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Skuffande fruktprognose, 
men optimisme på lang sikt
Fruktlagerinspektørens fruktprognose pr. 1. juli er 
skuffande lesing, sjå www.grontprodusentene.no/ak-
tuelt. På lang sikt er det likevel optimisme og investe-
ringane i næringa fortset. i sesongen 2019 opna Tele-
frukt nytt anlegg. Hardanger Fjordfrukt er klar med sitt 
nå i 2020, og til sesongen 2021 kjem Lærdal. Anlegga 
er/blir rasjonelle og gjer at norsk sesong kan utvidast 
(og regulerast) med hjelp av ny teknologi. Bileta er frå 
7. juli då Lars Sponheim opna nytt anlegg til 45 millio-
nar på Hardanger Fjordfrukt.
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UNIK KLASSIKER: 

MF 3080 med 123 timer
MED LUKT AV FRITYROLJE: 

Ford 9NAN på parafindrift
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Kornfordling
Graminor utvikler nye plantesorter for det norske jord – og hagebruket. Vi utvikler 
nye plantesorter av korn, engvekster, potet, frukt og bær.
innen korn har Graminor foredlingsprogrammer i seks- og toradsbygg, havre og hve-
te. Viktige egenskaper som vektlegges i utvikling av nye kornsorter er høy avling, god 
stråstyrke og resistens mot sykdommer. i hvete er i tillegg et stabilt og høyt falltall samt 
et høyt proteininnhold av god kvalitet viktig for gode bakeegenskaper.

Mye av vekstsesongen brukes til observasjoner og vurderinger i felt. Dataene fra felt, 
i tillegg til analyser etter innhøsting, brukes til å velge ut de mest lovende kryssingene 
som har potensiale til å bli en ny sort.    

På bildet vurderer havreforedler Trond Buraas potensielt nye havresorter. 


