttet» hvert år. Blomstrer fra juni/juli
til september. Ikke så for tidlig pga faren for frost,
spesielt mht. bokhveten.

Strand nr. 71
42 % Rødsvingel -fl. årig gras
5 % Engkvein -fl. årig gras
10 % Rødkløver -fl. årig
10 % Hvitkløver -fl. årig
5 % Luserne -fl. årig
3 % Karve -to årig
10 % Honningurt -ettårig
10 % Blodkløver -ettårig
5 % Vårrybs -ettårig

Bievennlig – flerårig En allsidig og flerårig blanding
som gir mange pollinatorvennlige blomster
gjennom sesongen. Blandingen består av både
ettårige og flerårige vekster, der de ettårige
blomster i såingsåret og de flerårige senere år og
kan følgelig gi ett insektvennlig plantebestand i flere
år. Den inneholder også en andel gras for å gjøre
blandingen mer varig og ikke så «tett». Passer godt
til varige grasstriper / grasdekte kantsoner i åker
eller grasdekte vannveier i åkerlandskapet.
Blomstrer fra juni/juli til september.

Såmengde: 2-3 kg/daa
- Selges kun i 10 kg’s
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FRØ TIL PLEN OG
GRØNTANLEGG
Valg av riktige sorter i ulike frøblandinger er en av flere forhold som har
betydning for å lykkes med et grøntanlegg.
De beste sortene er prøvd og anbefalt til de bruksområdene blandingene er laget
for. Disse kjøpes fra ledende foredlings- og frøfirma i Norge og i utlandet.
Strand Unikorn leverer gressfrø med god kvalitet til alle typer behov:
• Hage og park
• Torvtak og natur
• Veiskråninger
• Sportsareal (fotball-, golfbaner)
• Ferdigplenproduksjon
• Spesialblandinger
I Helt Grønn sortimentet lagerføres fem hovedblandinger. Det er Standard,
Robust, Hurtigetablerende og Torvtak/Natur, som leveres i forpakning på 1,5 kg
og 20 kg. I tillegg leverer vi blandingen Veiskråning i forpakning på 20 kg.
Øvrige blandinger lages på forespørsel i 20 kg pakning.
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FRØ TIL PLEN OG
GRØNTANLEGG
Plenfrø Standard
70 % Rødsvingel, 3 stk sorter
25 % Engrapp
5 % Engkvein
Såmengde:
1,0 - 1,5 kg/100 m2

Det beste valget til mange av
privathagene. Gir en finbladet, tett
og fin prydplen. Plenfrø Standard
har god slitestyrke, liten tilvekst og
tåler også tørkeperioder.
Frøblandingen setter få krav til
voksestedet, og har et moderat
vedlikeholdsbehov.

Plenfrø Robust
Det beste valget til plen med
større aktivitet i form av sport og
lek. Plenfrø Robust har solid
slitestyrke. Engrapp med mange
underjordiske utløpere armerer
grasmatta. Blandingen vokser aller
best på mer solfylte områder der
den bør gjødsles og klippes
regelmessig. Vanningsbehovet
er moderat.

55 % Rødsvingel, 3 stk sorter
45 % Engrapp, 2 stk sorter
Såmengde:
1,3 - 2,0 kg/100 m2

Plenfrø Hurtigetablerende
40 % Raigras, 2 stk sorter
35 % Rødsvingel, 2 stk sorter
25 % Engrapp
Såmengde:
1,3 - 2,0 kg/100 m2
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Det beste valget for å reparere
skader i plen eller til ettersåing.
Skader kan oppstå etter tøffe
vintre eller etter slitasje gjennom
en sesong. Plenfrø Hurtigetablerende inneholder raigras som
spirer og etablerer seg raskt.
Ettersåing er aktuelt i alle plener
for å holde grasdekket ungt og
tett. Ugras og mose får da også
større problemer med å finne
fotfeste.

Frøblanding Torvtak/Natur
Det beste valget dersom du
ønsker en meget hardfør og varig
blanding. Vintersterke og
nøysomme sorter av rødsvingel
og engkvein er viktige komponenter i denne blandingen.
Det er lagt vekt på å bruke
norske sorter slik at Frøblanding
Helt Grønn Torvtak/Natur skal få
et naturlig utseende og gli inn
i omgivelsene også høyt til fjells.
De saktevoksende artene fører
til at naturlig omkringliggende
vegetasjon vil blandes inn og
sette sitt preg på arealet. Helt
Grønn Torvtak / Natur passer
derfor utmerket til både
hyttetaket, område rundt hytta,
vei- og andre skråninger eller til
områder som er tørkesvake
og næringsfattige.

