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Mye av ressursforbruket til Søtpotet  har i 2019 er gått til å skaffe kunnskaper; gjennom reiser, 
forsøk og litteratursøk. Vi har dyrket søtpotet på ca 7 mål på Nøtterøy i Vestfold.  
 
Viktig var tur til USA; Lousianna State University er kanskje det fremste kunnskapssenter for 
Søtpotet. Her delte de generøst helt ny innsikt i hvordan formen på knollene kan manipuleres 
med dyrkingsteknikken.  I New Orleans deltok vi  (Emanuel Elgerud og Leif Thore) i den årlige 
US Sweet Potato Convention. 
 
Kunnskap om dyrkingsteknikk har vi nå hovedsakelig fra Holland, Israel og USA.   
Vi kopierer opplegget fra de dyktigste israelske produsentene og modifiserer til norske 
forhold. 
 
Stiklinger/ slips er et stort tema. 
Det kan være fristende å importere billige stiklinger fra Spania. Det viser seg imidlertid at det 
ikke er så enkelt å få til god koordinering av høstetidspunkt, plantesertifikat og frakt. Besøk der 
hos største leverandør, nær Malaga, avslørte tvilsom hygiene. I Israel opererer de med et helt 
annet hygieneregime og 30 -50% høyrere avling.  
Gruppen som arbeider med SP ved SLU, Lund, har konkludert med at stiklinger bør produseres 
innenlands. Mye tyder på at dette er riktig. 
 
Sorter: 
Antagelig er den vanlige sorten Beauregaard bra nok inntil videre. Vi har testet rundt 20 
forskjellige sorter denne sesongen. Erato Orange fra Volmary er interessant. Etter hvert vil nok 
nye amerikanske sorter bli tilgjengelige. Nå begrenses tilgangen av monopoliserte rettigheter. 
 
Produksjon av stiklinger: 
`Rene` morknoller kan greit lagres fra innhøsting (sept) til neste vår. I mars -april varmes de opp 
et par uker. Stiklinger (for eksempel 10 stk) kommer da etter hvert til syne. Kassene med 
morknoller flyttes deretter til veksthus. Stiklingene skjæres av og plantes ut i første del av mai. 
Plantemateriellet bør skiftes ut f eks hvert 2. år med in vitro planter fra Israel. 
I 2019 ble det brukt et lagerrom med vekstlys  i stedet for drivhus. Dette fungerte svært 
dårlig; svake planter ble satt ut i åkeren 10 dager for sent. Importerte planter fra Spanien 
sviktet totalt. 
 
Marked: 
Med utplanting innen midten av mai, så kan salget starte 1.sept.  
I vinterhalvåret importeres rundt 350 t hver måned. 
 
Fem Menybutikker rundt Tønsberg har nå solgt uvasket SP siden ca 1.nov.  De er forbauset over 
holdbarheten. Andreas, Meny Revetal, og Kari Anne, Meny Tolvrød (grøntansvarlige)  hevder at 
de selger minst like mye som de vanligvis gjør med import.  
 
Jord:  
Fra de fleste hold snakkes det om å benytte lett jord.  I alle år har vi fått størst avling på den 
letteste jorda. 
Det er uvisst hva dette skyldes; kanskje blir det for mye vann hvor dryppslangene ligger lavest – 
gjerne på den tyngre del av jordene. 



Dyrkingen: 
Vi har nå en god spansk bedformer /plastlegger som lager to små driller med drypp under 
traktoren.  
Manuell utplanting gikk i år like fort som hos kollega i NL: 10 timer/ da.  
Med ny utplantingsteknikk blir det kun små plantehull i biofilmen: lite ugras i hullene. Dette må 
fjernes manuelt. I mellomradene kreves enkel radrensing  to- tre ganger. 
 
Søtpotet er varmekrevende. Dekking med fiberduk er vanligvis gunstig. Dette kan imidlertid 
være ødeleggende rett etter utplanting pga for stor varme ved plantehullene. 
 
Vi har ikke støtt på plantesykdommer eller innsekter. Hypping er antagelig gunstig for å holde 
gnagere i sjakk. 
 
Bladverket slås av med en innleid løkavblader.  Denne maskinen har skadet en god del knoller; 
her er det forbedringspotensiale. 
 
Knollene er svært følsomme: høstemaskinen – en belte-potetopptager- har nok også påført 
knollene en god del skader. 
(Nytt belte med større spileavstand vil være gunstig.)  
Knollene samles manuelt ved bruk av høstevogn, som for salat.  
 
