NordGens potatissorter till distribution 2020
NGB3054 ÆGGEBLOMME (Danmark)
Beskrivning
Medeltidig lokalsort med mycket låg avkastning.
Knölarna är små och runda med djupa ögon och
insänkt navel. Skalfärgen är gul och köttet ljusgult-gult.
Ljusgroddarna är gröna med svagt rödvioletta fläckar
med liten eller ingen behåring. Plantan har många
tättsittande klart gröna stjälkar, bladen är grågröna och
fint krusiga och behårade. Utbredd blomning med vita
blommor. Bär är vanligt förekommande. Mottaglig för
kräfta och mycket mottaglig för bladmögel och potatis
virus PVY och PLRV, men är mycket motståndskraftig
mot rostringar (mop top-virus). Sorten är relativt
fastkokande med medelhög torrsubstanshalt, viss

benägenhet för mörk- och sönderkokning. Känd över
hela Danmark för sin goda smak och används på Fyn bl
a till ”sukkerbrunede” potatis.
Historia
Okänt ursprung. Kan vara identisk med den tyska
lantsorten ”Eierkartoffel” införd till Danmark så tidigt
som 1860 eller sorten Golden Early, som i
Landbrugsordbogen 1879 blev beskriven som en nyare
engelsk sort under namnet Tidlig Æggeblomme. Har
periodvis varit efterfrågad som kvalitetspotatis, men
har annars fram till 1980-talet haft störst betydelse som
hemträdgårdssort.

NGB3100 MARIUS (Norge)
Synonymer: (Nor) Potet fra Rönnskog; (Sve) Chile,
Maraton, Maritt, Mauritz
Pedigree: Reichskanzler x Goodrich.

sönderkokning, funkar också bra som bakpotatis.

Historia
Marius var förädlad i Polen av Henryk Dolkowski och
Beskrivning
kom ut på marknaden år 1893. Norge importerade
Marius är en medelsen sort. Knölar är rundovala, små
utsädesmaterial samma år. Marius har odlats i Norge i
med relativt grunda ögon, ljusrött skal och vitt kött.
mer än 130 år och många kommer ihåg sorten som en
Sorten är mycket hållbar vid lagring. Plantan är
mycket omtyckt barndomspotatis. I Sverige odlades
medelhög och slutet. Relativt mörkgrönt, medelstarkt
den i Västmanland och vissa delar av Uppland. I sitt
skrynkligt blad med violettfärgade bladskaft och nerver. hemland Polen blev Marius så småningom helt glömd
Blomställning är liten. Blommor är rödvioletta med vita och genetiskt material blev aldrig säkrat i genbanken.
flikar. Sorten smittas ganska lätt med de flesta
2018 skickade NordGen tillbaka några kloner av Marius
virussjukdomar samt skorv och potatisbladmögel.
till polska genbanken och numera anses den vara den
Sorten är känd för sin goda matkvalitet, har en hög
äldsta bevarade polska potatissorten.
stärkelsehalt. Halvfast eller fast, med tendens för

NGB3125 EVA (Sverige)
Synonymer: (Sve) Bråpotatis
Pedigree: King George V x Mittelfrühe
Beskrivning
Sorten är en tidig matpotatis. Knölen är rund-tväroval,
buckling med medeldjupa ögon och något insänkt
navel. Skalet är vitt och kötfärgen vit. Plantan är ganska
låg med slutet växtsätt. Blomningen är obetydlig.
Blomman är ljust rödviolett med vita spetsar. Sorten är
kräftimmun, mycket mottaglig för bladmögel, men
ganska motståndskraftig mot brunröta, mop top och
rostringar. Sorten har hög glykoalkaloidhalt och är fast
efter kokning med viss benägenhet för mörkfärgning.
Passar bra till sallader och pomfritt.

Historia
Eva var förädlad av Sveriges Utsädesförening och
lanserades på marknaden år 1950. Sorten odlades i
ganska liten omfattning i södra Sverige. Den ströks från
sortlistan 1964.

NGB149 RAUDAR ISLENSKAR/GAMMAL SVENSK RÖD (Island)
Synonymer: (Fin) Haalikas; (Isl) Bleikar islenskar,
Helguhvammskartöflur, Íslendingur, Ólafsrauður; (Nor)
Sort fra Brekke; (Sve) Asklanda röd, Farbror Frans,
Finnmarkspotatis, Freker, Nolor, Rödpäror,
Rökingepotatis, Socker, Visingsö röd, Våmhus,
Västerbottens röd.
Beskrivning
Medelsen gammal lokal sort som sätter många, men
ganska små knölar om växtsäsongen inte är tillräckligt
god. Knölarna är rundkorta ovala, lite tillplattade med
djupa ögon och aningen djupt navelfäste. Skinnet är
rödviolett, köttet gult men ofta med rödfärgade
kärlsträngar. Blomningen är rätt sällsynt men
blommorna är små och vita med rödviolett antydan.
Bär förekommer ej. Sorten är resistent mot
potatiskräfta men mottaglig för bladmögel och
brunröta och mycket mottaglig för potatisvirus Y (PVY).

