Kotimaiset kärkilajikkeet
kevään kylvöille
Kaurat
NellaBOR

PerttuBOR

OivaBOR

TaikaBOR

Niklasta hieman aikaisempi ja
satoisampi kaura, joka sopii laadultaan teolliseen käyttöön. Erityistä
Nellassa on sen tasainen jyväkoko
ja korkea seulonta-aste. Erittäin
ohutkuorinen. Kasvuaika 94 vrk.

Laadultaan erinomaisesti myllykauraksi sopiva satoisa aikainen lajike.
Suhteellisen korkean betaglukaanipitoisuutensa ansiosta Perttu
sopii myös kuitukauran tuotantoon.
Kasvuaika 94 vrk.

Mylläreiden suosima Oiva tuottaa
ohutkuorista ja tasalaatuista jyvää.
Kasvuajaltaan se on keskitasoa.
Luja korsi takaa hyvää viljelyvarmuutta. Sopii hyvin myös luomuun.
Kasvuaika 100 vrk.

Korkean beetaglukaanipitoisuuden laatukaura. Hyvä kokonaisuus
sopivaa kasvuaikaa, satoa ja viljelyvarmuutta. Pitkä ja luja korsi. Sopii
hyvin myös luomuun. Kasvuaika
100 vrk. UUTUUS!

Erinomaista rehulaatua

HelmiBOR

Erittäin aikainen ja satoisa

JaarliBOR

LeidiBOR

Erittäin aikainen ja satoisa kevätvehnä, jonka iso jyväkoko, erinomainen rehulaatu ja korkea valkuaispitoisuus tekevät siitä todella hyvän
rehuvehnän. Satoisa myös eteläisessä Suomessa.
Kasvuaika 100 vrk. UUTUUS!

Helmi on laadukas myllyvehnä, jolla
on erittäin korkea satopotentiaali. Tämä lujakortinen kevätvehnä
menestyy hyvin erilaisissa oloissa ja
soveltuu viljeltäväksi aina IVe-vyöhykkeelle asti. Erinomainen leivontalaatu. Kasvuaika 101 vrk.

Satoisa ja isojyväinen päätyypin
vehnä, jonka melko korkea valkuaispitoisuus, hyvät sakolukuominaisuudet sekä erinomainen sitkon
laatu tekevät Jaarlista kiinnostavan
vaihtoehdon myllyvehnän tuotantoon. Kasvuaika 105 vrk.

Leidi on huippusatoisa, myöhäinen kevätvehnä elintarvikekäyttöön ja leivontaan. Leidillä on suuri
jyvä ja korkea hehtolitrapaino. Sen
sakoluku on kasvuaikaluokkansa
parhaimmistoa.
Kasvuaika 108 vrk.

Laatua teolliseen käyttöön

Satoisa aikainen kaura

Mainio myllykaura

Lujakortinen myllykaura

Vehnät
IisakkiBOR

Huippulaatua leivontaan

I-vyöhykkeen sadontuottaja

Monitahoiset ohrat
VerttiBOR

HermanniBOR

AlvariBOR

EverstiBOR

Vertissä yhdistyvät aikaisuus,
lyhyehkö ja erittäin luja korsi, hyvä
taudinkestävyys sekä hyvä laatu.
Aikaisuus huomioiden Vertti on
hyvin satoisa. Se menestyy hyvin
eri viljelyvyöhykkeillä ja maalajeilla
sietäen myös happamuutta.
Kasvuaika 85 vrk.

Korkealaatuinen ohra, jolla on
erinomaiset agronomiset ominaisuudet. Hermannin korsi on erittäin
luja ja se sietää hyvin happamuutta. Hermannin hehtolitrapaino on
aikaisten ohrien kärkiluokkaa. Sen
lajite on erittäin hyvä.
Kasvuaika 87 vrk. UUTUUS!

