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Lajikkeet:
• Ohrat: kt AlvariBOR, Nousu, EverstiBOR, Avalon, VerttiBOR , Uljas, Kombaredu, Rødhette
• Kaurat: NiklasBOR, Harmony, MeeriBOR
• Kevätvehnät: KreiviBOR, Calixo, HelmiBOR, Sibelius
Ruuduilla on nähtävillä myös linjanumerolla olevia lajikkeita
Kasvinsuojelu:
• Rikkatorjunta: T1 XL-pakkaus
• Tautitorjunta: Elatus Era
Rikkatorjunta: Pixxaro Pro

Ohran virallisten kokeiden tulokset, monitahoiset
lajikkeet 2010 - 2017

ULJAS

UUTUUS!

Avainominaisuudet:
– Satoisa ja isojyväinen monitahoinen ohra
– Erittäin lujakortinen
– Korkea hehtolitrapaino
– Hyvä taudin kesto
Sadon laatu: Erinomaiset jyväominaisuudet; monitahoiseksi todella suurijyväinen, jonka
jyväkoko on kaksitahoisten tasoa. Virallisten kokeiden lajitteluaste 90 (> 2,5 mm seula).
Erittäin korkea hehtolitrapaino monitahoisten ehdotonta kärkeä. Hehtolitrapainoltaan
korkea ja valkuaissato 647 kg/ha.
Käyttötarkoitus: Rehut ja potentiaalinen tärkkelysohra
Taudinkesto: Lajikkeen taudinkesto on yleisesti tasolla hyvä. Erityisesti verkkolaikun
verkkotyypin kestävyys on erityisen hyvä. Virallisissa kokeissa ei ole esiintynyt härmää.
Rehevissä kasvustoissa suositellaan tautiaineiden käyttöä.
Viljelysuositus ja maalaji: Soveltuu viljelyyn koko ohranviljelyalueelle (I, II, III ja IVe) sekä
mineraali- ja eloperäisille maille.
Kasvuaika: Kasvuajaltaan keskimyöhäinen (89,2 päivää)

VERTTIBOR

UUTUUS!

Vertissä yhdistyvät aikaisuus, erittäin luja korsi, hyvä taudinkestävyys sekä hyvä laatu
Avainominaisuudet:
– Taudinkestävyys monitahoisten parhaimmistoa
– Satoisa omassa kasvuaikaluokassaan
– Aikainen, laadultaan hyvä, lujakortinen
Sadon laatu:
– Vertin laatu on ehdottomasti aikaisten ohrien paras
– Keskimääräinen tjp (43,6 g), hlp (65,9 kg), täysjyväprosentti (84,8) virallisissa lajikekokeissa
ovat huomattavasti korkeammat kuin muiden aikaisten lajikkeiden. Valkuaispitoisuus on
keskimääräinen ja valkuaissato hieman korkeampi kuin esim. Aukustin. Tärkkelyspitoisuus on
keskimääräistä hieman korkeampi.
Käyttötarkoitus: Rehut
Taudinkesto: Lehtilaikkujen ja fysiologisten laikkujen yhteismäärällä arvioituna Vertin
taudinkestävyys on yksi monitahoisten parhaimmista, merkittävästi parempi kuin esim. Aukustin.
Viljelysuositus ja maalaji: Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IV. Vertti soveltuu koko
ohranviljelyalueelle vyöhykkeille I - IV, menestyen parhaiten hyvät kosteussuhteet omaavilla
lohkoilla.

EVERSTIBOR

UUTUUS!

