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Unique genetics
The best varieties for you

A guaranteed better result
Straight from the breeder

Luomuistukassipulit
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• Keskimyöhäinen, erittäin satoisa
• Kaunis tumma väritys
• Sopii varastointiin

 Red Baron
 Lämpökäsitelty

• Naattihomeresistentti (HR) punasipuli
• Kauniin pyöreät ja laadukkaat sipulit 
• Sopii pitkään varastointiin
• Saatavana vain luomuna

 Redlander
 Lämpökäsitelty

• Aikaisin punasipulihybridi 
valikoimassamme

• Hyvä yhdistelmä aikaisuutta, satoa ja 
väriä

• Tasalaatuinen

 Red Light
 Lämpökäsitelty

Luomuistukassipulit, punaiset

• Keskimyöhäinen ja korkeasatoinen
• Vahva Fusariumia vastaan, vahva 

juuristo
• Sopii varastointiin

 Hysky 
 Lämpökäsitelty

• Keskimyöhäinen, satoisa lajike
• Naattihomeen kesto, hyvälaatuinen 

kuori
• Pyöreä lajike
• Sopii pidempään varastointiin

 Boga
 Lämpökäsitelty

• Keskimyöhäinen, hyvin satoisa ja 
tasalaatuinen lajike

• Hyvä yhdistelmä aikaisuutta ja satoa
• Hyvälaatuinen, hyvä kestävyys 

kukkimista vastaan
• Sopii varastointiin

 Centurion
 

• Aikainen, satoisa pyöreä istukaslajike
• Hyvä yhdistelmä aikaisuutta ja laatua
• Sopii lyhyeen varastointiin

 Jetset
 

• Hyvä kesto kukkimista vastaan
• Pystykasvuinen, pyöreä
• Hyvä väritys

 Troy 
 Syys-/talviviljelyyn

• Aikaisimpaan syysistutukseen
• Hyvä kesto kukkimista vastaan
• Hyvälaatuinen kuori
• Sopii suoramyyntiin

 Radar
 Syys-/talviviljelyyn

Luomuistukassipulit, keltaiset

Bejo/De Groot on ollut pitkään istukassipuleiden johtava jalostaja Euroopassa. Uusimmat lajikkeemme 
on lanseerattu tuotemerkillä ”Quality inside”.

Istukassipulit Bejo/De Groot en Slot



Quality inside

Lajike Aikaisuus Sato Kuori Varas-
to-kestävyys Kiinteys Kukkimisen 

sietokyky Kuiva-ainer %

Istukassipulit syysistutus

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

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

Istukassipulit

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 lämp 13,5

Hysky 10,0 103 8,5 9,0 9,0 lämp 14,0

Istukassipulit punainen

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

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

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

Bejo ja De Groot en Slot testaavat joka vuosi lajikkeitaan koeasemillaan Euroopassa. Kaikki koetulokset pohjautuvat neljä vuoden keskiarvoihin.

Aikaisuus: yksi numero suurempi tarkoittaa viikon aikaisempi. Sato: suhdeluku taulukon muihin lajikkeisiin verrattuna. Kuoren laatu: asteikko 1-10. Korkeampi luku 
tarkoittaa parempaa varastoituvuutta. Varastokestävyys: asteikko 1-10. Korkeampi luku tarkoittaa hitaampaa uudelleen kasvua varastossa. Kiinteys: asteikko 1-10. 
Korkeampi luku tarkoittaa kiinteämpää sipulia. Kukkimisen sietokyky: - = matala, +/- = keskinkertainen, + = korkea, ++ = erittäin korkea ja lämp = lämpökäsitelty. 
Kuiva-ainepitoisuus: prosenteissa.

Istukassipulit Bejo/De Groot en Slot
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Parhaat lähtökohdat uusille lajikkeille.

Bejo Zaden / De Groot en Slot: asiantuntijoiden 
takaama laatu.

Istukkaan tarkka kokolajittelu takaa viljelijälle 
erittäin tasaisen sipulin kehityksen koko 
kasvuajaksi. Tämä helpottaa niin kasvinsuojelua 
kuin sadonkorjuutakin sipulien ollessa tasakokoisia  
ja –laatuisia.

Tarkoin kontrolloitu, terve istukas. Tuotanto 
on valvottu tarkkojen standardien mukaan ja 
lisäksi Bejo Quality-standardi takaa laadukkaan 
istukasmateriaalin:

• Istukassipulin tie siemenestä korjuuseen ja 
aina asiakkaalle toimittamiseen asti on tarkoin 
valvottua.

• Terveys: istukasaineiston terveyttä valvotaan 
sopimusviljelmillä koko kasvun ja varastoinnin 
ajan.

• Toimituseräkohtainen koon- ja laaduntarkkailu.
• Jokaisesta istukaserästä ilmoitetaan, kuinka 

monta kappaletta istukkaita on kilossa.
• Jokaisesta erästä otetaan edustava näyte, jotta 

Bejo Zaden voi kontrolloida istukasmateriaalin 
terveyttä ja ominaisuuksia omilla 
koeruuduillaan.

• Jokaisesta erästä toimitetaan 
laatutakuutodistus.


