
www.qualityinside.nl

www.qualityinside.nl

Unique genetics
The best varieties for you

A guaranteed better result!
Straight from the breeder

Арпаджик
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 Troy 
 ранно пролетно засаждане

Арпаджик от Bejo/De Groot en Slot

От години “Bejo / De Groot en Slot” е водещ селекционер на сортове арпаджик. Нашите най-
нови сортове арпаджик се пускат на пазара под марката “Quality inside”.

презимуване

 Radar
 Призимуващ

• Арпаджик за най-ранното за засаждане през 
есента;

• Високо добивен с отлична покривната люспа;
• Висок толеранс на стрелкуване;
• Добра зимна устойчивост;
• Подходящ за пакетиране;
• Предлага се и за биологично производство.

 Troy 
 Призимуващ

• Много висок толеранс на стрелкуване;
• Мощен и високо добивен сорт с кръгли 

глави;
• Произвежда глави с тъмно жълт цвят; 
• Предлага се и за биологично производство.

 Electric
 Призимуващ

• Сорт на средно дългия ден;
• Идеален за презимуване;
• Произвежда лъскави, тъмно червени, кръгли 

луковици с отлично качество;
• Подходящ за свежа консумация.

Арпаджик

 Forum
 

• Най-ранния арпаджик при пролетно 
засаждане;

• Идеялен за ранно прибиране; 
• Атрактивен кръгъл лук с отлично качество и 

с висок толеранс на стрелкуване;
• Тънките шийки позволяват по-кратък период 

на сушене, така че реколтата е готова за 
продажба по-рано.

• Много висок толеранс на стрелкуване;
• Мощен и високо добивен сорт с кръгли 

глави;
• Произвежда глави с тъмно жълт цвят;
• Предлага се и за биологично производство.

• Много ранен и продуктивен арпаджик;
• Произвежда сплеснато кръгли с бронзов 

цвят глави;
• Подходящ за свежа консумация.

 Jagro
 

• Много ранен хибрид;
• Произвежда отлични кръгли луковици с 

отлично качество;
• Подходящ за средносрочно съхранение при 

подходящи услови;
• Предлага се и за биологично производство.

 Jetset
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 Radar
 Призимуващ

• Средно-ранен American тип арпаджик;
• Твърда, кръгла форма с кафява кожа;
• Произвежда висок процент големи глави;
• Подходящ за кратко съхранение.

• Средноранен, високодобивен и изравнен;
• Много подходящ за дългосрочно съхранение;
• Произвежда кръгла глава;
• Висок толеранс на стрелкуване;
• Идеялен и за преработка.

 Corona
 термично третиран

 Hercules
 

• Раннен, плоско овален лук с приятен жълт 
цвят;

• Високо съдържание на сухо вещество;
• Висока устойчивост на стрелкуване;
• Подходящ за дългосрочно съхранение.

 Stanfield
 

Арпаджик от Bejo/De Groot en Slot

• Високо качествен сорт с кръгла форма, 
Stuttgarter тип;

• По-рано зрял с около една седмица в 
сравнение с други кръгли сортове от този тип;

• Отлична комбинация от ранно зреене и 
високи добиви с добра устойчивост на 
стрелкуване;

• Добро качество на покривната люспа;
• Предлага се и за биологично производство.

 Centurion
 

• Арпаджик с кръгла глава с много висок 
добив.

• Устойчив на засушаване.
• Произвежда висок добив лук с добро 

качество.
• Подходящ за дългосрочно съхранение

• Средно-ранен, високодобивен арпаджик;
• Устойчив на мана с добро качество на 

люспата (HR);
• Хубав кръгъл лук с отлично качество;
• Много подходящ за дългосрочно съхранение
• Предлага се и за биологично производство

 Carballo
 термично третиран

 Boga
 термично третиран

• Средно-ранен високо добивен;
• Силна устойчивост на фузариум и мощна 

коренова система;
• Подходящ за дългосрочно съхранение
• Предлага се и за биологично производствоic

 Hysky 
 термично третиран
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• Бял лук с кръгла форма
• Много подходящ за сушене
• Произвежда лук с високо съдържание на 

сухо вещество
• Подходящ за краткосрочно съхранение

 Icebear
 термично третиран

• Първият червен хибрид арпаджик, който е с 
висока устойчивост на мана (HR)

• Хубав кръгъл лук с отлично качество.
• Подходящ за дългосрочно съхранение.
• Предлага се само за биологично 

производство

• Средно-ранен и много продуктивен;
• Красиво тъмночервено оцветяване;
• Подходящ за средно дълго съхранение
• Предлага се и за биологично производство

 Redlander
 термично третиран

 Red Baron
 термично третиран

• Произвежда отлични луковици с отлична 
люспа;

• С тъмно червен цвят;
• С мощна коренова система;
• Подходящ за дългосрочно съхранение.

