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Vår plantearv

tilgjengelighet: Dagnøytral og de 40 andre ”sor-
tene” av Jordskokk er tilgjengelige gjennom Plante-
klubb for Grønnsaker. 

opprop: Kjenner du til jordskokkplanter som ligner 
på Dagnøytral og kan spores tilbake til 1960-tal-
let eller tidligere, tar gjerne kontakt med Stephen 
(stephenb@broadpark.no) 

mer informasjon: Du kan lese mer om jordskokk 
på Bioforsk sin jordskokkside, www.jordskokk.no

Stephen Barstow 
samarbeider med Norsk 
genressurssenter som 
prosjektleder for innsamling 
av løktyper og andre 
flerårige grønnsaker og som 
leder av Planteklubben for 
grønnsaker, potet og urter.

Planteklubben ønsker tips om gamle grønnsaker. 
Les mer på: http://www.skogoglandskap.no/fag
artikler/2007/planteklubb_gronnsak_potet

Jordskokk er et 
av de vakreste 
plantene i høst-
hagen og blom-
strer helt frem til 
frosten

Diversiteten i form, farge og smak er stor i Jordskokk-verdenen; Dagnøytral er øverst i midten.

Jordskokk 
fra Ontario
Jordskokk (Helianthus tuberosus) er en hardfør flerårige 
slektning av solsikke som dyrkes primært for sine spiselige 
knoller, men er faktisk også et av de fineste prydplanter 
i høsthagen!  
tekst og foto: stephen barstow

Folk flest kanskje tror at jordskokk er noe nytt, men vi har dyrket den som 
matplante helt siden 1600-tallet. I Norges første hagebok ’Horticultura’, skrevet 
av Christian Gartner i Trondheim (1694), er jordskokk nevnt, men ikke potet! 
Det er stor genetisk variasjon i knollene blant de rundt 200 navnesortene ute i 
verden, både når det gjelder form, farge og smak. I Norge var det satt igang et 
prosjekt på 90-tallet med innsamling av jordskokk fra forskjellige landsdeler og 
resultatet ble rundt 40 innsamlinger eller landraser. Disse viste stor genetisk 
variasjon. Samlingen befinner seg idag hos Bioforsk på Landvik og er også tatt 
vare på av medlemmene i Planteklubb for Grønnsaker. 

Jordskokk er i utgangspunkt en kortdagsplante og knollene vil da legge på 
seg mest fra oktober og utover, men kuldegrader vil ofte stoppe utviklingen 
og avlingen kan da bli liten. Av samme grunn blir jordskokkfrø aldri modne 
i Norge og planten er derfor kun vegetativt formert med knoller her til lands. 
Jordskokk solgt i butikkene er oftest  kortdagssorter importert fra Frankrike og 
Italia. Heldigvis finnes det sorter som er mindre sensitive i forhold til dagleng-
den. Sorten Dagnøytral introdusert på 1970-tallet er en slik sort som etter en 
artikkel i Hagetidend er blitt et slags hovedsort i norske hager. Dagnøytral kan 
begynne å blomstre i Sør Norge allerede i august og kan gi avlinger større enn 
potet. Sorten kan også gi brukbare avlinger lengre nord i landet. Dagnøytral 
knoller er store og ganske ujevne i formen med flere ”hoder” og planten sprer 
seg langsomt (andre typer jordskokk kan være veldig spredningsvillige i en hage 
og vanskelige å bli kvitt).  Bakdelen er at sorten er vanskeligere å rengjøre og 
skrelle (men, man må ikke skrelle). 

For noen år siden leste jeg i min bibel over verdens spiselige vekster, Stephen 
Facciolas Cornucopia II, om en Nord Amerikansk sort Stampede (som betyr 
hest i vill fart) og beskrivelsen av den (en måned tidligere enn andre sorter.) 
var slående lik vår Dagnøytral. Kunne det være samme sort? For 3 år siden 
lyktes jeg endelig  å importere en knoll av Stampede og min konklusjon er at 
de faktisk er identiske og den blomstret faktisk første gang på akkurat samme 
dag som Dagnøytral! Stampede oppgis av Facciola å ha vært selektert av en 
indianerstamme fra Nord Ontario i Canada! 

Vi vil gjerne få greie på hvor lenge Dagnøytral har vært dyrket i Norge (se 
oppropet)! Det kan hende at sorten har vært her lenge før den var valgt ut på 
NLH på 70-tallet n


