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Fosen produsentlag jubler:

- Fått kvoteøkning på
98 tonn
De seks produsentene i Fosen produsentlag hadde en
kvote på å levere 676 tonn gulrot i fjor. I år får de levere
98 tonn mer.

De seks gulrotprodusentene som utgjør Fosen produsentlag får levere 98 tonn mer gulrot i år enn året før. Det er (f.v.) Svein Torp,
Jostein Solbue, Karl Rædergård og Roy Hovde meget fornøyde med. FOTO: JAKOB ELLINGSEN
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- Det er dette som skal til for å
ha markedsadgang. Vi søker
hele tiden om å få lov til å
produsere mer. Det er et signal på at vi har både kapasitet og ønske til å levere mer gulrot fra
Fosen. I år har vi fått tilslag, sier Jostein Solbue.
Han er en av de seks produsentene på Ørlandet som utgjør Fosen produsentlag.
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Fordeling
Gartnerhallen har behov for ﬂere gulrøtter i år. Mange har søkt om den økte produksjonen i
Trøndelag. I år er det Fosen og Frosta som har delt den økte produksjonen mellom seg.
- Gartnerhallen har hatt ønske om 200 tonn mer gulrøtter i forhold til fjoråret. De har fordelt
økningen prosentvis på dagens produksjon. Vi ﬁkk 98 tonn og Frosta ﬁkk 102 tonn, forteller,
Roy Hovde.
- Vi har fordelt kvoten utover de seks produsentene i laget.

Få tak i frø
Nå skal det sås. Målet er så mye gulrotfrø i jorda som mulig før 17. mai.

Saken fortsetter etter annonsen
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- Som med andre ting er ikke gulrotfrø noe man får på dagen, sier Solbue.
Bøndene må også omprioritere areal for å dyrke mer gulrot.
- Det er snakk om salgbar avling som skal leveres, 98 tonn salgbar gulrot. Vi må anslagsvis
dyrke gulrøtter på rundt 30 dekar mer i år enn i fjor, sier Karl Rædergård.
- Det er stor grad av vekstskifte på gulrot så det må gå ﬂere år mellom hver gang vi dyrker
gulrot på samme stykke, fortsetter han.
- Det bør være minst sju år mellom hvert år med gulrot. Det betyr at vi må ha mye større
områder til disposisjon. Det har vi, sier Hovde.

Lagerplaner
I dag har de seks gulrotprodusentene felles kjølelager i Bjugn. Det gjør at de kjører mye
gulrot fra jorde til lager.
- Til høsten må vi tenke på lager. Vi er nødt til å ha større kjølekapasitet etter hvert, sier
Solbue.
- Om det blir som vi planlegger, kan nytt lager bli i Brekstad for å korte ned reiseveien,
fortsetter han.

I jorda
De ﬁre produsentene sier at det viktigste for en god gulrotavling er godt vær om våren, og
gode forhold om høsten rett før innhøsting. Da vokser gulrøttene mest i volum, og det har
betydning når leveransen går etter vekt.
- Vi har ikke behov for noen spesialsommer, men variert sommervær er bra, sier Rædergård.
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Nå gjelder det å få frøene i jorda. Da må det være tørt så den steinfrie, lette sandjorda er mest
som mel, og langt fra gjørmete.

MENY

- Gulrot er ikke gulrot
Bøndene forteller at det er avgjørende at gulrot sås med riktig avstand. Det går 88 frø på
målhjulet som setter frøene på hver rad bortover.
- Vi stiller inn utstyret på hvilken type gulrot vi bruker, forklarer Solbue.
- Gulrot er ikke gulrot. Som poteter er det mange typer som hver har sine egenskaper. Noen
kommer tidlig, andre tåler lagring, andre har spesiell smak. Som med poteter, kunne vi
snakket om mandelpotet, pimpernell og så videre med ulike gulrotarter. Kanskje det
kommer en gang i fremtiden, spør han.

Samarbeid
De seks produsentene samarbeider seg i mellom. I tillegg sier de at de drar god nytte av
landbruksressursene lokalt på Fosen gjennom landbrukskontor og Dyrk Fosen-prosjektet.
- Noen gulrotsorter som fungerer godt for eksempel på Frosta funker kanskje ikke like bra
her hos oss. Vi har forsøksfelt for å få velge rett, sier Rædergård.
- Vi har et tett samarbeid med Norsk landbruksrådgivning. Det er en veldig viktig støtte for
oss. De kommer på markavandring hos oss hvert år. I år får de se en betydelig større
produksjon enn før, sier Jostein Solbue.
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Ørjan scoret to i
storseieren
Det var klasseforskjell på duellantene som
lørdag møttes på Bessaker stadion til
lokalderby i 5.divisjon. Åfjord knuste sine
gode naboer fra lenger nord.

Fosen produsentlag jubler:

- Fått kvoteøkning på
98 tonn

– Ingen hemmelighet
at det omsettes
rusmidler blant unge
Tore Melhuus i Natteravnene i Bjugn
etterlyser ﬂere engasjerte voksne som vil
patruljere i Botngård på kveldstid.
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