 Red Ray
 термично третиран

• Най-ранният червен хибрид;
• Добра комбинация между раннозрялост, 

добив и цвят;
• Дружно узряване
• Предлага се и за биологично производство

 Red Light
 термично третиран

Арпаджик Червен Арпаджик бял

Арпаджик от Bejo/De Groot en Slot



www.qualityinside.nl

Quality inside

Сорт Биологични Раноз-
-рялост Добив Люспа Съхран-

-яемос т Твърдост Толерантност 
на сртелкуване

Съхо 
вещество %

Арпаджик Призимуващ
Radar също биологично 17,0 80 5,0 5,0 5,0 ++ 11,5

Troy също биологично 14,5 90 6,5 6,0 6,0 ++ 14,2

Electric - 16,0 80 5,0 5,0 5,0 + 11,0
Арпаджик жълт

Forum - 14,0 93 6,0 6,0 5,0 + 14,5

Troy също биологично 13,0 98 6,5 6,0 6,0 ++ 14,2

Jagro - 13,0 98 6,0 6,0 6,0 + 12,5

Jetset също биологично 12,5 95 7,5 7,0 7,0 ++ 13,5

Stanfield - 12,5 90 8,0 8,0 8,0 ++ 16,0

Corona - 12,0 102 7,0 7,0 7,0 то 13,0

Hercules - 12,0 100 8,0 8,0 8,5 ++ 15,4

Centurion също биологично 11,5 100 8,5 8,5 8,0 ++ 14,5

Carballo - 11,0 110 8,0 8,0 8,0 то 14,0

Boga също биологично 11,0 105 8,0 8,0 8,0 то 13,5

Hysky също биологично 10,0 103 8,5 9,0 9,0 то 14,0
Арпаджик Червен

Red Light също биологично 12,5 102 6,0 5,0 6,0 то 12,8

Red Ray - 11,0 107 8,0 8,0 7,0 то 13,5

Redlander също биологично 11,0 102 7,0 7,5 7,0 то 13,5

Red Baron също биологично 10,0 105 7,5 7,0 7,0 то 13,5
Арпаджик бял

Icebear - 10,0 104 6,0 6,0 6,0 то 14,0

Всяка година селекционния отдел на Bejo и De Groot en Slot провежда тестове на своите сортове на собствени опитни полета в Европа. 
Всяка информация се базира на минимум три годишно изпитване на сорта на тези опитни полета.

Ранозрялост: една точка по-високо показва, че една седмица по-рано се прибира. Добив: индексно число за сравнение в рамките на сортовата група.
Качество на кожата: рейтинг 1-10. По-голямото число показва, че сортът има по-добра съхранение. Съхранение: рейтинг 1-10. По-голямото число показва, 
че сортът по-бавно пониква. Твърдост: рейтинг 1-10. По-голямото число показва по-твърд лук.  Устойчивост на стрелкуване: - = нисъка, +/- = средена, + = 
висока, ++ = много висока и HT = термично обработен. Сухо вещество: в проценти.

Арпаджик от Bejo/De Groot en Slot
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BG 210301

Уникален селекционен материал.

Професиаонални консултации от специалистите 
на Bejo и De Groot en Slot.

Прецизно сортиране на луковиците в 
четири фракции за да се осигури дружно 
поникване, оптимизиране на времето за 
третиране с препарати, едновременно 
узряване и получаване на по-висок добив от 
висококачествен лук.

Стриктно контролиран, здрав продукт. 
Отглеждането и контрола се осъществяват 
от Отдела по качество на Бейо съгласно 
стандартите на Naktuinbow (Холандска 
инспекционна служба по растениевъдство):

• Отглеждането и доставките се осъществяват 
съгласно системи за мониторинг. Партидите 
семена са напълно проследими и целият 
производствен процес е напълно контролиран 
– от отглеждането и прибирането на 
арпаджика до складирането и доставките му 
до клиентите.

• Подбор на чисти производствени полета, 
контрол по време на вегетация и лабораторен 
контрол на всяка партида след прибирането и.

• Инспекция на партидите преди експедиция за 
съответствие с фракцията.

• Информация за брой семена в един килограм.
• Представителна мостра, тествана на 

собствени опитни полета за сортова 
идентичност, кълняема енергия и здравно 
състояние.

• Доставени със Сертификат за качество.


