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Unique genetics
The best varieties for you

A guaranteed better result!
Straight from the breeder

Stikløg
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• Meget tidligt og produktivt stikløg
• Løget kan let vokse sig stort
• Smukke bronzefarvede løg
• Velegnet til direkte salg

 Jagro
 

• Meget stærk mod stokløbning
• Vækstkraftig sort med højt udbytte af 

runde løg
• Flot, dyb gul farve
• Velegnet til direkte salg

 Troy 
 tidlig forårsplantning

• Den tidligste sort til plantning i 
foråret

• Ideel til tidlig høst
• Attraktive runde løg af flot kvalitet og 

med høj stokløbningstolerance
• Tynd halsafslutning, som giver 

kortere tørretid, og derved en afgrøde 
klar til salg hurtigere

 Forum
 

Stikløg

• Et semi-kortdags stikløg
• Perfekt til overvintring
• Skinnende, mørkerøde runde løg af 

høj kvalitet
• Velegnet til direkte salg

 Electric
 rød overvintring

• Meget stærk mod stokløbning
• Vækstkraftig sort med højt udbytte af 

runde løg
• Flot dyb gul farve
• Velegnet til direkte salg

 Troy 
 overvintring

• Den tidligste sort til plantning i 
efteråret

• Meget høj stokløbningstolerance
• Vinterhårdfør
• God skalkvalitet og højt udbytte
• Velegnet til direkte salg

 Radar
 overvintring

Overvintring

Stikløg fra Bejo Zaden/De Groot en Slot

I mange år har Bejo Zaden/De Groot en Slot været og er stadig de ledende forædlere af sorter 
til produktion af stikløg. Vores nyeste sorter introduceres på markedet som stikløg under 
varemærket ”Quality inside”.
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• Middeltidligt og meget produktivt 
stikløg

• Høj resistens mod løgskimmel og god 
skalkvalitet

• Flotte runde løg af høj kvalitet
• Meget velegnet til lang lagring

 Boga
 varmebehandlet

• Middeltidligt, ensartet og meget 
produktivt stikløg

• God kombination af tidlighed og højt 
udbytte

• Fantastisk skalkvalitet og god 
stokløbningstolerance

• Egnet til middellang lagring

 Centurion
 

• Middeltidligt og attraktivt rundt løg
• Meget produktivt stikløg
• Egnet til langtidslagring
• Stærk mod stokløbning
• God til forarbejdningsindustrien

 Stur BC 20 

• Middeltidlig, meget produktiv og 
ensartet løg

• Meget velegnet til langtidslagring
• Runde løg
• Stærk mod stokløbning
• God til forarbejdningsindustrien

 Hercules
 

• Tidlig fladt løg med flot gul farve
• Højt tørstofindhold
• Stærk mod stokløbning
• Velegnet til lang lagring

	 Stanfield
 

• Tidligt, produktivt og flot rundt løg
• God kombination af tidlighed og god 

skalkvalitet
• Velegnet til korttidslagring

 Jetset
 

Stikløg fra Bejo Zaden/De Groot en Slot
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• En middeltidlig og meget produktiv 
sort

• Flot mørkerød farve
• Egnet til middellang lagring

 Red Baron
 rød, varmebehandlet

• Et ensartet løg med fantastisk 
skalkvalitet

• Smuk dybrød farve
• Produktiv sort på grund af stærkt 

rodsystem
• Egner sig til langtidslagring

 Red Ray
 rød, varmebehandlet

• Tidligste røde hybridstikløg i 
sortimentet

• God kombination af tidlighed, udbytte 
og farve

• Meget ensartet afgroning

 Red Light
 rød, varmebehandlet

Røde stikløg

• En middeltidlig og produktiv sort
• Stærk mod fusarium og stærkt 

rodsystem
• Velegnet til langtidslagring

 Hysky 
 varmebehandlet

• Middeltidligt og meget ensartet 
kvalitetsløg

• Ekstrem god skalkvalitet
• En produktiv sort på grund af et 

stærkt rodsystem
• Velegnet til langtidslagring

 Alonso
 varmebehandlet

Stikløg fra Bejo Zaden/De Groot en Slot
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Sort Tidlighed Udbytte Skal Lagerhold-
barhed Fasthed Stokløbnings- 

tolerance Tørstof

stikløg til overvintring

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

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

Electric 16,0 80 5,0 5,0 5,0 + 11,0

stikløg

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

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

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

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

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

Hercules 12,0 100 8,0 9,0 9,0 ++ 15,4

Stur BC 20 11,7 101 8,0 8,0 8,0 ++ 15,6

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

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

Alonso 10,5 110 8,0 8,0 8,0 VB 14,0

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

røde stikløg

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

Red Ray 11,0 107 8,0 8,0 7,0 VB 13,5

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

Hvert år tester forædlingsafdelingen hos Bejo Zaden og De Groot en Slot sine sorter på egne forsøgsstationer i Europa. Alle informationer 
baseres på gennemsnittet af tre års forsøgsresultater.

Stikløg fra Bejo Zaden/De Groot en Slot
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DK 190206

• Unik forædling af de nyeste sorter.
• Rådgivning af specialister på Bejo Zaden/De 

Groot en Slot.
• Præcis størrelsessortering af stikløgene for 

at opnå ensartet udvikling, optimal timing af 
behandlinger i marken og ensartet modning 
– dette resulterer i maksimal produktion af 
ensartede løg.

• Et nøje kontrolleret og sundt produkt. Dyrkning 
og kontrol følger Naktuinbouws regler og 
procedurer og komplementeres med Bejos 
kvalitetsstyringssystem:

• Produceret og leveret i et lukket og sporbart 
kontrolsystem. Leverancer er fuldt sporbare 
takket være hele produktionen er kontrolleret; 
fra frøproduktion til høst af stikløg, under lagring 
og frem til leveringstidspunktet.

• Sundhed: Anvender kun sygdomsfrie marker til 
produktion af stikløg. Kontrollerer sundheden 
under vækstperioden, og hvert stikløgsparti 
kontrolleres efter høst.

• Hvert parti kontrolleres før levering for størrelse 
og abnormaliteter.

• Information om antal løg per kg.
• Repræsentative prøver testes på vores egne 

forsøgsmarker for gengroning, sortsægthed og 
sundhed.

• Leveres med kvalitetscertifikat.


