
Kärkilajikkeet 2019



Tärkeimmät ohralajikkeet

VANILLE

•	 Satoisa,	isojyväinen	kaksitahoinen	rehuohra
•	 Happamuuden	sieto	kaksitahoisten	ohrien	
	 parhaimmistoa.
•	 Korsi	on	keskipitkä	ja	luja
•	 Hyvä	taudinkestävyys
•	 Jyväkoko	on	suuri	ja	hehtolitrapaino	kaksitahoisten	
	 ohrien	hyvää	keskitasoa.
•	 ALTIAN	TÄRKKELYSOHRA

•	 Mallasohraehdokas,	kasvuajaltaan	kohtuullinen	
	 2-tahoinen
•	 Markkinoiden	satoisimpia	ohria
•	 Erittäin	lujakortinen
•	 Laadukas	ohra,	korkea	hehtolitrapaino,	iso	jyväkoko	
	 ja	korkea	täysjyväprosentti
•	 Taudinkestävyydeltään	hyvä.
•	 Menestyy	2-tahoiseksi	ohraksi	myös	
	 melko	hyvin		happamilla	mailla

Muita	ohralajikkeitamme:	Wolmari,	Einar,	Polartop,	Severi,	Rusalka,	Harbinger

Plantanova Oy

ALVARIBOR

TORIA

•	 Kasvuajaltaan	keskimyöhäinen	ja	erittäin	satoisa	
	 monitahoinen
•	 Korsi	on	pitkähkö	ja	erittäin	luja
•	 Hyvä	taudinkestävyys
•	 Suurijyväinen	lajike,	korkea	HLP
•	 ALTIAN	TÄRKKELYSOHRA

•	 Erityisen	laadukas,	huippusatoisa	ja	viljelyvarma	
	 monitahoinen
•	 Torian	korren	ränsistyminen	on	monitahoiseksi		
	 ohraksi	poikkeuksellisen		vähäistä
•	 Hyvä	taudinkestävyys
•	 Jyväkoko	on	monitahoiseksi	ohraksi	todella	suuri	
	 ja	hehtolitrapaino	erittäin	korkea
•	 Erittäin	hyvä	happamuuden	sieto
•	 ALTIAN	TÄRKKELYSOHRA

EIFEL

VERTTIBOR
•	 Satoisa	aikainen	ohra
•	 Korsi	on	erittäin	luja	ja	monitahoiseksi	
	 ohraksi	hyvin	lyhyt
•	 Taudinkestävyydeltään	aikaisten	
	 ohrien	kärjessä
•	 Jyväkoko	on	suuri	ja	
	 hehtolitrapaino	on	korkea
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HELMIBOR

QUARNABOR

SERTORI

CORNETTO

•	Huippulaadukas,	aikainen	myllyvehnä
•	 Helmi	on	Anniinaa	10	prosenttia	satoisampi
•	 Helmin	korsi	on	pituudeltaan	keskimittainen	ja	luja
•	 Hyvä	tautienkestävyys
•	 Helmin	sadon	laatu	on	varsin	hyvä
•	 Helmin	leivontalaatu	on	erinomainen.	Helmi	onkin	
	 premium-laatuinen	myllyvehnä.

•	 Kasvuajaltaan	kohtalaisen	aikainen,	tuottaa	laatua,	johon	muut	pyrkivät
•	 Korsi	lyhyehkö	ja	kohtalaisen	luja
•	 Taudinkestävyys	ei	rajoita	viljelyä
•	 Jyväkoko	on	keskimääräinen	ja	hehtolitrapaino	korkea
•	 Valkuaispitoisuus	on	korkea	ja	valkuaisen	laatu	erinomainen
•	 Sakolukuominaisuudet	lajikkeiston	parhaimmistoa
•	 Leivontalaatu	on	erinomainen,	parasta	laatua	
	 myllyvehnäksi

