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Mustang  
– vår mest pålitliga sort med ett mycket  
  gott rykte bland odlarna 
 
 
• MUSTANG har funnits på marknaden sedan 2018 och var redan senaste år  
 vår mest sålda sort. 
• Vår bästa sort mot rotbrand, Aphanomyces svampen.  
• Mycket få fröstockar i försök och i praktisk odling.  
• En slät rot som är lätt att blasta och skörda.  
• Cruiser betning, bra alternativ för de flesta. 

Mustang är ett mycket bra val för dig som inte har problem med  
nematoder och som vill ha en säker och lättodlad sort. 
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Sortresultat 2018-2020

Dartmoor 
– Ny sort för 2021 
 
• Har gett en något högre skörd än Mustang i våra  
 egna försök i Sverige och Danmark.  
• Har inte haft några fröstockar i försöken 2018-2020.  
• God motståndskraft mot rotbrand (Aphanomyces).  
• Gaucho + Force betning.



Fortnox    
– den högst avkastande sorten i SJT:s försök  
  2018-2020   
• FORTNOX är en nematodtolerant sort med en förhållandevis kraftig mot- 
 ståndskraft, klarat sig bra i särskilda nematodförsök i Finland och i Sverige. 
• Ger en mycket hög sockerskörd med en hög sockerhalt. 
• I normala fall mycket litet fröstockar, men undvik extrem tidig sådd.  
• Gaucho + Force betning med en bred effekt även på grundvattenområden  
 eller alternativt med enbart Force betning utan begränsningar gällande  
 följande års växtval.

Fortnox är det bästa alternativet för dig som har problem med nematoder.
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Medeltal, alla andra sorter i försöken Fortnox

Nematodförsök SJT 2018-2019, Sockerskörd (relationstal)

Zenit   
– Ny nematodtolerant sort 2021
 
• Stor blast och bra bladtäckning. 
• Endast ett fåtal fröstockar i försöken 2018-2020.  
• Mycket hög sockerskörd, rel.tal 106.  
• Cruiser betning. 

Pröva gärna också på våra nya sorter Dartmoor och Zenit, dessa har 
funnits med i de officiella försöken i tre år 2018-2020 och i våra egna 
gårdsförsök år 2020.
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Alla Hilleshögs sorter anses ge en stabil skörd och anses därför vara  
odlingssäkra. Källa: SJT.

Mer information

De traditionella sorternas odlingssäkerhet har granskats på 8 olika  
försöksplatser under tre år (2018-2020). De sorter som finns inom  
den blåa triangeln runt det röda korset, dvs alla Hilleshögs sorter,  
kan anses vara stabila och odlingssäkra.
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Kolla vår video på adressen: www.hilleshog.fi