SÅVARER

20 % Stivsvingel/Engrapp
50 % Rødsvingel, 2 stk sorter
20 % Sauesvingel
10 % Engkvein
Såmengde:
1,0 - 1,2 kg/100 m2

Frøblanding Veiskråning
60 % Rødsvingel med utløpere
(2 sorter)
25 % Sauesvingel
10 % Raigras
5 % Engkvein
Såmengde:
1,3 – 2,0 kg / 100 m2

En blanding som etablerer seg
raskt og binder jorda i hellende
terreng. Ligner Helt Grønn
Torvtak/Natur, men har en
liten andel raigras.
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SERTIFISERTE SETTEPOTETER
Strand Unikorn produserer og forhandler sertifiserte settepoteter, og har leveranser
over hele landet. Salget skjer i stor grad direkte til kunde fra vårt kontor i Moelv, da
settepotet er ferskvare som ikke egner seg for mellomlagring ute hos forhandler.
Ta derfor kontakt direkte med oss på Strand Unikorn for å forhøre deg nærmere om
aktuelle sorter og salgsvilkår.
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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.
Knollform

Sort

30-35
mm

35-45
mm

35-50
mm

45-50
mm

45-52
mm

45-55
mm

Rund

Anouk, Bruse, Juno

23

48

50

71

78

88

Rundoval

Colomba, Hassel, Lady Britta, Lady
Claire, Kiebitz, Kuras, Nansen,
Saturna, Solist, Taurus, Troll

24

51

53

73

80

91

Oval

Alizee, Arielle, Berber, Carolus,
Danique, Fakse, Folva, Fontane, Frig,
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

Innovator (30-45mm og 45-50mm)
Lang

Cerisa, Mandel

85
53

100

30

58

75

Knollvekt i tabellen er oppgitt i gram.

Beregning av mengde settepotet per dekar
Formel
Middel knollvekt (gram) * 10 000

Kg settepotet
per dekar

=

Radavstand (cm) * Setteavstand (cm)
Eksempel 1
Arielle (oval): 45-52mm, 83 gram
Radavstand 75 cm, setteavstand 28 cm

83 * 10 000
75 * 28

=

395 kg settepotet
per dekar

=

252 kg settepotet
per dekar

Eksempel 2
Arielle (oval): 35-45mm, 53 gram
Radavstand 75 cm, setteavstand 28 cm

53 * 10 000
75 * 28
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Knollvekter og mengde settepoteter

SÅVARER

Solist. Foto: RicardoFoto

SERTIFISERTE SETTEPOTETER
Anvendelsen av sertifisert utsæd av settepoteter øker hvert år. Erfaring viser at det gir
en bedre tilvekst og således en bedre avling.
Stadig flere dyrkere fornyer settepotetmaterialet hvert år og minimerer sjukdomsrisikoen som eget utsæd medfører. Nærmere
opplysninger for tilgang på sorter og sortsinformasjon får du ved å henvende deg til
Strand Unikorn, telefon 62 35 15 00.

TIDLIGE SORTER
Arielle
Skal gjødsles lavt med nitrogen, 3-6 kg N/
daa i følge sortseier. Gir jevnt store knoller
og relativ stor avling som er egnet til både
ferskpotet og skrelling.
Berber
Fin skallkvalitet og veldig anvendelig som
tidlig matpotet. Egner seg til dyrking under
plast og til skrelling.
Colomba
Robust gul tidligsort med god skallfinish og
stort avlingspotensiale. Kort dvaletid og
krever god ventilasjon ved lagring.
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Evolution
Rød tidligsort med «potetsmak». Stort avlingspotensiale og sterk mot tørråte. Kort
dvaletid, jevn knollfordeling og sterk mot
mekaniske skader.
Hassel
Gul tidligpotet med tilsvarende tidlighet som
Juno. Rundoval, fin skallfinish, normalt
knollansett og god på smak. Gul i kjøttet og
markerte groøyne.
Juno
Ferskpotet til det tidligste markedet. Bør
gjødsles svakt for å unngå vekstsprekk og for
store knoller.
Rutt
Har meget bra smaksegenskaper. Egnet til
tidlig konsummarked og til skrelling.
Solist
Gir forholdsvis få men jevn størrelse på knollene og er velegnet som ferskpotet til det
tidligste markedet. Gjødsles forsiktig og bør
forspires på grunn av lang spiredvale.