Lagring:  
De knollene vi i 2019 brukte til produksjon av stiklinger var som nye da vi startet oppvarmingen i 
mars. De var lagret fra sept. 2018 i kjeller ved 13C, med vann på gulvet.  
Samtidig vet vi at knollene letter 5 % på et blunk om de ikke har gunstige lagerforhold. 
Vi har egnet lager hvor vi kan oppbevare  et større kvanta i flere måneder. 
 
Pakking: I første omgang trengs ikke mye utstyr. Butikkene ønsker ikke størrelsessortering.  
Fra Menybutikkene som har testsalg nå i høst/vinter hevdes det at uvasket er helt ok . Med 
distribusjon via Bama er det ikke greit med jord, det bør børstes av ved pakking. 
Skulle det bli krav om vasking, så blir det mer omfattende tilrigging. Da måtte det også 
installeres godt tørkeanlegg. 
 
Avling: 
Det burde være mulig å oppnå 3 -4 t/da salgsvare.   
Men vi har begrenset vekstsesong, det er ikke rom for mange feil. 
Der hvor det meste ble gjort riktig, så var avlingen på 5-6 t/da i 2018 og 3,5 -4 t/da i 2019. 
 
Økonomi: 
Det er nærliggende å sammenligne med isbergsalat som dyrkes av B&H: 
For Søtpotet så er investering i åker -frem til innhøsting:  50% høyere enn for isberg. 
Dekningsbidraget  med avling 2700 kg/da tilsvarer omtrent isbergsalat. 
Med avling 3300 kg/da, så blir resultatet 50% bedre enn for salat.. 
 
Emanuel har nylig funnet en rapport fra Vinland, Canada, som bekrefter betydningen av tidlig 
planting ( mye lys).  Jeg tror vi begynner å nærme oss brukbar innsikt, selv om det fremdeles 
mangler noen biter i puslespillet. 
 
Nøtterøy, Desember 2019 
Leif Thore Bjertnæs 
 
 







18.03 30.0326.03

10.04 27.04

From 08.03     22 -25C  lagerrom med for lite kunstig lys,  fiasko





20.05.19



Plants made by us



31.05

Plants from Spain



09.0631.05
Plants from Spain

Take care; hot air from chimney



Onion foliage cutter,                                 potatoharvester





Orleans 3500 kg/da Erato Orange  4700 kg/daBeauregaard 4000 kg/da



Beauregaard: Transplanted 20.05: Left agryl 3,5 -4 kg/m2.  Right without: 1.5 kg/m2



Svært farlig. Kom med knoller fra Vietnam



ICA Stockholm 08.10.19  69 SEK/Kg Meny  30 kr/kg



Mother tubers for 2020.         From in vitro Israel 2018



Sweet Potato
SP is the worlds 6th important crop, cultivated under warm condition. So we have to 
go outside North Europe to learn, and then adjusting to  a system suitable for 
Norwegian condition.
For making a production field, we transplant slips – or cuttings.
The big question is: how to make slips?

In Israel, they make the slips from clean plug plants.  They start with a small nursery in  
a closed plastic house. Later cuttings are transplanted outside to a big nursery. Here 
they take slips for the production field.
Is USA and in Spain they transplant ´´clean´ mother tubers to a nursery in outside field. 
From this they later harvest slips for transplanting to production field.

In Scandinavia we probable have to start in glashouse with a few clean in vitro/ plug
plants from Israel. From this are made clean mother tubers in outside field.  Next year, 
the tubers are heated and grown in glasshouse and from each tubers are sprouting 10 
-20 slips.

Maybe its possible to start with clean plug plants in glasshuse and from this propagate
more plug plants   for directly transplanting in production field. Maybe.



Study tours  Sweet potato  2018-2019
Bjertnæs & Hoel www.bogh.no

Israel
(Sept 2017  and)    Feb.2018

Leif Thore Bjertnæs ltb2@me.com

Student/ SP ekspert Emanuel Elgerud, 
Student Bartek Ratusznik

http://www.bogh.no/


1 Visit to Rahan Meristem, Rosh Hanikra, near Naharyha
Produser of clean seedlings.

2 Visiting farms near Beer Sheva, guided by Netafim: 
- Guy Reshef, international agronom
- Itzik Inbar, sales manager
- Oded Frumkin, Orev irrigation Odense.  agent in Denmark



Visit to Rahan Meristem, Rosh Hanikra, near Naharyha

The company operates in different countries. The main activities are breeding and propagating
fruite trees.
Sweet potato: main varieties Bauregaard and Georgia Jet.  Probably most of the SP growers in 
Israel receive In Vitro plants  or plug plants from this laboratory.  The growers are always looking
for good plants/ good tubers in theire fields: good samlpes are sent to Rahan Meristem for use in 
theire farm next year as a privat clone
We can bring any SP tuber here for cleaning and propagation.

