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NGB3199 ROSVA (Danmark)
Pedigree: Bintje x Dr. McIntosh
Beskrivning
Medeltidig matpotatis med relativt låg avkastning.
Ovala knölar, medelstora och välformade med flata
ögon, gult skal och ljusgult kött. Ljusgrodden är
blåviolett med behåring. Plantan är lågvuxen och
relativt tät men med ganska få stjälkar. Bladen är stora
och mörkgröna. Sorten liknar Bintje men med grönare
blad. Blommorna är vita, ofta med violetta fläckar på
baksidan. Bär är sällsynta. Sorten är resistent mot
potatiskräfta, motståndskraftig mot brunröta och
potatisvirus PVY och mycket motståndskraftig mot
rostringar.

Den är dock mycket mottaglig för bladmögel.
Rosva, är en typisk ”sommarpotatis”, har låg
torrsubstanshalt, är fastkokande och har svag
tendens till mörkkokning. Den uppges vara relativt
motståndskraftig mot mekaniska skador. Smaken
försämras efter lagring.
Historia
Framtagen av Landbrugets Kartoffelfond, Vandel, 1972.
Odlades som mest runt 1978-1980 men bara i mindre
utsträckning. Togs bort från sortlistan 1983.

NGB3200 SEMLO (Danmark)
Pedigree: Bintje x Gabriela

Historia
Framtagen av Landbrugets Kartoffelfond, Vandel,
Beskrivning
Danmark, marknadsförd 1978. Blev under
Medeltidig industri sort, lämplig för produktion av chips introduktionen i 1979 dragen tillbaka på grund av
och pommes frites. Knölar är stora, ovala-rundovala
sprickor i huden under upptagning.
med grunda ögon, gult skal och ljusgul köttfärg.
Semlo har haft stor betydelse som föräldersort och
Ljusgrodden är blåviolett med kraftig behåring. Plantan ingår bl.a. i den tyska sort Agria.
är upprätt med gröna stjälkar. Den blommar med vita
blommor. Bär förekommer inte. Sorten är resistent mot
potatiskräfta. Mycket mottaglig för bladmögel, men är
motståndskraftig mot brunröta, Fusarium torrröta,
virus Y, bladrullvirus samt spraing (TRV och mop top
virus). Semlo har ett högt torrsubstanshalt och kokas
utan att mörkna. Sockerinnehållet är lågt, och
chipskvaliteten god.

NGB3255 KOTO (Finland)
Pedigree: Eigenheimer x Kalev
Beskrivning
Medeltidig, högavkastande matpotatissort för
vinterbruk. Knölen är långoval – långsträckt äggformig
och slät, gul i skalfärgen. Köttet är gult. Ljusgrodden är
mörkt blåviolett, medelstor och cylindrisk med tät
hårighet. Blasten är medelhög och bladrik, mörkgrön,
blomningen sparsam. Blomman är vit. Koto är enligt
finska undersökningar resistent mot potatiskräfta, men
i genbankens test har den visat sig mottaglig. Den är
motståndskraftig mot virus Y. Knölen är mottaglig för
Phomaröta. Knölens torrsubstanshalt är medelhög,

konsistens efter kokning lätt mjölig och benägenhet för
mörkfärgning liten. Välsmakande.
Historia
Koto togs fram i Jokioinen, Finland, och släpptes 1961.
Sorten har odlats i mindre omfattning. Den tillhörde
sortlistan fram till 1965, men rekommenderades för
odling ända fram till 1973.

NGB3257 HANKKIJAN TUOMAS (Finland)
Pedigree: Amyla x Horsa
Beskrivning
Medeltidig, mjölig matpotatis med vita till gulskaliga
knölar med ljusgul till gul köttfärg. Skörden brukar vara
riklig men sorten är ofta småfallande. Knölformen oval
och enhetlig. Anses välsmakande och har högt
stärkelseinnehåll. Hankkijan Tuomas har rosa
ljusgroddar och blommar rikligt med rödvioletta
blommor. Bär förekommer sällan. Ögonen är oftast
grunda. Har överlag god motståndskraft mot olika
sjukdomar.

Historia
Framtagen vid Hankkija Plant Breeding Institute,
Finland, 1975.