•	 Melko	myöhäinen	vihneellinen	vehnä	–	vihneet	lisäävät	tuleentuessa	
	 jyvän	täyttymistä,	kasvi	jatkaa	yhteyttämistä	vihneiden	avulla.	
	 Vihne	auttaa	myös	kuoren	irtoamisessa
•	 Laatuominaisuuksiltaan	erinomainen,	suurijyväinen,	erityisen	korkea	
	 hehtolitrapaino	ja	myös	valkuaispitoisuus	on	korkea
•	 Sakoluku	on	korkea	ja	sakoluvun	kestävyys	erinomainen
•	 Käytännön	kokemusten	mukaan	säilyttää	leipävehnä-
	 laadun	hyvin	vaikeissakin	korjuuoloissa
•	 Taudinkestävyydeltään	kevätvehnälajikkeiden	
	 parhaimmistoa

•	 Huippusatoisa	myöhäinen	vehnä
•	 Taudinkestävyydeltään	hyvä
•	 Suurijyväinen	lajike
•	 Kuivan	kesän	yllättäjä

Muita	vehnälajikkeitamme:	Anniina,	Lennox

Tärkeimmät 
kevätvehnälajikkeet

Plantanova Oy



Tärkeimmät 
kevätvehnälajikkeet
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Tärkeimmät	kauralajikkeet
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NIKLASBOR
•	 Aikainen	rehu-	ja	myllykaura	parhaimmillaan
•	 Erittäin	satoisa
•	 Viihtyy	erilaisissa	viljelyolosuhteissa,	taudinkestävyys	on	hyvä
•	 Korsi	on	kohtalaisen	pitkä,	mutta	silti	luja
•	 Sadon	laatu	on	hyvä	kaikkiin	kauran	käyttötarkoituksiin,	
	 hehtolitrapaino	on	hyvä,	valkuais-	ja	rasvapitoisuus	
	 ovat	korkeat	ja	jyväkoko	on	suuri
•	 Ylivoimaisesti	Suomen	eniten	viljelty	kauralajike

BENNY
•	Ominaisuuksiltaan	erittäin	tasapainoinen	uutuuskaura	eteläiseen	Suomeen
•	 Satoisuudeltaan	huippuluokkaa	erityisesti	savi-	ja	eloperäisillä	mailla
•	 Suurijyväinen	ja	lujakortinen	laatukaura	kaikkiin	käyttötarkoituksiin
•	 Bennyllä	ei	ole	heikkouksia	minkään	ominaisuuden	suhteen!

Muita	kauralajikkeitamme:	Riina,	Akseli,	Peppi,	Harmony,	Harald,	Sandy,	Canary,	Belinda
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•	 Aikainen	rehu-	ja	myllykaura	parhaimmillaan
•	 Erittäin	satoisa
•	 Viihtyy	erilaisissa	viljelyolosuhteissa,	taudinkestävyys	on	hyvä
•	 Korsi	on	kohtalaisen	pitkä,	mutta	silti	luja
•	 Sadon	laatu	on	hyvä	kaikkiin	kauran	käyttötarkoituksiin,	
	 hehtolitrapaino	on	hyvä,	valkuais-	ja	rasvapitoisuus	
	 ovat	korkeat	ja	jyväkoko	on	suuri
•	 Ylivoimaisesti	Suomen	eniten	viljelty	kauralajike

Tärkeimmät	valkuais-	ja	
nurmikasvilajikkeet

INGRID

SAMPOBOR

NUUTTIBOR

INKERIBOR

·	 Satoisuudeltaan	hernelajikkeiden	kärkeä
·	 Keltasiemeninen	rehuherne
·	 Hyvä	valkuaispitoisuus
·	 Varsi	kasvaa	pitkäksi,	mutta	on	siitä	huolimatta	nykyisten	
	 hernelajikkeiden	lujavartisin
·	 Korkean	satotason	lisäksi	hyvän	rehuntuotto-
	 kyvyn	tekijänä	on	korkea	valkuaispitoisuus

