
SORTGUIDE 2020



Fortnox rz/nt 
en ny nematodtolerant sort
 
 
• Toppresultat på nematodinfekterade fält
• Bäst renhet av alla sorter på sortlistan  
• Bra sockerhalt och kvalitet ger bonus 
• Stark uppkomst  
 
FORTNOX är en ny sort med mycket hög avkastningspotential under normala svenska  
förhållanden både med och utan nematodinfektion.  
FORTNOX har bäst odlingsekonomi av alla kommersiella sorter i nematodförsöken.
FORTNOX har den högsta renheten, alltså låga jordhalter vid leverans.
FORTNOX har ett bra bladfäste och är enkel att skörda.
FORTNOX har snabbast uppkomst och bra slutbestånd vilket säkrar högt utbyte.

Sort Odlar- 
inkomst  
(kr/ha)

Sockerskörd 
(ton/ha)

Rot vikt 
(ton/ha)

Socker- 
halt (%)

Renhet 
(%)

Slutlig  
uppkomst 

(pl/ha)

Mätare Relativa tal 100

FORTNOX 109,9 107,6 107,2 100,2 104,0 101,5

DAPHNA 108,0 107,5 110,7 97,3 103,4 99,6

CANTONA KWS 103,9 103,8 104,2 99,3 101,4 100,4

FENJA KWS 107,9 108,1 112,6 96,1 103,7 98,8

TRIXX 101,5 100,4 99,3 100,6 102,2 103,6

SMART RENJA KWS 92,4 93,3 89,9 103,3 95,6 96,6

SMART JOHANNA KWS 85,6 88,6 85,4 103,4 90,9 98,2

Nematodförsök 2017-2019

Källa: svenska officiella försök, 
NBR & SLU 2017-2019

Sortförsök utan nematoder 2017-2019. Relativ renhet och sockerhalt
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Cartoon rz/ap 

säkraste valet för Aphanomyces- 
infekterade fält  
 

• Bästa sorten om du har Aphanomyces infektion
• Robust sort med stabil och jämn skörd, passar för alla områden 
• Lätt att blasta och ta upp vilket har gett många nöjda odlare 
• Tolererar både tidiga och sena Aphanomycesangrepp på bästa sätt

CARTOON är en robust sort med jämn, stabil skörd över flera år.
CARTOON klarar både tidiga och sena Aphanomycesangrepp. 
CARTOON har en bra, jämn uppkomst vilket säkrar högt utbyte.

CARTOON har slät rot, hög renhet och ett bra bladfäste som gör den enkel att blasta. 

Välj rätt sort om du 
misstänker att du 
har Aphanomyces- 
problem!

Källa för tabellerna ovan: svenska officiella försök, NBR & SLU Vallåkra 2014 
samt Kvistofta och Borgeby 2017.Mätare Cartoon rel.tal = 100: Abs.tal: Plant-
uppkomst 99’ pl/ha, S-h 16,6%, Sockerskörd 13,8 ton/ha, Renhet 89,4%.

Det är svårt att göra Aphanomyces-
försök eftersom svampen, likt nema-
toder, ofta är ojämnt spridd i fältet.

I tabellerna här visas resultat från 
tre NBR-försök med påvisad Apha-
nomycesinfektion; Vallåkra 2014 
samt Kvistofta och Borgeby 2017.

Ola Nilsson är ny sortrepresentant 
för våra sorter i Sverige. Ola är själv 
betodlare med lång erfarenhet och 
driver ett lantbruk på Söderslätt.

Välkommen att kontakta Ola  
för råd och tips i ditt sortval!

+46 709 156 688
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Sockerskörd, sockerhalt,  
plantuppkomst och renhet



Ola Nilsson
Mobil: +46 709 156 688

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

Trixx rz/nt 
en ny nematodtolerant sort som  
provats i storparcellförsök 2019!
 
 
• Bland sorterna med högst renhet på listan
• Hög avkastning både med och utan nematoder 
• God sockerhalt 
• Snabb uppkomst och plantetablering
• Stor blast med god radtäckning

TRIXX är en ny sort med hög avkastningspotential under normala svenska förhållanden både 
med och utan nematoder.
TRIXX har bra sockerhalt samt en slät rotform som främjar hög renhet- och därmed extra bonus 
per hektar.
TRIXX har ett bra bladfäste och är enkel att skörda.
TRIXX har snabb uppkomst och säkert bestånd vilket säkrar högt utbyte.

Sortförsök utan nematoder 2017-2019. Relativ renhet och sockerhalt

101

99

97

95
TRIXX CANTONA KWS DAPHNA FENJA KWS FORTNOX

Renhet % Sockerhalt
Källa: svenska officiella försök, 
NBR & SLU 2017-2019

110

105

90

100

85

95

80

Källa: svenska officiella försök, 
NBR & SLU 2019

TRIXX

Sortförsök med nematoder 2017-2019. Relativ odlarinkomst och sockerhalt
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