Erittäin lujakortinen, suurijyväinen ja satoisa monitahoinen rehu- ja tärkkelysohra koko
ohranviljelyalueelle.
Avainominaisuudet:
– Erittäin satoisa monitahoinen ohra
– Suurijyväinen ja tuhannen jyvän paino on monitahoisten ohrien korkeimpia
– Erittäin vahva korsi
– Korkea tärkkelyspitoisuus ja valkuainen 11,5 %
– Taudinkesto kokonaisuudessaan hyvä
– Sietää happamuutta
Sadon laatu: Erittäin suurijyväinen. Sen tuhannen jyvän paino on monitahoisten lajikkeiden
korkeimpia, ja sen täysjyväprosentti on erittäin korkea. Hehtolitranpaino on hieman parempi kuin
Vilden ja 1 kg alhaisempi kuin Kaarlen. Valkuaispitoisuus on hieman korkeampi kuin Kaarlella.
Everstin tärkkelyspitoisuus on korkea.
Käyttötarkoitus: Rehut, Tärkkelys
Viljelysuositus: Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IVe. Eversti sietää myös happamuutta.
Taudinkestävyys: Taudinkestävyys on kokonaisuutena hyvä

RØDHETTE

ERITTÄIN KIINNOSTAVA 6-TAHOINEN OHRAUUTUUS!

Rødhette on Norjalaisen kasvinjalostaja Graminorin jaloste.
Nordic Seed:n omissa kokeissa Suomessa +7% sadonparannus verrattuna
Kaarleen.
Erittäin lujakortinen ja laatu kohdallaan HLP 66,8
Myöhäinen, +/- sama kasvuaika kuin Kaarlella
Käyttötarkoitus rehu- ja tärkkelys
Virallisissa kokeissa 2018 ensimmäistä kertaa

OHRAN VIRALLISTEN KOKEIDEN TULOKSET, KAKSITAHOISET
LAJIKKEET 2010 - 2017

AVALON
Uusi satoisa 2-tahoinen ohralajike, jolla on myös hyvät mallastusominaisuudet
Avalon on uuden sukupolven ”Flexi-Malt” lajike, jolla on erinomaiset mallastusominaisuudet. Korkea
uutesaanto muita lajikkeita alhaisemmalla liotusasteella nopeuttaa merkittävästi mallastusta ja
parantaa prosessin taloudellisuutta.
Hyväksytty mallasohralajikkeeksi Saksassa 2015, Berliner Program. Suomessa koetoiminta
mallasohraksi hyväksymistä varten aloitettu vuonna 2015.
Avainominaisuudet
– Kasvuaika 95,1 päivää, joka on NFC Tippleä hieman aikaisempi
– Erittäin luja kortinen
– Erinomainen taudinkesto
Satoisuus
– Satoisimpia kaksitahoisia ohralajikkeitamme, keskisato NFC Tippleen (100) verrattuna 114.
Sadon laatu
– Tuottaa suuria tasakokoisia jyviä. 2,5 mm:n seulan päälle jäävien jyvien osuus sadosta 96,6 %
– 1 000 jyvän paino on 52,0 g ja hehtolitrapaino 66,5 kg. Valkuainen on keskimäärin 10,9 %.
Viljelysuositus
– Lajike on menestynyt hyvin sekä karkeilla kivennäismailla että savimailla.

NOUSU
•
•
•

•
•
•
•
•

Avainominaisuudet
Kasvuaikaansa (91,4pv) nähden yksi satoisimmista 2-tahoisista ohra lajikkeista (LUKE viralliset
lajikekokeet 2009-2016), jonka valkuaissadon määrä on erinomainen.
Tuottaa laadukasta, isojyväistä ja matalan valkuaispitoisuuden omaavaa satoa.
Lujakortinen
Sadon laatu
Tuottaa suuria tasakokoisia jyviä. 2,5 mm:n seulan päälle jäävien jyvien osuus sadosta 95,8 %, 1000
jyvän paino on 50,4 g ja hehtolitrapaino 67,4 kg. Valkuainen on keskimäärin 11,2 %.
Tärkkelys 61,5 %
Käyttötarkoitus
Rehu, tärkkelystuotanto, mallasohra ehdokas
Taudinkestävyys
Ohran verkkolaikku- ja rengaslaikkutauteja sekä härmän vastaan taudinkestävyys on hyvä
Viljelysuositus ja maalaji
Suositellaan viljeltäväksi I-III vyöhykkeille. Soveltuu mainiosti eri maalajeille, happamuudensieto 2tahoisten ohrien keskitasoa.