•	 Aikaisin	härkäpapu,	satotaso	Kontun	luokkaa
•	 Varsi	on	jäykkä	ja	lakoontumista	esiintyy	
	 kohtalaisen	harvoin
•	 Hyvä	suklaalaikun	(harmaahome)	ja	lehtilaikun	kestävyys

•	 Erittäin	satoisa	ja	laadukas	kotimainen	timotei
•	 Säilyttää	sadontuottokykynsä	erittäin	hyvin	koko	
	 tyypillisen	kolmen	vuoden	tuotantojakson	ajan
•	 Sadon	laatu	on	huippuluokkaa,	sulavuutta	kuvaava	
	 D-arvo	on	korkea	ja	laskee	hitaasti
•	 Talvenkestävyys	on	hyvä,	Nuutti	soveltuu	koko	
	 timotein	viljelyalueelle

•	 Parhaita	nurminatojamme
•	 Korkea	sato	ja	hyvä	talvenkestävyys	yhdistettyinä	
	 erinomaiseen	sadon	laatuun
•	 Sadon	laatu	on	huippuluokkaa	niin	sulavuuden	
	 kuin	valkuaispitoisuudenkin	suhteen
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Peltosiemen	pakkaamot

Suomalaista	
siemenkauppaa

Kultajyvä	Oy,	Heikki	Karjalainen	 Hakkotie	80	 14300	 RENKO	 050	320	8270	 info@kultajyva.com	 	 	
Orasmaa	Oy,	Tuomo	Orasmaa	 Kirkkotie	23	 18300	 HEINOLA	 040	524	6505	 orasmaa@orasmaa.fi	 	 	
Anttila	Aarne	 Hinnerjoentie	774	 27230	 LAPPI	 0400	650	938	 anttilaska@hotmail.com	 	 	
Tukkikoski	Simo	 Kodiksamintie	333	 27250	 LAPPI	 0400	815	417	 simo.tukkikoski@dnainternet.net	 	 	
Sollan	Pakkaamo	Oy	 Niinijoentie	187	 32300	 MELLILÄ	 0500	535	325	 sollanpakkaamo@seutuposti.fi	 	 	
Peräniitty	Heikki	ja	Tapio	 Korvenkyläntie	420	 32700	 HUITTINEN	 0400	333	666	 peraniityntila@gmail.com	 	 	
Mattila	Risto	 Taivalkunnantie	238	 37120	 NOKIA	 040	513	8988	 risto.mattila@kotikone.fi	 	 	
Junttilan	Tila	Oy,	Taisto	Junttila	 Rudolf	Koivun	Tie	20	 38250	 SASTAMALA	 0400	777	192	 taisto.junttila@junttilantila.fi	 	 	
Mäkinen	Tuomas	 Salmelantie	163	 41120	 PUUPPOLA	 040	533	1096	 tuomas.makinen@salmelantila.fi	 	 	
Lintukangas	Petri	 Massintie	17	 47440	 SÄÄSKJÄRVI	 050	435	7400	 petri@lintukangas.fi	 	 	
Ehrnrooth	Yrjö	 Pellosniemenkuja	5	 50700	 MIKKELI	 0400	824	731	 yrjo.ehrnrooth@surffi.fi	 	 	
Taurun	Siemen	Oy,	
Juha	Järvenpää	 Suikintie	261	 54230	 NUIJAMAA	 040	757	2949	 juha.jarvenpaa@taurunsiemen.fi	 	 	
Korpi-Tassi	Jussi	 Piirrontie	247	 61360	 MIETO	 050	371	4389	 jussi.korpi-tassi@netikka.fi	 	 	
Porrassalmi	Olavi	 Soukka-Viinamäent.263	 61630	 HIRVIJÄRVI	 040	510	7319	 olavi.porrassalmi@nic.fi	 	 	
Kortesoja	Jari	 Poutuntie	224	 62100	 LAPUA	 050	544	5352	 jari.kortesoja@netikka.fi	 	 	
