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Unique genetics
The best varieties for you

A guaranteed better result
Straight from the breeder

Organická sazečka cibule



Quality inside

• Polo-raná velmi produktivní
• Nádherné tmavě červené zbarvení
• Vhodná pro středně dlouhé 

skladování

 Red Baron
 červená, tepelně ošetřena

• První hybrid červené cibule 
rezistentní k plísni cibulové (HR).

• Krásné kulaté cibule excelentní 
kvality

• Vhodný pro dlouhodobé skladování.
• Dostupný pouze v kvalitě “organic”.

 Redlander
 červená, tepelně ošetřena

• Nejranější hybrid červené cibule pro 
pěstování ze sazečky

• Dobrá kombinace ranosti, výnosu a 
barvy

• Vyrovnané dozrávání

 Red Light
 červená, tepelně ošetřena

Organická sazečka cibule červená

• Polo-raná, vysoce produktivní
• Silný kořenový systém lépe odolává 

Fusariu
• Vhodná pro dlouhodobé skladování

 Hysky 
 tepelně ošetřena

• Polo-raná vysoce produktivní sazečka 
cibule

• Odolná plísni s dobrou kvalitou slupky
• Krásné kulaté cibule excelentní 

kvality
• Velmi vhodná pro dlouhodobé 

skladování

 Boga
 tepelně ošetřena

• Polo-raná, vysoce produktivní a 
uniformní

• Dobrá kombinace ranosti a výnosu
• Excelentní kvalita slupky a dobrá 

odolnost vybíhání do květu
• Vhodná pro středně dlouhé 

skladování

  Centurion
 

• Raná, produktivní, pěkné kulaté 
cibule

• Dobrá kombinace ranosti a kvality 
slupky

• Pro raný export i domácí trh
• Vhodná pro krátkodobé skladování

 Jetset
 

• Nejranější pro výsadbu na podzim
• Velmi vysoká odolnost vybíhání do 

květu
• Dobrá odolnost chladu
• Výborná slupka a výnos
• Vhodná pro přímý prodej

 Radar
 přezimující

Organická sazečka cibule

Již dlouho zaujímá šlechtitelský tým firem Bejo a De Groot en Slot vedoucí pozici ve šlechtění odrůd 
cibule pro výrobu sazečky. Naše nejnovější odrůdy jsou uváděny na trh v podobě sazečky pod značkou 
„Quality inside“.

Sazečka cibule Bejo/De Groot en Slot

• Nejranější pro jarní výsadby
• Ideální pro rané sklizně
• Atraktivní kulaté cibule excelentní 

kvality s vysokou odolností vybíhání 
do květu

• Tenký krček umožňuje rychlejší 
zasychání, čímž je cibule dříve 
připravena k prodeji

 Troy 
 přezimující+ raná jarní výsadba



Quality inside

Odrůda Ranost Výnos Slupka Skladovatel-
nost Pevnost Odolnost  

kvetení
Obsah 

sušiny%

sazečka cibule pro přezimování

Radar 17,0 80 5,0 5,0 5,0 ++ 11,5

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

sazečka cibule pro jarní výsadbu žlutá

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

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

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

Boga 11,0 105 8,0 8,0 8,0 ošetřena 13,5

Hysky 10,0 103 8,5 9,0 9,0 ošetřena 14,0

sazečka cibule pro jarní výsadb červená

Red Light 12,5 102 6,0 5,0 6,0 ošetřena 12,8

Redlander 11,0 102 7,0 7,5 7,0 ošetřena 13,5

Red Baron 10,0 105 7,5 7,0 7,0 ošetřena 13,5

Naši šlechtitelé každoročně testují své odrůdy na vlastních pokusných stanicích v celé Evropě. Všechny uvedené informace jsou založeny na 
čtyřiletých výsledcích těchto pokusů. 

Ranost: číslo o jeden bod vyšší udává možnost sklizně o jeden týden dříve. Výnos: číslo udává poměr mezi odrůdami ve skupině. Kvalita slupky: stupně 1 – 10, Vyšší 
číslo indikuje lepší skladovatelnost odrůdy. Skladovatelnost: stupně 1 – 10, Vyšší číslo indikuje nižší náchylnost odrůdy k rašení ve skladu. Pevnost: stupně 1 – 10, 
Vyšší číslo indikuje pevnější cibule. Tolerance k vybíhání do květu - = nízká tolerance, +/-  = střední tolerance, + = vysoká tolerance , ++ = velmi vysoká tolerance a 
ošetřena = tepelně ošetřena proti vybíhání do květu. Sušina: v procentech.

Sazečka cibule Bejo/De Groot en Slot
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Unikátní genotyp nejnovějších odrůd.

Poradenství specialistů Bejo/De Groot en Slot.

Přesné třídění sazečky zajišťuje vyrovnaný vývoj 
porostu, optimální načasování kultivačních zásahů 
a vyrovnané dozrávání, což přináší nejvyšší 
produkci vyrovnaných cibulí.

Přísně kontrolovaný, zdravý produkt. Pěstování 
i ochrana se provádí podle standardů a metodik 
Naktuinbouw, které jsou doplněny systémem řízení 
kvality firmy Bejo:

• Pěstování  i dodávky sazečky probíhají v 
uzavřeném cíleném systému. Dodávky jsou plně 
vysledovatelné, neboť celý výrobní proces je 
řízený; od produkce osiva ke sklizni sazečky a 
přes skladování až na místo dodávky.

• Zdravotní stav: výběr čistých produkčních 
pozemků s ohledem na škůdce a choroby a 
kontrola každé partie sazečky na poli během 
růstu i po sklizni v laboratoři.

• Dodávky jsou kontrolovány co do velikosti i 
odchylek ještě před odesláním.

• Informace o počtu cibulek v jednom kilogramu.
• U reprezentativních vzorků pěstovaných na 

našich pokusných polích jsou kontrolovány 
růstové vlastnosti, odrůdová pravost a zdravotní 
stav.

• Dodávky s certifikátem kvality.


