
LAJIKEOPAS 2020
Mustang 
• Erittäin suuri sokerisato ja erityisen hieno juuren malli
• Hyvä vastustuskyky taimipoltetta (Aph) vastaan 
• Ei muodosta herkästi kukkavarsia, kokemuksia viideltä vuodelta 
• Cruiser peittauksella, hyvä vaihtoehto useimmille 
 
 

Gallop nt-sort
• Ankeroisia sietävä lajike, pärjää tasavertaisesti tavanomaisiin lajikkeisiin verrattuna, vaikka  
 maa olisikin puhdas ankeroisista 
• Suuri ja hyvin peittävä naatti, hyvä vaihtoehto aikaisemmalle Chess lajikkeelle 
• Gaucho peittauksella, myös pohjavesialueelle  
 
 
Fortnox nt-sort 
• Uusi, erittäin satoisa ankeroisia sietävä lajike,  
 löytyy jo Ruotsin markkinoilta
• On ollut selvästi markkinoiden paras lajike Sjt:n  
 ankeroiskokeissa, eli ankeroisten saastuttamassa maassa 
• Joko Poncho Beta peittauksella, tehokas myös maassa oleviin 
 tuhohyönteisiin tai Force peittauksella, neonikotinoidivapaa  
 vaihtoehto ilman kasvirajoituksia seuraavalle vuodelle



Valitse joku Hilleshögin perinteisistä lajikkeista, mikäli haluat saavuttaa maksimaalisen  
sokerisadon ja parhaimman taloudellisen tuloksen.  

Lajikkeillamme on tunnetusti hyvän mallinen juuri ja keskittynyt naatin kanta, mikä helpottaa 
nostotyötä.
 
On hyvä valita 2-3 lajiketta. Näin sinulla on mahdollisuus vertailla eri lajikkeita omassa  
viljelyssäsi ja samalla vähennät riskiä lajikevalinnassa (ei kaikki munat samassa korissa).
 
Vaikka luulet, että sinulla on vain vähäinen ankeroisongelma, sinun tulisi valita yksi ankeroisia 
sietävistä lajikkeistamme, Gallop tai Fortnox. Nykyiset ankeroisia sietävät lajikkeet antavat 
käytännössä yhtä hyvän sadon kuin tavanomaiset lajikkeet.
 
Katso tarjoamme eri peittausvaihtoehdot ja mieti onko sinulla joku erikoistarve, esim  
pohjavesialue tai seuraavan vuoden kasvivalinta.
 
Mustang on neljänä vuotena viidestä ollut täysin vapaa kukkavarsista ja on näin ollen  
turvallinen valinta. 
 
Mikäli tarvitset ison ja peittävän naatin, sinun tulisi valita Gallop.
 
Mustangilla on markkinoiden paras vastustuskyky taimipoltetta vastaan, koskee erityisesti 
aphanomyces sientä.

Lajikkeillamme on keskinkertainen vastustuskyky ramularia vastaan, silti kannattaa varautua 
tautitorjuntaruiskutukseen. 
 
Lajikkeistamme Fortnoxilla on paras sokeripitoisuus. 
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Hilleshögin ohjeet vuoden 2020  
lajikevalintaan

Muita viljelyominaisuuksia, Hilleshögin omat arviot

Viralliset lajikekoetulokset 2017–2019, mittarilajikkeet = 100

Lisätietoa antaa paikallinen edustajamme: Henrik Svärd, puh 0400 465 009, e-post: henrik.svard@sci.fi

Fröstockar Ankeroisia Ramularia Taimipolte 
”Aph”

Naatin  
peittävyys

Mustang +++ - ++ +++ ++

Gallop ++ ++ ++ + +++

Fortnox ++ ++ ++ + +

Juurisato Sokeri-% Sokerisato

Mustang 103 100 103

Gallop 103 100 102

Fortnox 102 101 103