NOS 111.394-55
Rehutyypin satoisin 2-tahoinen ohra vailla vertaansa!
Virallisten lajikekokeiden 2017 paras! NRO1.
Laatu kohdallaan! Luja korsi (lako 4%), HLP 66kg, TSP 47,6g
Myöhäinen 96,2vrk (päivän myöhäisempi kuin Melius)
Streif -ohraan verrattuna  reilu tonni lisää satoa
Parhaimmillaan savi- ja karkeat kivennäismaat

NOS 110.352-51 (FEEDWAY)
Rehutyypin huippusatoisa 2-tahoinen ohra vailla vertaansa!
Virallisten lajikekokeiden 2017 toiseksi paras!
Laatu kunnossa! todella lujakortinen (lako 4%), HLP 66,4kg, TSP 47,8g
Streif -ohraan verrattuna  tonni lisää satoa
Keskiaikainen 94,3 vrk (päivän aikaisempi kuin Melius)
Parhaimmillaan savi- ja karkeat kivennäismaat

NOS 111.429-59
Mallasohra kandi, myös tärkkelyspitoisuutensa ansiosta kiinnosta ja
potentiaalinen ”Kossu –ohra”.
Sadontuottokyky ja laatu oikein hyvällä tasalla, vahva korsi (lako 4%), HLP
66,4 kg, TSP 48,6g
Kasvuaika 94,5vrk, 2 päivää aikaisempi kuin RGT Planet, satotaso hieman
parempi
Täysjyvä (% >2.5mm) 93,1%
Mallasohrien tapaan valkuainen melko alhainen 10,6%
Parhaimmillaan savi- ja karkeat kivennäismaat

NOS 111.034-53 (KOMBAREDU)
Mallasohra kandi, myös tärkkelyspitoisuutensa ansiosta kiinnosta ja
potentiaalinen ”Kossu –ohra”
Suomessa mallasohrien yhteiskokeessa hyvät tulokset
Sadontuottokyky ja laatu oikein hyvällä tasalla, vahva korsi (lako 6%), HLP
66,1 kg, TSP 50g
Kasvuaika 94,1 vrk, 2½ päivää aikaisempi RGT Planet, satotaso sama
Täysjyvä (% >2.5mm) 93,3%
Mallasohrien tapaan valkuainen melko alhainen 11,2%
Parhaimmillaan savi- ja karkeat kivennäismaat

Kauran viralliset lajikekokeet 2010-2017

AVENUE UUTUUS!
Avenue on markkinoiden satoisin kaura. Lajikkeessa yhdistyvät korkea tuhannen jyvän paino sekä suuri
valkuaissato
Avainominaisuudet
– Satoisa
– Korkea tuhannen jyvänpaino
– Suuri valkuaissato
Sadon laatu: Hehtolitrapaino 53,4 kg ja tuhannen jyvänpaino 45,1 g
Käyttötarkoitus: Rehu, elintarvike
Kasvuaika: 100 päivää
Viljelysuositus ja maalaji: Suositellaan viljelyyn vyöhykkeille I – III soveltuen kaikille maalajeille

HARMONY HUIKEA KAURAJÄTTIUUTUUS!
Nordsaat Saatzuchtin jalostama, Hankkijan ja Nordic Seed:n ketjulajike. Huippulaadukas kaura, joka on
noteerattu Saksassa (myllärit). Kotimainen teollisuus on kiinnostunut Harmonyn tämän vuoden sadosta.
Avainominaisuudet
– Lujakortinen ja korsi myös hieman pidempi, joka edesauttaa menestymistä kuivissa oloissa
– Erittäin korkean satotason ja potentiaalin omaava ohutkuorinen lajike
– Myöhäinen lajike, kasvuajaltaan Belindaa 1½ pv aikaisempi
Sadon laatu
– Sekä jyväkooltaan (47,1g) että ydinsadoltaan jättää kauas taakseen mm. Belindan
– Alle 2mm jyvien osuus on erittäin vähäinen
Käyttötarkoitus
– Mylly ja vientikaura
Taudinkesto
– Erinomainen taudinkesto kauran lehtilaikkutauteja vastaan
Viljelysuositus
– Vyöhykkeet I, II ja III vyöhykkeen edullisemmat alueet