Den är motståndskraftig mot vanlig skorv och
stjälkbakterios och mycket motståndskraftig mot
jordburna virussjukdomar som orsakar inre ”rost”,
speciellt PMTV (mop top). Raudar islenskar kan uppnå
hög-mycket hög torrsubstanshalt och är en god
matpotatis. De kan ha en sötaktig smak och bli
mörkfärgade vid stekning p g a högt sockerinnehåll.
Historia
Mycket gammal sort och möjligtvis den första som kom
till Island 1760. Man anser att den är en av de sorter
som Jonas Alströmer hade med sig från Holland och
Frankrike åren mellan 1720 och 1730. Den odlades
också i Finland, Norge och Sverige. Den odlas
fortfarande och i rätt stor omfattning på Island men
bara i obetydlig omfattning i de övriga nordiska
länderna.

NGB3155 TYSK BLÅ (Sverige)
Synonymer: (Fin) Ellakka, Jutkula, Jutkula Punainen,
Jäämeren sininen, Kokko, Puikula, Punainen Puikula,
Vuokatin musta; (Nor) Svenske Poteter; (Sve) Blå Mandel,
Blå Ubbarp, Röpära
Beskrivning
Tysk Blå är en medelsen lokal sort. Knölen är långovallång, slät med grunda ögon och ibland utdragen
navelända. Skalet är blått med färgen under korklagret.
Köttfärgen är vit. Plantan är ganska hög och gles.
Blomningen är riklig med små vita blommor. Sorten är
mycket mottaglig för bladmögel och krussjuka, men
motståndskraftig mot mop top och rostringar.

Sorten har hög torrsubstanshalt. Den är mycket
sönderfallande med mycket mjölig konsistens. Liten
benägenhet för mörkfärgning. Sorten passar bra till
mos. Den rekommenderas inte för bakning, då blir den
för torr.
Historia
Tysk Blå är en lokalsort av okänt ursprung, som troligen
härstammar från Tyskland. Sorten odlas fortfarande i
en liten omfattning i Västergötland, Småland och norra
Skåne.

NGB3168 LANG SVENSKE (Norge)
Synonymer: (Fin) Aikion Puikula; (Sve) Kubbesvenske
Beskrivning
Halvsen sort. Knölarna är långa med blå skallfärg och
gul köttfärg. Blåfärgad kärlsträngsring.
Ljusgroddarna är blåvioletta. Plantorna har starkt
antocyanfärgade stjälkar och bladskaft.
Blommorna är vita.
Lang Svenske har ingen resistens mot potatiskräfta.
Den har även dålig motståndskraft mot bladmögel och
smittas lätt med potatisvirus Y (PVY). Knölarna har
relativt hög torrsubstanshalt och håller god
matkvalitet.

Historia
Lang Svenske är en lokal sort som kommer från
Nordnorge. Den har en lång odlingshistoria i Nordland
och Troms.

NGB3193 RÖDA KROKAR (Sverige)
Synonymer: (Sve) Röd Mandel
Beskrivning
Sorten är en gammal halvsen matpotatis som har låg
avkastning. Knölen är lång med utdragen och ibland
krökt navelända. Ögonen är grunda. Skalet är ganska
mörkt rött med färgen under korklagret. Köttfärgen är
gul. Ljusgrodden är långsträckt, mörkt rödviolett med
mest färg på basen och ganska tät kort hårighet.
Genom att den gror sent har den goda
lagringsegenskaper. Plantan är hög med öppet växtsätt,
vilket gör att den kraftiga antocyanfärgen på stjälken
framträder tydligt och tillsammans med mörkgröna
blad ger sorten ett mörkt utseende. Bladet har många
småflikar. Blomningen är riklig med stora vackra vita

blommor, som ger upphov till en riklig bäransättning.
Sorten är mycket mottaglig för bladmögel och
krussjuka, men motståndskraftig mot mop top
(rostringar) och Fusarium. Sorten har hög
torrsubstanshalt och hög halt av glykoalkaloider. Den
har stor benägenhet för sönderkokning och mycket
mjölig konsistens. Mörkfärgningen efter kokning är
svag. Smakar också gott som bakpotatis, i grytor och
soppor samt mos.
Historia
Röda krokar får betraktas som en lantsort. Den har
odlats i Jämtland samt i liten omfattning i Värmland,
Dalarna och Västerbotten.

