
LAJIKEOPAS 2021



Mustang  
– Luotettavin lajikkeemme, hyvässä  
  maineessa viljelijöiden joukossa
 
• MUSTANG on ollut markkinoilla vuodesta 2018 ja oli viime  
 vuonna eniten viljelty lajikkeemme. 
• Paras lajikkeemme taimipoltetta vastaan, Aphanomyces sieni. 
• Hyvin vähän kukkavarsia kokeissa ja käytännön viljelyissä.  
• Sileä juuren malli, helppo listiä ja nostaa.  
• Cruiser peittauksella, hyvä vaihtoehto useimmille. 
 
Mustang on erittäin hyvä vaihtoehto, mikäli sinulla ei ole ongelmia  
ankeroisten kanssa ja haluat varman ja helposti viljellyn lajikkeen. 
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Dartmoor 
– Uusi lajike vuodelle 2021  
 
• On antanut jonkun verran korkeamman sadon kuin  
 Mustang omissa kokeissamme Ruotsissa ja Tanskassa.  
• Ei kukkavarsia kokeissa 2018-2020.  
• Hyvä vastustuskyky taimipoltetta vastaan (Aphanomyces).  
• Gaucho peittauksella.



Zenit   
– Uusi ankeroisia sietävä lajike 2021
 
• Iso naatti ja naatin peittävyys. 
• Vain muutama kukkavarsi kokeissa 2018-2020.  
• Erittäin korkea sokerisato, suhdeluku 106.  
• Cruiser peittauksella. 

Kokeile myös meidän uusia lajikkeitamme Dartmooria ja Zenitiä.  
Nämä ovat olleet virallisissa kokeissa kolme vuotta, 2018-2020 ja  
omissa tilakokeissamme vuonna 2020.

Fortnox    

– Satoisin lajike SJT:n kokeissa 2018-2020
• FORTNOX on ankeroisia sietävä lajike, jonka vastustuskyky on suhteellisen  
 vahva. Tämä näkyy ankeroiskokeissa sekä Suomessa että Ruotsissa, missä se  
 erottuu edukseen.  
• Erittäin korkea sokerisato korkealla sokeripitoisuudella. 
• Normaali olosuhteissa hyvin vähän kukkavarsia, mutta vältä kuitenkin  
 kylvämästä Fortnoxia poikkeuksellisen aikaisin. 
• Gaucho + Force peittauksella, antaa laajan suojan myös pohjavesialueella  
 tai vaihtoehtoisesti pelkästään Force peittauksella, ilman kasvirajoituksia  
 seuraavana vuona.   

Fortnox on paras vaihtoehto, jos sinulla on ongelmia ankeroisten kanssa. 
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Kaikki muiden lajikkeiden keskiarvo Fortnox

Ankeroiskokeet SJT/Räpin koetila 2018-2020,  
Sokerisato (suhdeluku)



Henrik Svärd
Puh: 0400 465 009
Sähköposti: henrik.svard@sci.fi

MariboHilleshög Research AB
Säbyholmsvägen 24 
Box 302 
261 23 LANDSKRONA, Sweden

Hilleshögin kaikki lajikkeet voidaan luokitella vakaiksi ja viljelyvarmoiksi,  
Lähde: SJT.
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Perinteisten lajikkeiden viljelyvarmuus määritetty kahdeksalta koepaikalta   
kolmen vuoden aikana (2018-2020). Sinisen kolmion sisällä, punaisen ristikon 
keskustan ympärillä olevat lajikkeet voidaan määritää keskimäärin vakaiksi ja
viljelyvarmoiksi lajikkeiksi.

Katso videomme osoitteessa: www.hilleshog.fi