Anouk
Halvtidlig gul sort med små runde knoller og
gode egenskaper til mat- skrelling og småpotet. God resistens mot tørråte og godt egnet
til økologisk dyrking.
Asterix
Meget anvendelig og yterik sort med god
holdbarhet ved lagring. Kan være utsatt for
sølvskurv som utvikler seg utover våren. Er
ved siden av Beate den mest populære røde
sorten til mat i Norge.
Beate
Yterik sort hovedsakelig til konsummarkedet.
Svak mot foma og fusarium.
Bruse
Liten spesialsort for produksjon av chips/
potetgull.
Carolus
Halvsein, gul matpotetsort med ovale knoller og markerte røde groøyne. Koketype
BC. Sterk mot tørråte og utmerket til både
konvensjonell og økologisk dyrking. Høytvoksende og «åpen» risvekst.
Cerisa
En halvsein spesialsort til småpotetproduksjon. God skallkvalitet, stort knollansett og
sterk mot flatskurv.
Celandine
Delikatessepotet med meget god skallfinish
og veldig god smak. Kort dvaletid og sterk
mot flatskurv. Settes tett for å oppnå god salgbar avling
Fakse
«Sandjordsort» med høyt avlingspotensiale.
Lav nitrogengjødsling er viktig for naturlig
avmodning og for å heve tørrstoff nivå.

Fontane
Halvsein kombinasjonssort med stort avlingspotensiale og jevnstore knoller. Egnet til
både pommes frites, pakking og skrelling.
Innovator
Få knoller per plante, meget høy knollvekt
og langstrakt knollform. Velegnet til pommes
frites. Stort avlingspotensiale.
Kerrs Pink
Velkjent melen sort med utmerket matkvalitet. Umodne knoller sitter godt på riset og
sorten gror lett på lager.
Kuras
Spesialsort til stivelsesproduksjon og er for
øyeblikket største sort til dette formålet
i Danmark. Gjødsles som Oleva, men gir
betydelig mer avling. Har særdeles gode
resistensegenskaper mot virus.
Lady Claire
Sorten er sterk mot indre defekter og gir
bedre sorteringsutbytte enn Saturna.
Laila
Veldig stort avlingspotensiale og god høsteteknisk sort, men utsatt for grønne knoller og
mørkfarging.
Mandel
Svak mot de fleste sjukdommer, men mindre
smittepress da den stort sett dyrkes i dal- og
fjellbygder. Meget gode lagringsegenskaper.
Nansen
Rød, halvsein Asterix-type med godt knollansett. Fin skallfinish og jevn knollstørrelse.
Sterk mot sølvskurv og flatskurv.

Folva
Lett å dyrke, stort avlingspotensiale og sterk
mot mørkfarging og sundkoking.
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HALVTIDLIGE, HALVSEINE OG
SEINE SORTER
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Oleva
Meget yterik sort med rask spiring. Oleva er
sterk mot indre defekter og gir god avmodning.
Peik
Gir få knoller per plante, er relativt spiretreg
og trenger forvarming. Benyttes mest
til pommes frites, men er en utmerket
matpotet. Sterk mot tørråte og kan dyrkes
økologisk.
Pimpernel
Yterik sort hovedsakelig til konsummarkedet.
Svak mot foma og fusarium.
Saturna
Sorten er tørkeutsatt (grunt rotsystem), svak
mot indre defekter og viser lett mangel på
magnesium. Har lang spiredvale og lagrer
godt.
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Kilde: NIBIO

-=
*=
** =

Ikke testet
Få tester
Utenlandske resultater
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SORTER
Arielle
Asterix
Beate
Berber
Bruse
Fakse**
Folva
Fontane
Innovator
Hassel
Juno
Kerrs Pink
Laila
Lady Clair
Mandel
Nansen
Oleva
Peik
Pimpernel
Rutt
Saturna
Solist

R
R
R
R
R
R
R
M
R
R
R
R
R
R
M
R
R
R
R
R
R
R

Potetkreft
Ro1,4
Ro1
M
Ro1
LM
Ro1,4
Ro1,5
Ro1
Ro2,3
M
Ro1
M
M
Ro1
M
LM
Ro1
Ro1
M
Ro1
Ro1
Ro1,4

Cyste
nematode
3
3
6
3
3
3
3
3
6
4
3
6
4
4
2
8
4
7
7
3
5
4

Tørråte ris
6
7
7
3
5
4
5
4
6
3
4
3
4
5
2
7
5
7
7
5
6
7

Tørråte
knoller
5
4
8
4
6
7
6
5
5
7
4
3
4
6
6
8
4
3
4
4
6
-

Flatskurv
7
6
2
4
5
4
6
5
4
4
7
7
6
7
6
6
3
7
7
2
7
-

Foma
6
6
3
6
3
6
5
5
7
5
5
3
5
8
1
6
3
4
5
1
4
-

Fusarium
6
7
6
7
4
6
5
5
5
7 **
2
6*
2
8
7
4
6
-

Potetvirus Y

RESISTENSEGENSKAPER (1 = DÅRLIG, 9 = BEST)
8
6
5
8
7
8
4
6
7
4
6
7
6
6
7
8
7
7
3
2
4

Rust pga
PMTV
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9
6
2
4
3
9
4
6
7
5
8
2
5
5
3
9
8
4
6
6
7
4