We will receice 300 in vitro plants Hygiene



VISIT GROWERS
Mr Eitan near Beeri

1. Generation: Start in nursery, 1,2 da,  in October with 1500 in vitro plants. 
(plug plants)Transplanted on silver plastic (black under) , flat land, c/c 50 cm 
plants, c/c 160 lines. (or around 1 plant/m2).  One drip line for each plant line. 
All plants grow undisturbed until end of feb: start harvest cuttings for the next
generation. Very big plants.      From in vitro,  1:100 plants.  Area  1:20.

2.Generation: 24.feb start transplanting . One line on beds without  film. c/c 7 
cm. plants, c/c lines 190 cm:  7000 plants/da. 
22 da = 150 000 plants. Small tunells, no ventilation.  Eitan says that with 
black/silver plastic film it  would be too hot. He is not afraid of high humidity, 
no diseases.
Transplanting by hand; slowly and big variation of plant position. One or two 
nodes in soil. Some slips without leaves.

3.Generation: Transplanting to production field around 1.May:  400 da
c/c ridges 95 cm (190 cm beds) like small potato ridges.
7 plants/m 7500 plants/da



1.Generation;  clean seedlings growing 4 months.      Small nursery (end of
Feb)            Mr Eitan,  farm 1



good slips for  transplanting to big nursery – outside.



2.Generation; big nursery outside.            In end of April cuttings from this area will be 
transplanted to fields for making tubers  (3. generation) 



Machine for cutting and removing foliage



Grimme machine; for lifting.





Sept 2017      



Sept 2017   6- 7 kg/m2



Visit  kibbutz Nerim,  farm 2:  Transplanting for making second, big,nursery. 
The manager was not stressed by the bad establishment. Slowly work by 
hand. Guy  was very disappointed
Manager: the transplants and the field will be ok!
Still selling SP from 2017:  Export price now is 1€/ kg: good!



Kibbutz Nerim



Meir Mesika, farm 3.  Emanuel Elgerud, Guy Reshef . (left:potatoes)              
Start making 2. generasjon already in Nov.



Transplanting: press two finger near node two





Drying immediately



Good price for the small ones



Visit Meir Mesika,  Per Gan

• For all transplanting on sandy soil: compost: 3m3 cow and 1 m3 chicken
• Start with plug from in vitro in August in greenhouse. (Quite early)
• Transplanting (end cuttings) to 2. generation start in November, 180 da. 
• Continous cut and transplant, throughout the winter.
• Transplanting on silver film. Flat land.   Because he don’t know how to lay 

out film on potato ridges. 
• Tunell: don’t care about humidity, no diseases. But begin ventilation in 

Feb. Plastic 400 micron.
• Slips cost around 0,6 kr/stk
• 1.May: start transplanting 3. gen. on ridges.
• Harvest after 120  -160 days.
• Early harvest best storing.
• Mechanical demage: rotten after  2- 3 months.
• In storing room: humidity by ultra sound.
• Plug plants: maybe better for 1.st transplanting. When its low temp in 

soil.



Lund , Sverige 30.11.18 



Prof John Yong, SLU : `more value in the leaves
than in the tubers`



USA
Jan 2019
National Sweet Potato Convention 2019,  New Orleans
Lousianna State University,  Don LaBonte,  Arthur  Villordon



Making new varieties



USA  harvester





Feb 2019,  Erato Orange           Berlin Fruite logistica



Spain
Visit slip grower,   Valez-Malaga    April 2019



Visit slips grower, Aug 2019
Virus?



Near Arcos de la Fronterra. 1500 da SP,  2 -5 t/da,     Heavy soil. Much work with grading



Nøtterøy
Meny supermarked want mix of different size, not grading.  Probably
the biggest are suitable for restaurants.   The tubers have to be 
brushed. Washing should not be nessessary

Nøtterøy Sept 2019 Not as long as in 2017-18.


