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Quality inside

 Troy 
 aikaisen kevään istutuksiin

Istukassipulit Bejo/De Groot en Slot

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

Talvehtiminen

 Radar
 Syys-/ talviviljelyyn

• Aikaisimpaan syysistutukseen
• Hyvä kesto kukkimista vastaan
• Hyvälaatuinen kuori
• Sopii suoramyyntiind
• Saatavana myös luomuna

 Troy 
 TSyys-/talviviljelyyn

• Hyvä kesto kukkimista vastaan
• Pystykasvuinen, pyöreä
• Hyvä väritys
• Sopii suoraan myyntiin
• Saatavana myös luomuna
• Hyvät kokemukset Suomesta

 Electric
 Syys-/talviviljelyyn

• Puoliksi lyhyt päivä istukassipulit
• Erityisen hyvä talviviljelyyn
• Väriltään kirkkaan tummanpunainen
• Sopii suoraan myyntiin ja tuoremarkkinoille

Istukassipulit keltainen

 Forum
 

• Aikaisin lajike keväällä istutettavista sipuleista
• Ihanteellinen lajike aikaiseen sadonkorjuuseen 
• Kaunis, pyöreä sipuli, laadullisesti erinomainen 

with high bolting tolerance
• Ohutkaulainen lajike. Helppo kuivata. Sipulit 

saadaan nopeammin markkinoille

• Hyvä kesto kukkimista vastaan
• Pystykasvuinen, pyöreä
• Hyvä väritys
• Sopii suoraan myyntiin
• Saatavana myös luomuna

• Aikainen ja satoisa lajike
• Grows easily coarse
• Kaunis väri
• Sopii suoramyyntiin ja tuoremarkkinoille

 Jagro
 

• Aikainen, satoisa pyöreä istukaslajike
• Hyvä yhdistelmä aikaisuutta ja laatua
• Varhaisiin vientikohteisiin ja paikallisiin 

markkinoihin
• Sopii lyhyeen varastointiin
• Saatavana myös luomuna

 Jetset
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 Radar
 Syys-/ talviviljelyyn

• Keskivarhainen American- tyyppi
• Pyöreä ja ruskeakuorinen
• Tuottaa kookkaita sipuleita
• Sopii lyhyeen varastointiin

• Keskivarhainen, hyväsatoinen ja tasalaatuinen 
lajike

• Soveltuu hyvin pitkäaikaiseen varastointiin
• Muoto on pyöreä
• Ei kuki helposti
• Erinomainen teolliseen tuotantoon

 Corona
 lämpökäsitelty

 Hercules
 

• Aikainen, muodoltaan hieman litteämpi, kaunis 
keltainen väri

• Korkea kuiva-ainepitoisuus
• Vahva kukkimista vastaan
• Sopii pitkään varastointiin

	 Stanfield
 

Istukassipulit Bejo/De Groot en Slot

• Keskimyöhäinen, hyvin satoisa ja tasalaatuinen 
lajike

• Hyvä yhdistelmä aikaisuutta ja satoa
• Hyvälaatuinen, hyvä kestävyys kukkimista 

vastaan
• Sopii varastointiin
• Saatavana myös luomuna

 Centurion
 

• Muodoltaan pyöreä hybridilajike, jolla on korkea 
satopotentiaali

• Vahvan juuriston avulla pärjää myös kuivalla 
kasvukaudella

• Tuottaa ison ja laadukkaan sadon
• Sopii pitkään varastointiin

• Keskimyöhäinen, satoisa lajike
• Naattihomeen kesto, hyvälaatuinen kuori
• Pyöreä lajike
• Sopii pidempään varastointiin
• Saatavana myös luomuna

 Carballo
 lämpökäsitelty

 Boga
 lämpökäsitelty

• Keskimyöhäinen ja korkeasatoinen
• Vahva Fusariumia vastaan, vahva juuristo
• Sopii varastointiin
• Saatavana myös luomuna

 Hysky 
 lämpökäsitelty
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• Pyöreä valkoinen sipuli
• Soveltuu erityisesti kuivaukseen
• Korkea kuiva-aine pitoisuus
• Sopii lyhyeen varastointiin

 Icebear
 lämpökäsitelty

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

• Keskimyöhäinen, erittäin satoisa
• Kaunis tumma väritys
• Sopii varastointiin
• Saatavana myös luomuna

 Redlander
 lämpökäsitelty

 Red Baron
 lämpökäsitelty

• Tasalaatuinen ja vahvakuorinen
• Kaunis syvänpunainen väritys
• Vahva juurinen, satoisa
• Sopii pitkään varastointiin

 Red Ray
 lämpökäsitelty

• Aikaisin punasipulihybridi valikoimassamme
• Hyvä yhdistelmä aikaisuutta, satoa ja väriä
• Tasalaatuinen
• Saatavana myös luomuna

 Red Light
 lämpökäsitelty

Istukassipulit punainen Istukassipulit valkoinen

Istukassipulit Bejo/De Groot en Slot
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Lajike Luomu Aikaisuus Sato Kuori Varasto-
-kestävyys Kiinteys Kukkimisen 

sietokyky Kuiva-aine

Istukassipulit syysistutus
Radar myös luomuna 17,0 80 5,0 5,0 5,0 ++ 11,5

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

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

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

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

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

Jetset myös luomuna 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 lk 13,0

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

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

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

Boga myös luomuna 11,0 105 8,0 8,0 8,0 lk 13,5

Hysky myös luomuna 10,0 103 8,5 9,0 9,0 lk 14,0
Istukassipulit punainen

Red Light myös luomuna 12,5 102 6,0 5,0 6,0 lk 12,8

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

Redlander vain luomuna 11,0 102 7,0 7,5 7,0 lk 13,5

Red Baron myös luomuna 10,0 105 7,5 7,0 7,0 lk 13,5
Istukassipulit valkoinen

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

Bejo ja De Groot en Slot testaavat joka vuosi lajikkeitaan koeasemillaan Euroopassa. Kaikki koetulokset pohjautuvat kolmen 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 lk= lämpökäsitelty. 
Kuiva-ainepitoisuus: prosenteissa.

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

Bejo / 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 voi kontrolloida istukasmateriaalin terveyttä 
ja ominaisuuksia omilla koeruuduillaan.

• Jokaisesta erästä toimitetaan 
laatutakuutodistus.


