
KWS læggekartofl er

Tidlig fastkogende sort til helårsbrug. 
Ovale knolde med gult kød og gul skind-
farve. Inova er en robust sort der giver et 
stabilt højt udbytte og kan dyrkes på de 
fl este jordtyper. Meget lidt modtagelig for 
rust. Nematode- og brokresistent.

Tidlig sort med lys gult kød, og lys gul 
skindfarve og fl ot skindfi nish. Perline 
sætter mange knolde, hvilket gør den 
specielt egnet til produktion af små 
kartofl er. Sorten er fastkogende og 
derfor god til både pakning og til 
forarbejdningsindustrien. Nematode- 
og brokresistent.

Middeltidlig sort med ovale knolde med 
lysegult kød og skind. Ramos er en robust 
sort der giver et højt udbytte og som er 
nem at lagre. Kan dyrkes på de fl este jorde 
og har en god modstandsdygtighed mod 
skimmel i knoldene. Nematoderesistent.

Middeltidlig sort med lys gult kød og gul 
skindfarve. Flot skindfi nish og god smag. 
Piccolo sætter mange knolde med stor 
andel under 40 mm, hvilket gør den 
specielt egnet til produktion af små 
kartofl er. God til både pakning og til 
forarbejdningsindustrien. Nematode- og 
brokresistent.

Meget tidlig sort som er meget god til 
økologisk produktion, da den er ekstrem 
modstandsdygtig overfor skimmel i 
toppen. Knoldene er ovale med gult skind 
og lysegul kødfarve. Biogold kan dyrkes 
på de fl este jordtyper og giver et godt 
udbytte af knolde med et stabilt højt 
tørstofi ndhold. Nematode- og brokresistent.

For yderligere information og køb, 
kontakt KWS Scandinavia A/S: 
Henrik K. Larsen, tlf. 5099 8082

www.kws-potato.dk

Suomen Peruna Oy
Munkkentie 174, 21620 Kuusisto
Puh. 0400-88 55 11

www.suomenperuna.fi 
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KWS læggekartofl er

Tidlig fastkogende sort til helårsbrug. 
Ovale knolde med gult kød og gul skind-
farve. Inova er en robust sort der giver et 
stabilt højt udbytte og kan dyrkes på de 
fl este jordtyper. Meget lidt modtagelig for 
rust. Nematode- og brokresistent.

Tidlig sort med lys gult kød, og lys gul 
skindfarve og fl ot skindfi nish. Perline 
sætter mange knolde, hvilket gør den 
specielt egnet til produktion af små 
kartofl er. Sorten er fastkogende og 
derfor god til både pakning og til 
forarbejdningsindustrien. Nematode- 
og brokresistent.

Middeltidlig sort med ovale knolde med 
lysegult kød og skind. Ramos er en robust 
sort der giver et højt udbytte og som er 
nem at lagre. Kan dyrkes på de fl este jorde 
og har en god modstandsdygtighed mod 
skimmel i knoldene. Nematoderesistent.

Middeltidlig sort med lys gult kød og gul 
skindfarve. Flot skindfi nish og god smag. 
Piccolo sætter mange knolde med stor 
andel under 40 mm, hvilket gør den 
specielt egnet til produktion af små 
kartofl er. God til både pakning og til 
forarbejdningsindustrien. Nematode- og 
brokresistent.

Meget tidlig sort som er meget god til 
økologisk produktion, da den er ekstrem 
modstandsdygtig overfor skimmel i 
toppen. Knoldene er ovale med gult skind 
og lysegul kødfarve. Biogold kan dyrkes 
på de fl este jordtyper og giver et godt 
udbytte af knolde med et stabilt højt 
tørstofi ndhold. Nematode- og brokresistent.
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Käyttökohde:  Pakkaamo, Kuorimo
Aikaisuus: Aikainen tai erittäin aikainen
Värikoodi:   Kiinteä / Yleis

- Tasakokoinen sato
- Ankeroisen kestävä, Ro1 ja Ro4
- Kestävä perunasyöpää vastaan, rotu 1
- Sileä ja aikainen kuorenvalmistus
- Kestää hyvin mekaanisia vaurioita
- Pitkänmallinen mukula
- Vaaleankeltamaltoinen peruna
- Keltainen kuori

