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Unique genetics
The best varieties for you

A guaranteed better result
Straight from the breeder

Sīksīpoli Bioloģiski



Quality inside

• Vidēji agra, ļoti ražīga šķirne
• Skaisti tuši sarkanā krāsā
• Piemērota uzglabāšanai

 Red Baron
 sarkani, karsēti

• Pirmais sarkano sīpolu hibrīds, kas 
izturīgs pret miltrasu (HR)

• Skaisti, apaļi sīpoli ar izcilu kvalitāti.
• Piemērots ilgstošai uzglabāšanai.
• Pieejams tikai Bioloģiski pavairotā 

veidā.

 Redlander
 sarkani, karsēti

• Agrākais sarkanais sīpols šajā 
sortimentā

• Veiksmīga kombinācija starp 
agrīnumu, ražīgumu un miziņas 
krāsu

• Ienākoties veido vienveidīgus, 
izlīdzinātus sīpolus

 Red Light
 sarkani, karsēti

Sarkanie sīksīpoli Bioloģiskie

• Vidēji agra, ļoti ražīga šķirne
• Spēcīga sakņu sistēma un augsta 

izturība pret pelēko puvi
• Der ilgstošai uzglabāšanai

 Hysky 
 karsēti

• Vidēji agra, augstražīga šķirne
• Miltrasas noturība, sīpola miziņas 

kvalitāte laba
• Skaists, izteikti apaļš, kvalitatīvs 

sīpols
• Ļoti piemērots ilgstošai uzglabāšanai

 Boga
 karsēti

• Vidēji agra, augstražīga un ļoti 
izlīdzināta šķirne

• Laba sabalansētība starp agrīnumu 
un ražību

• Lieliska miziņas kvalitāte un izturība 
pret izziedēšanu

• Piemērota uzglabāšanai

 Centurion
 

• Agrīna, produktīva šķirne ar izteikti 
apaļiem sīpoliem

• Laba agrīnuma kombinācija ar sīpola 
miziņas kvalitāti

• Agrīna šķirne realizācijai vietējā tirgū 
un eksportam

• Piemērota īslaicīgai uzglabāšanai

 Jetset
 

• Ļoti augsta izziedēšanas izturība
• Spēcīgs, augstražīgs, apaļas formas 

sīpols
• Pievilcīgas formas, tuši dzeltenas 

krāsas sīpola miziņu
• Piemērots tūlītējai realizācijai

 Troy 
 rudenī stādītie+stādot agri pavasarī

• Agrākā šķirne stādīšanai rudenī
• Augsta izturība pret izziedēšanu
• Laba sala izturība
• Laba raža un  miziņas kvalitāte
• Piemērota tūlītējai realizācijai

 Radar
 rudenī stādītie

Sīksīpoli Bioloģiski

Gadiem ilgi “Bejo/De Groot en Slot” ir vadošie sīksīpolu šķirņu selekcionāri. Mūsu jaunākās šķirnes tiek 
laistas tirgū ar zīmolu “Quality inside”.

Sīksīpoli no Bejo/De Groot en Slot
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Šķirne Agrīnums Ražība Miziņa Uzglabāša- 
nās spēja   Izlīdzinātība Izziedēšanas 

izturība
Sausnas
saturs %

ziemas sīksīpoli

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

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

sīksīpoli

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 HT 13,5

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

sarkanie sīksīpoli

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

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

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

Katru gadu Bejo un De Groot en Slot selekcijas nodaļas pārbauda un salīdzina sīpolu šķirnes no savām Eiropas selekcijas stacijām. Visa tabulā 
ietvertā informācija balstīta uz četri gadu izmēģinājumu rezultātiem.

Agrīnums: par vienu punktu augstāks norāda, ka novākt var nedēļu agrāk. Ražība: indeksa numurs salīdzināšanai šķirņu grupā. Mizas kvalitāte: vērtējums 1–10. 
Augstāks skaitlis norāda, ka šķirnei ir labāka uzglabāšanas spēja. Glabāšana: vērtējums no 1 līdz 10. Lielāks skaitlis norāda, ka šķirne lēnāk mostas un sāk dzīt 
lokus. Izlīdzinātība: vērtējums 1.-10. Lielāks skaitlis norāda uz augstāku standarta iznākumu. Izziedēšanas izturība: - = zema, +/- = vidēja, + = augsta, ++ = ļoti 
augsta un HT = termiski apstrādāts. Sausna: procentos.
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Bejo/De Groot and Slot speciālistu zināšanas, 
pieredze un konsultācijas

Precīza attieksme un pieeja sīksīpolu pavairošanā, 
optimālo termiņu ievērošana augu aizsardzības 
pasākumu veikšanā, lai nodrošinātu vienlaicīgu, 
viendabīgi izlīdzinātu un augstražīgu produkcijas 
ieguvi

Augstāko prasību ievērošana, veselīga stādāmā 
materiāla pavairošanas laikā, ievērojot augstos 
Holandes Augu Aizsardzības Dienesta – 
Naktuinbouw standartus, prasības un procedūras, 
sadarbojoties ar Bejo kvalitātes uzraudzības 
speciālistiem, kas pieprasa:

• Nepārtrauktu  uzraudzību un kontroli sīpolu 
audzēšanas un transportēšanas laikā, kā arī - 
jebkuras sīpolu partijas kustības atsekojamību, 
sākot no sēklu pavairošanas, sīksīpolu 
audzēšanas, novākšanas, uzglabāšanas un 
piegādes pircējam.

• Sēklu un sīpolu veselības uzraudzību kvalitātes 
kontroles laboratorijās (katrai atsevišķai partijai) 
– sākot no lauku izvēles, lauku nepārtrauktas 
kontroles sēklu pavairošanas un sīksīpolu 
audzēšanas laikā.

• Pirms nosūtīšanas piegādēm sagatavoto partiju 
pārbaudi atbilstoši pasūtītāja prasībām – sīpolu 
izmēriem un citām iespējamām neatbilstībām.

• Visas audzētājam nepieciešamās informācijas 
nodrošināšanu t.sk. sīpoliņu skaits kilogramā utt.

• Katras piegādātās sīksīpolu partijas paraugu  
laukkontroles nodrošināšanu (veselības 
kvalitātes un šķirnes atbilstības pārbaudei 
Holandē).

• Nepieciešamo kvalitātes sertifikātu 
nodrošināšanu patērētājam.