Rust pga
TRV
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SÅVAREFORBINDELSER
INNLANDET
Strand Unikorn

62 35 15 00

2391 Moelv

Agro Øst

46 77 95 01/90 65 48 77

2540 Tolga

Fiskå Mølle Flisa

62 95 54 44

2270 Flisa

Løten Mølle

62 50 89 89

2340 Løten

Midt-Østerdal Landbrukssenter

62 46 05 10

2480 Koppang

Odals Innkjøpslag AL

62 96 11 46

2100 Skarnes

Strand Unikorn, avd. Hadeland

62 35 15 00

2770 Jaren

Ottadalen Mølle

61 21 18 20

2686 Lom

Ottadalen Mølle, avd. Vågå

61 23 70 72

2680 Vågå

Vinstra Bruk

61 29 01 20

2640 Vinstra

Lesja Bulldozerlag

97 01 84 00

2665 Lesja

Norfôr AS

61 24 51 85

2665 Lesja

Kvismo Sag

61 36 81 85

2973 Ryfoss

Eiksenteret Fagernes

61 36 44 80

2900 Fagernes

Strand Unikorn, avd. Bagn

97 78 20 32

2930 Bagn

Østmøllene, avd. Slorafoss

63 85 46 60

1970 Hemnes

Vestby Mølle

64 98 06 40

1540 Vestby

Strand Unikorn, avd. Sarpsborg

69 10 27 40

1705 Sarpsborg

Råde Mølle

69 28 05 30

1640 Råde

Råde Mølle, avd. Sandesund

69 11 32 50

1722 Sarpsborg

Østmøllene

69 81 49 40

1870 Ørje

Østmøllene, avd. Trøgstad

69 82 43 00

1860 Trøgstad

Mysen Kornsilo og Mølle

69 84 63 30

1850 Mysen

Skjelfoss Korn AS

69 92 01 50

1827 Hobøl

Fiskå Mølle Moss

69 20 47 70

1531 Moss

Hurum Mølle

32 79 80 06

3490 Klokkarstua

Ringerikes Kornsilo

32 18 10 00

3513 Hønefoss

A-K Traktorservice AS

32 07 47 96

3550 Gol

VIKEN
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Vestfoldmøllene

47 79 00 00

avd. Borgen

3158 Andebu

avd. Bakke Bruk
NOKO (Kvelde Mølle)

3174 Revetal
33 18 98 00

3282 Kvelde

38 12 77 50

4632 Kristiansand

51 74 33 00/51 44 42 50

4031 Stavanger

Ottadalen Mølle, avd. Stryn

57 87 69 11

6783 Stryn

Strand Unikorn

62 35 15 00

Fiskå Mølle

51 74 33 00/51 44 42 50

AGDER
Fiskå Mølle
ROGALAND
Fiskå Mølle

VESTLAND

MØRE OG ROMSDAL
Røv Mølle

71 65 86 60

6655 Vindøla

Eik Senteret Ørsta

90 59 78 04

6151 Ørsta

L. Hals Eftf. AS

71 66 38 00

6645 Todalen

RBL AS

71 66 48 00

6657 Rindal

Strand Unikorn

62 35 15 00

Fiskå Mølle

51 74 33 00/51 44 42 50

TRØNDELAG
Dalebakken Mølle

72 51 30 90

Orkla Kornsilo og Mølne

72 48 75 50

7140 Opphaug
7320 Fannrem

Orkla Kornsilo og Mølne, avd. Lundamo

72 87 84 10

7232 Lundamo

Orkla Kornsilo og Mølne, avd. Skjerva

72 49 57 70

7336 Meldal

Fiskå Mølle Trøndelag AS

73 85 90 60

7100 Rissa

Fiskå Mølle Trøndelag AS

73 85 90 60

7074 Spongdal

Hundseth Mølle

74 22 71 70

7750 Namdalseid

NORDLAND, TROMS OG FINNMARK
Strand Unikorn/ Hundseth Mølle

62 35 15 00/74 22 71 70

Fiskå Mølle

51 74 33 00/51 44 42 50

Ørjedal Maskin AS

75 18 40 23/91 70 40 86

8690 Hattfjelldal
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