Käyttökohde:  Pakkaamo, Kuorimo, Teollisuus
Aikaisuus:  Keskiaikainen
Värikoodi:   Kiinteä / Yleis

- Tasakokoinen sato
- Ankeroisen kestävä, Ro1
- Kestävä perunasyöpää vastaan, rotu 1
- Erittäin hyvä viruksenkestävyys
- Erittäin harvoin sisäisiä vikoja
- Keltamaltoinen peruna
- Keltainen kuori

Käyttökohde:  Pakkaamo, Teollisuus
Aikaisuus:  Keskiaikainen
Värikoodi:   Yleis / Jauhoinen

- Ankeroisen kestävä, Ro1 ja osittain Pa2
- Erittäin hyvät varastointiominaisuudet
- Melko hyvä viruksenkestävyys
- Kestää hyvin mekaanisia vaurioita
- Vaaleankeltamaltoinen peruna
- Vaaleankeltainen kuori

Käyttökohde:  Luomuviljely
Aikaisuus:  Aikainen tai erittäin aikainen
Värikoodi:  Yleis

- Ankeroisen kestävä, Ro1
- Kestävä perunasyöpää vastaan, rotu 1
- Erittäin hyvä lehtirutonkestävyys
- Tasainen kuiva-ainepitoisuus
- Vaaleankeltamaltoinen peruna
- Kirkkaankeltainen kuori
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Tidlig fastkogende sort til helårsbrug. 
Ovale knolde med gult kød og gul skind-
farve. Inova er en robust sort der giver et 
stabilt højt udbytte og kan dyrkes på de 
fl este jordtyper. Meget lidt modtagelig for 
rust. Nematode- og brokresistent.

Tidlig sort med lys gult kød, og lys gul 
skindfarve og fl ot skindfi nish. Perline 
sætter mange knolde, hvilket gør den 
specielt egnet til produktion af små 
kartofl er. Sorten er fastkogende og 
derfor god til både pakning og til 
forarbejdningsindustrien. Nematode- 
og brokresistent.

Middeltidlig sort med ovale knolde med 
lysegult kød og skind. Ramos er en robust 
sort der giver et højt udbytte og som er 
nem at lagre. Kan dyrkes på de fl este jorde 
og har en god modstandsdygtighed mod 
skimmel i knoldene. Nematoderesistent.

Middeltidlig sort med lys gult kød og gul 
skindfarve. Flot skindfi nish og god smag. 
Piccolo sætter mange knolde med stor 
andel under 40 mm, hvilket gør den 
specielt egnet til produktion af små 
kartofl er. God til både pakning og til 
forarbejdningsindustrien. Nematode- og 
brokresistent.

Meget tidlig sort som er meget god til 
økologisk produktion, da den er ekstrem 
modstandsdygtig overfor skimmel i 
toppen. Knoldene er ovale med gult skind 
og lysegul kødfarve. Biogold kan dyrkes 
på de fl este jordtyper og giver et godt 
udbytte af knolde med et stabilt højt 
tørstofi ndhold. Nematode- og brokresistent.
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Tidlig fastkogende sort til helårsbrug. 
Ovale knolde med gult kød og gul skind-
farve. Inova er en robust sort der giver et 
stabilt højt udbytte og kan dyrkes på de 
fl este jordtyper. Meget lidt modtagelig for 
rust. Nematode- og brokresistent.

Tidlig sort med lys gult kød, og lys gul 
skindfarve og fl ot skindfi nish. Perline 
sætter mange knolde, hvilket gør den 
specielt egnet til produktion af små 
kartofl er. Sorten er fastkogende og 
derfor god til både pakning og til 
forarbejdningsindustrien. Nematode- 
og brokresistent.

Middeltidlig sort med ovale knolde med 
lysegult kød og skind. Ramos er en robust 
sort der giver et højt udbytte og som er 
nem at lagre. Kan dyrkes på de fl este jorde 
og har en god modstandsdygtighed mod 
skimmel i knoldene. Nematoderesistent.

