SORTGUIDE 2021

Bäste betodlare!
Du håller nu Hilleshögs sortguide i din hand och vi kan stolt
presentera ett urval av toppresterande sorter med olika egenskaper.
Har du aphanomyces- eller nematodproblem så erbjuder vi bra sorter för dessa sjukdomar.
En viktig parameter i odlingsekonomin är sockerhalten eftersom en hög sockerhalt ger ett bra
tillägg. Vill du veta mer eller har frågor om de olika sorterna så tveka inte att höra av dig.

MARIBOHILLESHÖG
Din lokala partner i sockerbetor
HILLESHÖG grundades år 1907 i Landskrona och är ett välkänt varumärke för sockerbetsfrö.
Vi har en hundraårig historia med rötter i den svenska sockerindustrin. År 2000 förvärvades
Hilleshög av Syngenta. I oktober 2017 tog sedan det danska utsädesföretaget DLF över
varumärke och förädlingsverksamhet. En strategisk affärsenhet, MariboHilleshög, bildades.
MariboHilleshög har över 320 anställda och är helt fokuserade på sockerbetsfrö. Vi har
förädlings- och fröproduktionsinrättningar i Danmark, Sverige, Italien, Frankrike och USA.
Hilleshögs anläggning i Landskrona, numera MariboHilleshög Research AB, utgör basen
för forskning och utveckling.
Idag marknadsförs Hilleshögs sockerbetsfrö till sockerindustri och betodlare som ett
högkvalitetsmärke.

Hilleshögs anläggning i Landskrona, numera MariboHilleshög Research AB

Besök vår webbshop!
Besök hilleshogbeetshop.se och beställ frö
till kommande säsong.

+46 709 156 688
Ola.nilsson@hilleshog.se

Välkommen att kontakta Ola Nilsson
för råd och tips i ditt sortval! Eller besök
vår webbshop!

Varför väljer odlarna sorter
från Hilleshög?
Magnus Remblegård, Äspö
Sorterna från Hilleshög har en snabb och jämn uppkomst. Blasten täcker snabbt
markytan och konkurrerar därmed med ogräsen. År 2019 odlade jag Fortnox med
mycket bra resultat.
Jag är mycket intresserad av att prova nya sorter så detta året blev det Trixx samt
provsorterna Lynx och Tattoo.
I ett fält med lite lättare jord
sådde jag Trixx tillsammans
med en konkurrerande sort.
På sommaren då det blev
torrt i marken gjorde jag
en intressant reflektion;
blasten på Trixx stod upp
medan blasten på den
andra sorten slokade. Det
verkar som Trixx tåler torka
bra.

Anders Flink, Staffanstorp
Jag vill ha sorter som gror snabbt och
kommer upp jämnt. Detta är första steget
till en hög skörd.
Jag prioriterar också sorter där
blasten är väl utvecklad och
snabbt täcker gångarna, det
konkurrerar bra med ogräs.
Sorten Trixx har väl uppfyllt mina
kriterier.

Fortnox rz/nt
– en högavkastande
nematodtolerant sort
• FORTNOX är en sort med hög avkastningspotential under normala 			
svenska förhållanden både med och utan nematodinfektion.
• FORTNOX har bäst odlingsekonomi av alla kommersiella sorter i nematod		
försöken.
• FORTNOX har den högsta renheten, alltså låga jordhalter vid leverans.
• FORTNOXhar ett bra bladfäste och är enkel att skörda.
• FORTNOX har snabbast uppkomst och bra slutbestånd vilket säkrar högt 		
utbyte.
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Cartoon rz/ap
– säkraste valet för
Aphanomycesinfekterade fält
• CARTOON är en robust sort med jämn, stabil skörd
över flera år och passar alla områden.
• CARTOON är bästa sorten om du har Aphanomycesinfektion och klarar både tidiga och sena angrepp.
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• 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 vilket gett många nöjda odlare.

Sockerskörd vid stark Aphanomycesinfektion
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Sockerskörd, sockerhalt, plantuppkomst och renhet
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Källa: svenska officiella försök, NBR & SLU Vallåkra 2014 samt Kvistofta och Borgeby 2017.
Mätare Cartoon rel.tal = 100: Abs.tal: Plantuppkomst 99’ pl/ha, S-h 16,6%, Sockerskörd 13,8 ton/ha, Renhet 89,4%.
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TRIXX rz/nt
– en bra nematodtolerant
sort med stabil avkastning
både med och utan nematoder
• 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, plantetablering och radtäckning.
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TATTOO rz
– en ny Rhizomania-tolerant sort
som provats i storparcellförsök 2020
• TATTOO är en ny sort med hög avkastningspotential under normala
svenska förhållanden.
• TATTOO har bra sockerhalt samt en slät rotform som främjar hög renhet.
• TATTOO har ett bra bladfäste och är enkel att skörda.
• TATTOO har snabb uppkomst och säkert bestånd vilket säkrar högt utbyte.
• TATTOO har en medelgod Aphanomycestolerans.

Comet Testsort
– ny, robust sort med hög
sockerskörd i NBRs försök två år i rad
• COMET har högst renhet av alla sorter på listan.

Castello nt Testsort
– ny nematodsort med hög avkastning
både med och utan nematoder
• CASTELLO har sockerhalt i topp och blast som täcker raderna bra.
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