NGB31792 KULTA (Finland)
Pedigree: T5 x (Goldwährung x Ella)
Beskrivning
Kulta är en sen sort med bra matkvalitet. Plantan är
medelhög och täckande men mindre antal stjälkar och
ger en bra avkastning. Blommans färg är röd. Knölen är
rund och platt. Skalet är tjockt. Ögonen är relativt
grunda. Både skalet och köttet är gulfärgade.
Stärkelsehalten är mycket hög. Knölar karakteriseras av
utmärkt hållbarhet. Sorten har bra motståndskraft mot
sjukdomar. Kulta har mycket bra resistens mot mop-top
virus (PMTV), nematodresistens (Ro1), samt resistans
mot virus Y. Sorten har bra motståndskraft mot
bladmögel men är ganska mottaglig för lackskorv.

Bild: Paavo Ahvenniemi

Knölen är mjölig och har tendens för mörkning efter
kokning. Sorten karakteriseras av bra smak och är
mycket lämplig för pommes frites.
Historia
Kulta er en effekt av Onni Pohjanheimo korsningar
utförda i början av 80-talet på K-maatalous
försöksgården i Hauho. Sorten lanserades av firma
Kesko Oyj 1997. Certifierat potatisutsäde av Kulta
produceras inte längre.

Bild: Paavo Ahvenniemi

NGB3147 GULAR ISLENSKAR (Island)
Synonymer:
ISL: Gular Akureyrar, Gular Vestfirskar, Gular Vestfjarda
Beskrivning
Medelsen matpotatis. Bildar många knölar nära
stjälken. Knölarna är runda till kort ovala med
medeldjupa ögon. Skalet, liksom köttet, är gult.
Knölarna är ofta oregelbundna i formen.
Blåvioletta ljusgroddar. Blålila blommor, inga bär.
Sorten är resistent mot potatiskräfta men mycket
mottaglig för bladmögel och brunröta. Gular islenskar
är motståndskraftig mot PMTV (mop top). Knölarna har
relativt hög torrsubstanshalt och anses ha god smak.

Historia
Gammal lokalsort med okänt ursprung men har
antagligen odlats sedan lång tid tillbaka på Island. Ingen
odling känd i de övriga nordiska länder. Odlades
sporadiskt på Island för 15-20 år sedan men är nu
nästan helt försvunnen.

NGB3175 GULLAUGE (Norge)
Synonymer:
FRA: Jaune d`or de Norvège
FIN: Silmäterä
ISL: Gullauga, Helga
SWE: Gullöga, Jämtlandspotatis, Rödöga
Beskrivning
Halvtidig-halvsen matpotatis. Knölarna är rundovala
och svagt tillplattade. Skalfärgen är normalt gulvit, med
röda partier runt ögonen, men det förekommer också
varianter med helt röda knölar. Färgämnet ligger i
korklagret. Knölarna har medeldjupa ögon och
navelfäste. Köttfärgen är gul. Ljusgroddarna är
rödvioletta med starkare färger vid rotanlagen. Sorten
blommar sällan. Blommorna har mycket svagt
rödvioletta kronblad. Gullauge är inte resistent mot
potatiskräfta, och har mycket svag motståndskraft

mot bladmögel och brunröta. Sorten smittas också lätt
av virussjukdomar, särskilt potatisvirus Y (PVY).
Knölarna har över medelhög torrsubstanshalt, och
Gullauge är känd för god matkvalitet även under kort
växtsäsong långt norrut. Sorten har lågt sockerinnehåll
och har varit en god förälder vid framtagning av sorter
för chipsindustrin.
Historia
Gullauge har odlats länge i Norden. Sorten är känd i
Finland, Island, Norge och Sverige, och är fortfarande
en viktig sort på Island och i någon grad i Nord-Norge.

NGB3210 SORT IV FRA AUKRUST (Norge)
Synonymer:
NOR: Gammelraude
Beskrivning
Knölarna är små med primitiv form, djupa ögon och
starkt insjunket navelfäste. Skalfärgen är röd och
köttfärgen vit till svagt gul. Ljusgroddarna är
rödvioletta. Blommorna är mörkt rödvioletta. Sorten är
inte kräftresistent och har begränsad motståndskraft
mot bladmögel och brunröta. Knölarna har medelhög
till hög torrsubstanshalt. Mjölig sort med god
matkvalitet.

Historia
Okänt ursprung, lokalsort från fjällbygderna i södra
Norge.