Yksi markkinoiden satoisimmista
monitahoisista ohrista, jolla on
myös lajikkeiston korkeimpiin kuuluva hehtolitrapaino. Alvari viihtyy
hyvin eri maalajeilla ja se sopii viljeltäväksi aina eteläiselle IV-vyöhykkeelle asti. Käy myös happamille
maille. Kasvuaika 91 vrk.

Runsaasti satoa tuottavan Everstin
jyvä on suuri ja sen täysjyväprosentti korkea, samoin sen tärkkelyspitoisuus. Everstin korsi on keskimittainen ja erittäin luja. Sietää
happamuutta. Eversti sopii sekä
rehukäyttöön että tärkkelysohratuotantoon. Kasvuaika 94 vrk.

Aikaisten ohrien eliittiä

Aikainen laatuohra

Mallasohrat

Painavaa satoa

Isojyväinen sadontuottaja

Öljy- ja palkokasvit

RepekkaBOR,

FennicaBOR

LoviisaBOR

LouhiBOR

Erikoismallasohra Viking Maltin sopimustuotantoon. Yleisimpiä mallasohria selvästi aikaisempi. Erityisen
luja korsi tuo viljelyvarmuutta. Valkuaispitoisuus on tavoitteenmukaisesti korkeampi kuin mallasohrilla
yleensä. Kasvuaika 94 vrk.

Viljelyvarma mallasohra. Tuottaa
laadukasta satoa hyvin erilaisissa
olosuhteissa. Erittäin hyvä taudinkestävyys ja luja korsi. Myös tasapainoinen mallastuslaatu saa kiitosta.
Kasvuaika 98 vrk. UUTUUS!

Huippusatoisa keltainen herne,
jonka parhaat koetulokset ovat
savimailta ja Pohjanmaan kokeista.
Kasvuaika 101 vrk. UUTUUS!

Varreltaan keskimittainen Louhi on
merkittävä satoparannus edeltäjiinsä verrattuna Elintarvikekäytön
ohella sopii myös hyvin sikojen ja
märehtijöiden rehuksi. Kasvuaika
108 vrk.

VipekkaBOR

Huippusatoisa ruokaherne

Aikainen entsyymiohra

HarbingerBOR

Varmaa mallaslaatua!
Tuottaa korkealaatuisen sadon erilaisissa kasvuolosuhteissa. Härmänkestävä lajike, jolla on ollut korkea
hyväksymisprosentti mallastuskäyttöön. Harbinger on erittäin lujakortinen. Kasvuaika 97 vrk.

Lajikeominaisuudet, lähde: Luke
viralliset lajikekokeet 2012-2019.

Viljelyvarmaa satoa

Myöhäinen entsyymiohra
Erikoismallasohra Viking Maltin sopimustuotantoon. Aikaista Repekkaa satoisampi. Ominaisuuksiltaan
kuin tyypillinen mallasohra, mutta
valkuaispitoisuudeltaan tavoitteenmukaisesti korkeampi. Hyvä lajitteluaste. Kasvuaika 98 vrk.

Valkuaista lujassa varressa

MatildaBOR

Erinomainen keittolaatu. Sopii
myös valkuaisrehun tuotantoon.
Kasvuaika 102 vrk. UUTUUS!

SisuBOR

Vahvavartinen rehuherne
Sisu tuottaa korkeita satoja ja on
laonkestoltaan lajikkeiston kärkeä.
Kasvuaika 102 vrk. UUTUUS!

Katso koko valikoimamme, lisätietoa
lajikkeista ja myyjien tiedot
www.boreal.fi

Satoisa härkäpapu

SynthiaBOR SynnevaBOR
Plussaa rypsin viljelyyn

Uuden sukupolven synteettiset
rypsit, jotka toivat muihin rypseihin
verrattuna noin 10 % satoparannuksen kasvuaikaa lissämättä sekä
paransivat varrenlujuutta merkittävästi. Kasvuaika 106 vrk

#kylväkotimaista