NGB3201 TERTUS (Danmark)
Pedigree: Lü 56.220/94 x Asparges
Beskrivning
Medeltidig matpotatissort med medelhög avkastning.
Knölarna är rundovala till långovala med platta ögon,
gult skal och creméfärgad till ljusgul köttfärg.
Plantan är mellanhög och något utbredd med ganska
stora blad. Blommorna är vita med rödvioletta prickar
på baksidan. Bär förekommer. Sorten är resistent mot
potatiskräfta och den vanliga potatiscystnematoden
(Ro1). Den är motståndskraftig mot Phoma röta och
rostringar (rattle, TRV), men är mottaglig för rostringar
(mop top, PMTV) och bladmögel. Förädlaren anger att

den har hög motståndskraft mot mekaniska skador.
Vidare att den tål torka bra, men att den är svår att
lagra p g a blötröta. ’Tertus’ har medelhög
torrsubstanshalt och är ganska fast vid kokning. Den
har dock viss tendens till mörkfärgning efter kokning.
Passar bra till bl a bakning, mos och sallader.
Glykoalkaloidinnehållet är högt!
Historia
Sorten är framtagen av LKF Vandel, Danmark och
lanserades 1975. Har bara odlats i mindre omfattning i
Danmark. 1978, då omfattningen var som högst
utgjorde den 0,5% av den samlade arealen. Tertus togs
bort från sortlistan 1985.

NGB3223 TAMMISTON AIKAINEN (Finland)
Historia
Försäljningsperiod juli-augusti. Mycket omtyckt
färskpotatissort ända till 1960-talet. Även senare
Beskrivning
har den överlevt i hembruk och torghandel. Efter
Tidig sort med tämligen riklig knölsättning. Knölen är
den första sortstatistiken 1950 odlades den i en
långoval, gul i skalfärgen och har grunda ögon. Köttet är omfattning av 1,3 %, men hade 1960 sjunkit till 0,5 % av
starkt gult. Blasten är ganska låg men bladrik.
potatisarealen. Rekommenderades för odling
Blomningen är sparsam, blomman är mörkt blåviolett
ända till början av 1960-talet.
med lått bakåtvikta vita spetsar. Sorten är enligt finska
undersökningar inte resistent mot potatiskräfta. Den är
mycket mottaglig för brunröta, mottaglig för skorv men
mycket motståndskraftig mot potatisvirus Y (krussjuka).
Knölarnas torrsubstanshalt är låg, konsistensen efter
kokning fast och benägenheten för mörkfärgning
ganska liten. Passar också bra till bakning.
Synonymer: (Sve) Finsk långoval
Pedigree: Up to date x Prof. Edler

NGB3396 JAAKKO (Finland)
Pedigree: Eigenheimer x Goldwährung
Beskrivning
Medeltidig, högavkastande färsk- och matpotatissort.
Knölen är oval, platt och slät med gul skalfärg. Köttet är
ljusgult. Ljusgrodden är mörkt blåviolett, medelstor,
kägelformig. Blasten är medelhög, bladrik och
glänsande grön. Blomningen är riklig med vita små
blommor.
Sorten är enligt finska undersökningar resistent
mot potatiskräfta, mottaglig för brunröta och virus
Y, men tämligen motståndskraftig mot skorv.
Knölens torrsubstanshalt är medelhög, konsistens
efter kokning lätt mjölig och benägenhet för
mörkfärgnings liten. God som bakad och till mos.

Historia
Jaakko förädlades i Jokioinen i Finland och släpptes på
marknaden 1951. Den har varit allmänt odlad i hela
Finland genom årtionden. På 1960-talet omfattade
odlingen 12% av potatisarealen, men under 1970-talet
avtog den till ca 1%. Sorten ströks från sortlistan först
1995.

NGB3502 TÄRENDÖ KARL KREKULA (Sverige)
Synonymer: (Sve) Pekkari
Beskrivning
Vi har ännu inte beskrivit accessionen vi har i
genbanken. Den ska jämföras med beskrivningen
av sorten Tärendö i boken Våra potatissorter,
systematisk behandling av Hellbo & Esbo från
1942, s. 81.

Historia
Förmodligen en lantsort odlad i Norrland.

NGB31791 SANNA (Finland)
Pedigree: Fina x Pito
Beskrivning
Sanna är en sen, ganska högavkastande matpotatissort.
Plantan är hög med mörkgröna blad. Blomningen är
riklig, blomställning är stor och lång med vita blommor.
Bär utvecklas sparsamt. Den producerar ganska stora,
runda eller rundovala, platta knölar med grunda ögon.
Skalet är gult och köttet är gulvitt. Stärkelseinnehållet
är ganska högt. Knölarna har mjölig konsistens efter
kokning. Smaken är god. Sorten har bra hållbarhet vid
lagring.

Historia
Sorten var förädlad av MTTK Jokioinen. Sanna började
saluföras 1978. Den fanns på sortlistan från 1979 till
1985.