NIKLASBOR

MYLLYLAATUA PARHAIMMILLAAN UUTUUS

Avainominaisuudet
– Yksi aikaisimmista ja kasvuaikaan nähden satoisimmista kauralajikkeista
– Sadon laatu erinomainen, aikaisten kaurojen suurin jyväkoko (alle 2 mm:sten jyvien osuus sadosta on
pieni), valkoinen jyvä
– Hlp ja kuoripitoisuus tasolla hyvä
– Hyvä laonkestävyys, korsi on hieman pidempi, joka kuivissa oloissa eduksi
Käyttötarkoitus
– Elintarvikkeet, vienti, rehut

Taudinkestävyys
– Niklaksen taudinkestävyys on aikaisten kaurojen keskimääräistä tasoa. Siemenen peittaus ja
tautientorjunta ovat tarpeen, jos kauraa viljellään yksipuolisesti ja etenkin suorakylvössä.
Viljelysuositus ja maalaji
– Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IV. Niklas soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille. Niklas menestyy myös
kauran päätuotantoalueen multavilla ja eloperäisillä mailla. Hyvin rehevissä kasvustoissa kasvunsääteen
käyttö varmistaa hyvälaatuisen sadon.

MEERIBOR

- SUURI JYVÄISIN AIKAINEN KAURA

Meeri-kaura parantaa huomattavasti aikaisen kauran käyttömahdollisuuksia myllykäytössä
ja myös vientikaurana. Se on aikaisista kauralajikkeista selvästi isojyväisin ja muiltakin
laatuominaisuuksiltaan hyvä. Meeri on erittäin satoisa, vaikka on kasvuajaltaan yksi
markkinoiden aikaisimmista lajikkeista.
Avainominaisuudet:
– Aikainen ja erinomaisen satoisa
– Aikaisten kaurojen suurijyväisin lajike
– Laadultaan erinomainen ja soveltuukin mainiosti mm. elintarviketeollisuuteen
Sadon laatu: Meerin sadon laatu on erinomainen ja soveltuu erittäin hyvin
elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi sekä vientiin. Tuhannen jyvän paino on aikaisten
lajikkeiden suurin. Valkuaispitoisuus on satotasoon nähden hyvä. Jyvä on valkoinen ja kuori
melko ohut.
Käyttötarkoitus: Elintarvikkeet, rehut, vienti
Viljelysuositus ja maalaji: Suositellaan vyöhykkeille I,II,III,IV. Meeri soveltuu viljelyyn
kaikille maalajeille.
Taudinkestävyys: Meerin taudinkestävyys on aikaisten kaurojen keskimääräistä tasoa.

NELLA
NELLA -jyvänlaatu on kohdallaan
Niklasta aikaisempi ja satoisampi
Lujakortinen
Hyvä jyväkoko
Hyvä seulonta-aste
Ohutkuorinen
Teollisuus- ja vientikaura koko Suomeen
Kovempien maalajien kaura
Hyvä lehtilaikun kestävyys

CADDY (14/314) - YLI KYMPPITONNIN KAURA!
Caddy on Saksalaisen jalostajan Nordsaat Saatsuch GMBH jalostama lajike
2017 Kotkaniemen kaurakokeessa ainut kaura joka pääsi 10tn satoon
Suurijyväinen ja laadukas
Korsi tarvitsee hieman vahviketta, ei kuitenkaan ongelmallisen lakoherkkä

Kevätvehnä viralliset lajikekokeet 2010 – 2017

KREIVIBOR

UUTUUS!

