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U U S I H U I P P U S AT O I S A L A J I K E
Hopla on erittäin satoisa lajike jolla on erittäin korkea sokerisato, suhdeluku 101
kolmen vuoden keskiarvona.
Hoplalla on suuri juurisato, kolmen vuoden keskiarvona 101.
Hoplalla on myös korkea sokeripitoisuus,
kolmen vuoden keskiarvo on 100.
Hoplan multapitoisuus on alhainen mahdollisimman sileäpintaiseksi ja tasaiseksi
jalostetun juuren ansiosta. Tehtaalle päätyvä multamäärä on vähäinen ja saatava
puhtausbonus mahdollisimman suuri.
Hoplalle tyypillistä on erittäin nopea ja
varma taimettuminen. Suurin mahdollinen sato saadaan kun kaikki juurikasyksilöt
itävät ja kehittyvät samanaikaisesti.
Hoplan juurikkaan kanta on jalostettu pieneksi ja keskittyneeksi. Keskittynyt kanta

varmistaa helpon ja tarkan listinnän jolloin saavutetaan samalla myös multapitoisuuden minimointi. Kannan muodolla on
merkitystä myös aumatun juurikkaan säilymiseen. Leveän kannan omaava juurikas
joudutaan listimään suuremmalta alalta
jolloin myös juurikas menettää aumauksen
aikana enemmän painostaan ja sokeripitoisuudestaan kuin täsmällisesti listitty juurikas. Hopla on lajike jolla saadaan listintä
helposti säädettyä optimaaliseksi ja häviöt
aumauksen aikana saadaan minimoitua.
Hoplan lehdet muodostavat nopeasti peiton rivivälien päälle jolloin rikkakasviruiskutusten tarve pienenee.
Hopla muodostaa erittäin vähän kukkavarsia. Hoplalla on hyvä Ramularian kesto.
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E R I T TÄ I N S AT O I S A
A N K E R O I S I A S I E TÄVÄ L A J I K E
Roxy on ankeroisia sietävä huippulajike
joka tuottaa erittäin suuria sokerisatoja.
Kolmen vuoden keskiarvo on 104.
Roxyllä on erittäin suuri juurisato, kolmen vuoden keskiarvona 104. Roxy
menestyy loistavasti puhtailla sekä ankeroisen saastuttamilla mailla.
Roxyllä on myös korkea sokeripitoisuus,
kolmen vuoden keskiarvo on 100.
Roxy omaa tasaisen ja nopean taimettumisen joka takaa potentiaalin huippusadolle.
Lehdet peittävät maan nopeasti jolloin rikkakasvien aiheuttama paine pienenee.
Roxy on Clean Beet –juurikas. Lajikkeen
juuri on jalostettu tasaiseksi jolloin multaprosentti jää pieneksi. Roxyn kanta on

jalostettu pieneksi ja se sijaitsee sopivasti
juuren laella jolloin listintä sujuu optimaalisesti. Onnistuneella listinnällä on suuri
vaikutus aumattavan juurikkaan säilymiseen. Nostossa ja listinnässä tapahtuneilla
mahdollisimman vähäisillä vaurioilla juurikas säilyy aumassa pitempään.
Roxy on juurikaslajike joka on helppo listiä
ja jolla saavutetaan erinomainen ja puhdas
sato.
Roxy on hyvä valinta jollei ole tiedossa
kuinka paljon ankeroisia on maassa.
Roxy muodostaa erittäin vähän kukkavarsia.
Roxyllä on erittäin hyvä kesto Ramulariaa
vastaan.