Talvitie	Jussi	 Poutuntie	214	 62100	 LAPUA	 040	506	1954	 kauralaari@netikka.fi	 	 	
Järvinen	Kari	ja	Vesa	 Alankotie	21	 62200	 KAUHAVA	 050	561	6686	 vesa.jarvinen@netikka.fi	 	 	
Kujala	Pekka	 Alankotie	5	 62200	 KAUHAVA	 050	564	9738	 pekkakujala@netikka.fi	 	 	
Lagerstedt	Jari	 Saarimaantie	285	 62200	 KAUHAVA	 0400	604	666	 jarilagerstedt@gmail.com	 	 	
Topparin	Tila	Oy	 Uunimaantie	11	 62200	 KAUHAVA	 040	544	4801	 reijo.toppari@gmail.com	 	 	
Ylikantola	Minna	 Kalliokoskentie	343	 62200	 KAUHAVA	 050	354	5672	 minna.ylikantola@netikka.fi	 	 	
Oy	H.	Norrholm	Ab,	
John	Norrholm	 Åsvägen	30	 64220	 YTTERMARK	 040	961	3391	 j_norr@hotmail.com	 	 	
Wik	Jens	 Larvvägen	292	 66580	 KUNI	 050	529	8874	 jens@netikka.fi	 	 	
Bostrand	Ab,	Torolf	Bonäs	 Bonäsvägen	106	 66900	 NYKARLEBY	 050	554	2510	 torolf.bonäs@multi.fi	 	 	
J	Käldman	Kb,	Jan	Käldman	 Bredarholmsvägen	61	 68870	 EDSEVÖ	 0500	448	231	 kaldman@agrolink.fi	 	 	
Nyyssönen	Timo	 Tomperinniementie	58	 71160	 RIISTAVESI	 0400	574	134	 timo.nyy@luukku.com	 	 	
Kröger	Jussi	 Kankkulantie	5	 71720	 KÄÄRMELAHTI	 040	547	2362	 kroger.jussi@gmail.com	 	 	
Miettinen	Juha	 Taulumäentie	10	 71800	 SIILINJÄRVI	 0400	579	167	 juha.miettinen@prokantri.fi	 	 	
Seppälä	Tuomo	 Hussolantie	111	 71800	 SIILINJÄRVI	 050	567	7943	 tuomo.seppala@hussola.fi	 	 	
Lappalainen	Kari	 Kirjomäentie	152	 71920	 PAJUJÄRVI	 0400	543	772	 karil2.@luukku.com	 	 	
Väätäinen	Esa	 Hallasuontie	100	 72380	 HORONTAIPALE	 0400	281	503	 vaatainen.esa@gmail.com	 	 	
Kiiskinen	Antero	 Syvänniementie	69	 74100	 IISALMI	 044	081	5621	 antero.kiiskinen@halkoniementila.fi	 	 	
Paananen	Pasi	 Porovedentie	527	 74120	 IISALMI	 050	544	1720	 pasi@keledesign.fi	 	 	
Kainulainen	Tapio	 Ameriikantie	652	 74200	 VIEREMÄ	 0400	346	035	 kainulainen.tapio@gmail.com		 	
Pohjolan	Jyväjemmari	Oy,	
Matti	Lappalainen	 Rapakkojoentie	70	 74630	 HEINÄKYLÄ	 0500	541	491	 matti.lappalainen@jyvajemmari.fi	 	 	
Rytkönen	Juha	 Sysmänrannantie	141	 77460	 MAAVESI	 0400	178	711	 juha.rytkonen@pp.inet.fi	 	 	
Semenat	Oy,	Matti	Teittinen	 Karjalanniementie	63	 79600	 JOROINEN	 050	560	3559	 matti.teittinen@semenat.fi	 	 	
Hietala	Juha	 Parvilantie	5	A	 83700	 POLVIJÄRVI	 040	731	7627	 esa.hietala@hotmail.com	 	 	
Mutkala	Oy,	Antti	Rinkinen	 Mutkalankaari	10	 91900	 LIMINKA	 040	595	4155	 rinkinen80@gmail.com