Avainominaisuudet
– Lujakortinen ja satoisa päätyypin vehnä
– Premium-tason myllyvehnä leivontalaadultaan
– Sitko poikkeaa laatuominaisuuksiltaan tavanomaisista myllyvehnistä parantaen taikinan
vaivauskestävyyttä ja kimmoisuutta
– Kilpailukykyinen sadontuottaja myös hieman myöhäisempiin lajikkeisiin verrattuna
Sadon laatu
– Korkea hehtolitrapaino, hyvä valkuaispitoisuus
– Sakoluku huippuluokkaa
Taudinkesto
– Taudinkesto hyvällä tasolla
Viljelysuositus
– Myllyvehnän tuotantoon koko kevätvehnän viljelyalueella

CALIXO

UUTUUS!

Secobra Saatzuchtin jalostama, Hankkija ja Nordic Seed ketjulajike
Avainominaisuudet
– Kasvuajaltaan (104,8) hieman päätyypin vehnää myöhäisempi lajike > Marblea pv
myöhäisempi ja +/- Amareton kasvuaika
– Erittäin hyvä satopotentiaali ja korreltaan vahva lajike
Sadon laatu
– Todella suuri jyvä ja korkea hehtolitrapaino (taulukon toiseksi suurin)
– Valkuaispitoisuus hieman Amarettoa korkeampi ja tämän perusteella voidaan luokitella ns.
päätyypin vehnäksi (12-14%).
Taudinkestävyys
– Erinomainen taudinkestävyys vehnän lehtilaikkutauteja vastaan
Viljelysuositus
– Menestyy hyvin I-II-vyöhykkeillä ja erilaisilla maalajeilla (karkeat kivennäismaat ja liejusavilla
kaikkein satoisin)

HELMIBOR UUTUUS!
Helmi on erittäin aikainen ja satoisa laatuvehnä erityisesti myllyvehnän tuotantoon koko
kevätvehnän viljelyalueella.
Avainominaisuudet:
– Erittäin satoisa aikainen kevätvehnä
– Luja kortinen
– Laatuomaisuudet hyvällä tasolla
– Taudinkestävyys hyvä
Sadon laatu: Jyväkoko ja hehtolitrapaino ovat hyvää tasoa. Samoin valkuaispitoisuus ja sakoluku
ovat hyvät. Huippulaatuinen myllyvehnä, joka soveltuu erinomaisesti leipomoteollisuuden
taikinankäsittely-prosesseihin. Kokeissa muun muassa Helmin sitkon venyvyys on ollut hyvä ja
venytysvastus erinomainen.
Käyttötarkoitus: Leivonta, elintarvikkeet, rehut
Viljelysuositus ja maalaji: Suositellaan viljeltäväksi vyöhykkeeltä I aina eteläiselle IV-vyöhykkeelle
asti. Helmi soveltuu myös savimaille ja menestyy hyvin erilaisissa oloissa
Taudinkestävyys: Helmin pistelaikun ja ruskolaikun kestävyys on hieman parempi kuin muiden
aikaisten vehnälajikkeiden. Tähkimisen aikaan tehty tautiruiskutus parantaa sadon määrää ja laatua.

SIBELIUS UUTUUS!
Sibelius kevätvehnässä yhdistyvät lyömättömällä tavalla erinomaiset sato- ja laatuominaisuudet
Avainominaisuudet:
– Yksi satoisimmista kevätvehnä lajikkeista
– Muihin lajikkeisiin nähden korkea sakoluku
– Erinomainen valkuaisen laatu
– Vahva korsi
Sadon laatu: Hehtolitrapaino 79,4 kg, tuhannen jyvänpaino 41,8 g, sakoluku 279,2
Käyttötarkoitus: Leivonta
Viljelysuositus ja maalaji: Suositellaan vyöhykkeille I – II sekä III-vyöhykkeen edullisille vehnän
viljelyalueille. Menestyy savi- ja happamilla maalajeilla.

