
  
 

 

Resultater fra avlingsundersøkelser i løk 2021 
Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) (styringsgruppa i løk) foretok avlings-

undersøkelser i løk 5. – 9. august 2022. Undersøkelsene ble foretatt i Innlandet (Toten og 

Hamar-regionen), Viken (Rygge), Vestfold og Telemark (Brunlanes og Slagen), Trøndelag 

(Frosta) og Rogaland (Orre og Brusand). Det er første året vi har tatt ut prøver i Rogaland.  

 

Det har vært et godt vekstår for løken i alle distrikter. Noen løkfelter bærer litt preg av varmen 

i juli. Alle områder har vannet mye. 

 

Gul løk 

Det er registrert litt bakterieråte i noen felt i flere distrikter 

Resultatene fra årets avlingsundersøkelser viser gjennomgående jevne fine felter i alle 

distrikter. Det var også i år, ved prøvetaking, en relativ stor andel løk over 65 mm i de fleste 

feltene (65+ andelen er ca. 65 %).  

Den gule løken sto fint i alle distrikter og var ved prøvetaking klar til rykking mange steder. 

Kvaliteten var generelt bra da prøvene ble tatt ut. Forutsatt at det ikke blir problemer med 

bakterieråte, eller vanskelige forhold under innhøstingen, ser det svært lovende ut med tanke 

på mengde og kvalitet på den norske gule løken.  

 

GPS’ styringsgruppe løk mener prognosen tilsier at norsk gul løk, høstet i 2021, kan 

forventes å være i markedet til i starten av juni 2022. 

 

Rødløk 

Rødløken sto fint i alle distrikter og var klar til rykking mange steder da prøvene ble tatt ut. 

Det var også i år, ved prøvetaking, en relativt stor andel løk over 65 mm i de fleste feltene 

(65+ andelen er ca. 65 %). Kvaliteten på løken var generelt bra da prøvene ble tatt ut. 

Forutsatt at det ikke blir problemer med bakterieråte, eller vanskelige forhold under 

innhøstingen, ser det svært lovende ut med tanke på mengde og kvalitet på den norske 

rødløken.  

GPS’ styringsgruppe løk mener prognosen tilsier at norsk rød løk, høstet i 2021, kan 

forventes å være i markedet til i starten på mai 2022.   
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