NGB3007 SPARRISPOTATIS (Sverige)
Beskrivning
Knölen är mycket långsträckt och smal med korall- eller
kotteliknande form samt kraftigt markerade trekantiga
ögonbryn. Ljusgrodden är långsträckt med ljust
rödviolett färg på basen, där det också finns ganska
många korta hår. Plantan är sen i starten, men har
sedan en frodig utveckling. Den har riklig blomning med
rödvioletta blommor och rikligt med bär. Den sätter
många, ofta små, knölar. Genom sina långa stoloner ger
den ett primitivt intryck. Sparrispotatis är
motståndskraftig mot bladmögel och brunröta samt
mot bladrullsvirus (PLRV), mop top (rostringar, PMTV)

och skorv, men mycket mottaglig för krussjuka
(potatisvirus Y, PVY). Den är motståndskraftig mot
Phoma, Fusarium och rattle (rostringar). Sorten har hög
torrsubstanshalt, men är dock ganska fastkokande. Den
har mycket hög halt av glykoalkaloider, ofta 5 gånger så
hög som den tillåtna i matpotatis. Det är därför inte
lämpligt att äta för stora mängder av sorten!
Historia
Härstamningen är okänd. Sorten har odlats i liten
omfattning i Sverige, mest som kuriositet och som
delikatesspotatis. Gustav V lär ha tyckt om sorten.

NGB3062 RÖDBROKIG SVENSK (Sverige)
Synonymer:
SWE: Knubbapotatis, Rödsprickler
Beskrivning
Sorten är en medelsen matpotatis. Knölen, som ofta
blir storvuxen, är rund, bucklig med djupa ögon och
insänkt navel. Skalet är mörkt rött, mest i kronändan,
med stora skarpt markerade vita fält. Färgen ligger i
korklagret. Köttfärgen är vit. Ljusgrodden är liten,
mörkt rödviolett med ganska liten hårighet. Sent
groende. Plantan är hög med ganska öppet växtsätt.
Det förekommer rätt mycket antocyanfärgning på
bladnerv och blomstjälk.

Blomman är mörkt rödviolett, nästan utan vita spetsar.
Sorten har ganska långa stoloner. Rödbrokig svensk är
mycket mottaglig mot bladmögel, brunröta och
krussjuka (PVY, potatisvirus Y) men motståndskraftig
mot mop top (rostringar, PMTV) och Fusarium. Den har
hög torrsubstanshalt, kokar lätt sönder och har mycket
mjölig konsistens.
Historia
Får betraktas som lantsort och har haft en begränsad
odling, främst i Småland.

NGB3312 CONGO (SWE) (Sverige)
Synonymer:
DNK: Blå kartoffel
FIN: Läpimusta
NOR: Sort fra Aasven, Svartpotet
SWE: Blå Congo, Svartpotatis
Beskrivning
Knölen är oval, ganska slät med medeldjupa ögon.
Skalfärgen är mycket mörkt blå med färg både i och
under korklagret. Köttfärgen är blåviolett med
varierande marmorering och intensitet. Barklagret har
ofta ljusare blå färg än de inre delarna. Färgämnet som
ger den blå färgen är malvidin. Ljusgrodden är
långsträckt, mörkt blåviolett och saknar nästan hår.
Plantan är hög med öppet växtsätt. Starkt
antocyanfärgad stjälk, bladnerv och foderblad.

Congo ger ett intryck av vacker prydnadsväxt i rabatten
med riklig blomning med mörkt blå blommor på brun
botten. Sorten sätter rikligt med bär. Den är ganska
mottaglig för brunröta. Congo har bra kokkvalitet. De,
som vid första anblicken reagerar negativt för
köttfärgen, ångrar sig snart, när de väl fått smaka
kuriositeten.
Historia
Sorten har okänd härstamning. Den har tagits med
i NordGens samling som en kuriositet med tanke på
köttfärgen. Congo har under senare år fått ganska stor
spridning, bl a som delikatess och kuriosa och
förekommer allt oftare i butiker med välsorterade
grönsaksdiskar samt på en del restauranger.

NGB21726 APPELL (Sverige)
Pedigree: Escort x Annika

Sorten har god motståndskraft mot bladmögel samt
brunröta och därför växer den länge, vilket ger en
Beskrivning
större skörd. Sorten är ganska mottaglig för
Appell är en svenskförädlad, medeltidig, högavkastande pulverskorv. Appell är fastkokande med lite mjölighet
potatissort som rekommenderades för ekologisk odling. (koktyp B). Smaken är bra. Köttet mörknar inte efter
Knölar är små till medelstora, kort ovala med grunda
kokning.
ögon. Skalet är gult och köttet ljusgult. Stärkelsehalten
är medelhög. Sorten karakteriseras av bra
Historia
lagringsförmåga. Plantan är medelhög och liggande.
Sorten var förädlad av Svalöf Weibull AB och släpptes
Sorten blommar sparsamt och blommorna är vita.
på marknaden 1997.
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