
SORTGUIDE 2020
Mustang 
• Mycket stor sockerskörd och en speciellt fin rotform
• Bra motståndskraft mot rotbrand, speciellt aphanomyces-svampen 
• Bildar inte lätt fröstockar, erfarenheter sedan fem år tillbaks  
• Cruiser betning, bra alternativ för de flesta 
 
 

Gallop nt
• Nematodtolerant sort som klarar sig mycket bra även i jämförelse med vanliga sorter på  
 icke infekterade jordar 
• Stor och vältäckande blast, ett bra alternativ till den tidigare sorten Chess 
• Med Gaucho betning, tillåten även på grundvattenområden 
 
 
Fortnox nt 
• Ny, mycket högavkastande nematodtolerant  
 sort, finns redan på marknaden i Sverige
• Speciellt goda resultat på nematodinfekterade fält 
• Med antingen Poncho Beta betning, effektiv även mot  
 i marken levande skadeinsekter eller med Force betning,  
 ett neonikotinoidfritt alternativ utan begränsningar gällande 
 efterföljande grödor.



Välj någon av Hilleshögs traditionella betsorter ifall du vill uppnå en maximal sockerskörd och  
därmed det bästa ekonomiska resultatet.  

Våra sorter har en erkänt god betform och en mycket samlad betnacke, vilket underlättar  
upptagningen.
 
Ett gott råd är att välja 2-3 olika sorter. På så sätt har du möjlighet att jämföra olika sorter i 
din egen odling, samtidigt som du minskar risken med att ha alla ägg liggande i samma korg 
gällande sortvalet.
 
Även ifall du tror dig ha endast ett litet problem med nematoder, bör du välja någon av våra 
nematodtoleranta sorter, Gallop eller Fortnox. Dagens nematodtoleranta sorter avkastar i 
praktiken lika bra som de traditionella sorterna.
 
Kolla in de olika betningsalternativen vi erbjuder och fundera på om du har några specialbe-
hov, ex grundvattenområden eller val av efterföljande gröda.
 
Vår säkraste sort gällande fröstockar är Mustang, under 4 år av 5 har den varit helt fri från 
fröstockar.
 
Ifall du behöver en stor och vältäckande blast skall du välja Gallop.
 
Mustang har marknadens bästa motståndskraft mot rotbrand, gäller speciellt svampen  
aphanomyces.

Våra sorter har en medelgod motståndskraft mot ramularia, ändå lönar det sig att vara på 
alerten ifall det skulle behövas en fungicidbesprutning.
 
Fortnox har den bästa sockerhalten av våra sorter. 
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Hilleshögs råd inför sortvalet 2020

Övriga sortegenskaper, Hilleshögs egna analyser

Resultat officiella sortförsök 2017-2019, mätarsorterna = 100

För mer information kontakta vår lokala konsultent Henrik Svärd, tel 0400-465 009, e-post: henrik.svard@sci.fi

Fröstockar Nematoder Ramularia Rotbrand 
”Aph”

Blastens 
storlek

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

Gallop ++ ++ ++ + +++

Fortnox ++ ++ ++ + +

Rotskörd Socker-% Sockerskörd

Mustang 103 100 103

Gallop 103 100 102

Fortnox 102 101 103