Middeltidlig sort med lys gult kød og gul 
skindfarve. Flot skindfi nish og god smag. 
Piccolo sætter mange knolde med stor 
andel under 40 mm, hvilket gør den 
specielt egnet til produktion af små 
kartofl er. God til både pakning og til 
forarbejdningsindustrien. Nematode- og 
brokresistent.

Meget tidlig sort som er meget god til 
økologisk produktion, da den er ekstrem 
modstandsdygtig overfor skimmel i 
toppen. Knoldene er ovale med gult skind 
og lysegul kødfarve. Biogold kan dyrkes 
på de fl este jordtyper og giver et godt 
udbytte af knolde med et stabilt højt 
tørstofi ndhold. Nematode- og brokresistent.
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KWS læggekartofl er

Tidlig fastkogende sort til helårsbrug. 
Ovale knolde med gult kød og gul skind-
farve. Inova er en robust sort der giver et 
stabilt højt udbytte og kan dyrkes på de 
fl este jordtyper. Meget lidt modtagelig for 
rust. Nematode- og brokresistent.

Tidlig sort med lys gult kød, og lys gul 
skindfarve og fl ot skindfi nish. Perline 
sætter mange knolde, hvilket gør den 
specielt egnet til produktion af små 
kartofl er. Sorten er fastkogende og 
derfor god til både pakning og til 
forarbejdningsindustrien. Nematode- 
og brokresistent.

Middeltidlig sort med ovale knolde med 
lysegult kød og skind. Ramos er en robust 
sort der giver et højt udbytte og som er 
nem at lagre. Kan dyrkes på de fl este jorde 
og har en god modstandsdygtighed mod 
skimmel i knoldene. Nematoderesistent.

Middeltidlig sort med lys gult kød og gul 
skindfarve. Flot skindfi nish og god smag. 
Piccolo sætter mange knolde med stor 
andel under 40 mm, hvilket gør den 
specielt egnet til produktion af små 
kartofl er. God til både pakning og til 
forarbejdningsindustrien. Nematode- og 
brokresistent.

Meget tidlig sort som er meget god til 
økologisk produktion, da den er ekstrem 
modstandsdygtig overfor skimmel i 
toppen. Knoldene er ovale med gult skind 
og lysegul kødfarve. Biogold kan dyrkes 
på de fl este jordtyper og giver et godt 
udbytte af knolde med et stabilt højt 
tørstofi ndhold. Nematode- og brokresistent.
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KWS læggekartofl er

Tidlig fastkogende sort til helårsbrug. 
Ovale knolde med gult kød og gul skind-
farve. Inova er en robust sort der giver et 
stabilt højt udbytte og kan dyrkes på de 
fl este jordtyper. Meget lidt modtagelig for 
rust. Nematode- og brokresistent.

Tidlig sort med lys gult kød, og lys gul 
skindfarve og fl ot skindfi nish. Perline 
sætter mange knolde, hvilket gør den 
specielt egnet til produktion af små 
kartofl er. Sorten er fastkogende og 
derfor god til både pakning og til 
forarbejdningsindustrien. Nematode- 
og brokresistent.

Middeltidlig sort med ovale knolde med 
lysegult kød og skind. Ramos er en robust 
sort der giver et højt udbytte og som er 
nem at lagre. Kan dyrkes på de fl este jorde 
og har en god modstandsdygtighed mod 
skimmel i knoldene. Nematoderesistent.

Middeltidlig sort med lys gult kød og gul 
skindfarve. Flot skindfi nish og god smag. 
Piccolo sætter mange knolde med stor 
andel under 40 mm, hvilket gør den 
specielt egnet til produktion af små 
kartofl er. God til både pakning og til 
forarbejdningsindustrien. Nematode- og 
brokresistent.

Meget tidlig sort som er meget god til 
økologisk produktion, da den er ekstrem 
modstandsdygtig overfor skimmel i 
toppen. Knoldene er ovale med gult skind 
og lysegul kødfarve. Biogold kan dyrkes 
på de fl este jordtyper og giver et godt 
udbytte af knolde med et stabilt højt 
tørstofi ndhold. Nematode- og brokresistent.
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Siemenperunaa Suomen Peruna Oy:ltä
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