OHRISSA
ON MISTÄ
VALITA!
AukustiBOR

Iron

EdvinBOR

Aikainen ohra, joka valloittaa satoisuudellaan
•P
 oikkeuksellisen satoisa, aikainen
monitahoinen ohra
• L ujakortinen ja sopii kaikille maalajeille
• J yvän laatu erinomainen, korkea tuhannen
jyvän paino ja hehtolitrapaino

Huippusatoisa kaksitahoinen rehuohra
• Korkean satopotentiaalin omaava
kaksitahoinen rehuohra
• Jyvän tärkkelyspitoisuus suuri
• Iso jyväinen ja vahvakortinen

Monitahoisten ohrien parhaimmistoa
• Satoisa, keskimyöhäinen, monitahoinen
rehuohra
• Hyvä laon- ja taudinkestävyys
• Sopii myös tärkkelystuotantoon (Altian
sopimuslajike)

Voitto BOR
Suuren suosion saavuttanut aikainen
tärkkelysohra
• Aikainen monitahoinen ohralajike
• Iso jyvä, korkea täysjyvä- ja valkuaisprosentti
• Hyväksytty tärkkelysohralajike

JustusBOR

Uutuus!

Isojyväinen ja erittäin satoisa ohrauutuus
• Todella satoisa monitahoinen rehuohra
• Potentiaalinen tärkkelysohra korkean
tärkkelyspitoisuuden ja suuren jyvän ansiosta
• Lujakortinen ja poikkeuksellisen taudinkestävä

Kaarle BOR

Uutuus!

Ohrien uusi kunkku!
• Uudentyypin monitahoinen ykköslajike
• Valtava satopotentiaali, suuri jyväkoko ja
täysjyväprosentti
• Parhaimmillaan voimaperäisessä viljelyssä,
typpeä yli 100 kg/ha
• Äärimmäisen vahvakortinen ja taudinkestävä

Melius

Uutuus!

Valtava jyväkoko ja huippusatoisa
• Sikamaisen hyvä rehuohra
• Suuri jyvä ja näin ollen valtava tjp sekä
korkea hehtolitrapaino
• Napakka ja lyhyt korsi, joten kestää hyvin
reilumpaakin typpilannoitusta ➛ pieni
lakoprosentti

TocadaBOR
Huippusatoisa ja laadukas kaksitahoinen
rehuohra
• Suurijyväinen, lujakortinen, kaksitahoinen
rehuohra
• Sadontuottokyky huippuluokkaa
• Valkuaissato hyvällä tasolla ja
tärkkelyspitoisuus korkea

Soulmate

Uutuus!

Kilpailijansa haastava satotykki!
• Mahtavan satoisa kaksitahoinen
ohrauutuus, soveltuu myös tärkkelysohraksi
• Melko myöhäinen lajike, joka kestää
kohtalaisesti happamuutta
• Luja korsi ja iso jyvä, kokonaisuudessaan
laadukas lajike

Saatavana Hankkijalta kautta maan sekä jälleenmyyjiltämme Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan alueella.

Siemenet tilattavissa myös
verkkokaupasta www.hankkija.fi

TrekkerBOR
Markkinoidemme satoisin mallasohra
• Huippusatoisa kaksitahoinen mallasohra
• Laadukas, isojyväinen ja matalan
valkuaispitoisuuden omaava sato
• Viljelyvarma lajike

Propino
Mallasohrien kuningas vientimarkkinoille
• Erittäin satoisa mallasohratyypin lajike,
loistava vientimallas
• Suuri jyväkoko, hyvä lajitteluaste
• Todella luja korsi ja hyvä valkuaispitoisuuden
hallinta

NFC Tipple
Satoisa mallasohratyypin lajike
• Myöhäinen, erittäin satoisa kaksitahoinen ohra
• Mallasohratyypin lajike, jolla on luonnostaan
alhainen valkuaispitoisuus
• Erittäin luja korsi