THORUS UUTUUS
Uutta vehnärintamalla!
Thorus on Saksalaisen jalostajan Struben käsialaa.
Nordic Seed:n omissa kokeissa Suomessa, keskisato huippusatoisan Trappe
-kevätvehnänä tasoa (Elimäki, Halikko ja Seinäjoki).
Aikainen lajike (-6vrk) Trappe -kevätvehnää aikaisempi
Käyttötarkoitus rehu ja leivontaominaisuuksia tutkitaan
Virallisissa kokeissa 2018 ensimmäistä kertaa

MODDUS EVO
Tasainen kasvuun lähtö- Parempi kuivuuden sieto – Tehokkaampi ravinteiden
otto – Parempi sato
Juuren ja korrenvahvistaja
Kaikille viljoille sekä siemenheinille
Vahvistaa viljan juuristoa ja korren tyveä sekä edistää pensomista
Uusi T0-vaiheen käyttöön optimoitu koostumus
Tehoaineet: trineksapakki-etyyli

XL-PAKKAUS
XL-hävittää rikat syys- ja kevätviljapelloilta, vaikka gramma-ainekestävyyttä on
ehtinyt muodostua vuosien pienannosaineiden käytön seurauksena.
Suomen rikoille räätälöity
Laajatehoinen
Erinomainen resistenssin rikkoja
Joustava käytön ajoitus; pensomisen alusta lippulehdelle
Tehoa saadaan jo + 5 C lämpötiloissa
Sopii pohjavesialueille
Tehoaineet: florasulami ja fluroksipyyri

MODDUS M
Viljan, siementimotein ja siemennurminadan laonestoon sekä kasvunsäätöön.
Joustava käyttöaika ja erinomainen teho
Ruiskutus rikkakasvitorjunnan yhteydessä vahvistaa korren tyveä
Voidaan yhdistää myös Axial-ruiskutukseen
Tehoaine: Trineksapakki-etyyli

ELATUS ERA

MARKKINOILLE TULEVA UUTUUS KASVITAUTIEN
TORJUNTA-AINE

Kasvitautien SDHI-pohjainen torjunta-aine vehnällä, ohralla, kauralla, rukiilla ja
ruisvehnällä* Käyttövalmis kahden eri vaikutustavan tehoaineen seos samassa purkissa
Tehoaineet: Solatenol™ 75 g/l ja protiokonatsoli 150 g/l
Uusi SDHI-tehoaine Solatenol™ antaa pitkäkestoisen suojan tauteja vastaan. Tuttu ja
tehokas protiokonatsoli täydentää tehoa ja toimii lisäksi punahomeeseen (fusarium)
Tehoaa lisäksi mm. ruostetauteihin, ohran pantterilaikkuun, verkkolaikkuun ja
rengaslaikkuun, vehnänlehtilaikkuun sekä ruskolaikkuun
Käsittelyajankohta: Vehnällä T3-vaihe = tähkälle tulovaihe, muut viljat T2-vaihe
lippulehdellä
Punahomeen (Fusarium) torjunnassa viljojen ruiskutusajankohta on niiden ollessa
tähkällä/röyhyllä
Vihreät lehdet tuottavat sadon. Pidä lehdet terveinä ja kasvitaudit poissa!
(* = tuote odottaa rekisteröintiä 2018)

PIXXARO PRO

UUTUUS

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnästä, syys- ja
kevätohrasta, rukiista, ruisvehnästä ja apilattomien nurmien suojaviljoista
Sisältää täysin uutta Arylex-tehoainetta
Uusi tuplapakkaus rikkakasvien torjuntaan
Markkinoiden tehokkain valmiste pienannosaineita kestävien rikkakasvien
torjuntaan mm. pihatähtimö, pillike, savikka
Erinomainen ja luotettava teho vaihtelevissa sääoloissa
Teho näkyy pian ruiskutuksen jälkeen
Laaja käyttöaika aina kasvuasteelle BBCH 39
Hajoaa nopeasti maassa ja kasvi- solukossa mahdollistaen joustavan
viljelykierron
Tehoaineet: Pixxaro EC: Arylexja ja fluroksipyyri, Primus: florasulaami

