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Unique genetics
The best varieties for you

A guaranteed better result
Straight from the breeder

Ekologisk sättlök
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• Medeltidig sort med hög skörd
• Vackert röd färg
• Kan lagras

 Red Baron
 röd, värmebehandlad

• Den första röda lökbladmögel-
resistenta sorten (HR)

• Snygg, rund lök med fin kvalitet
• Passar för långtidslagring
• Enbart tillgänglig som ekologiskt 

odlat utsäde

 Redlander
 röd, värmebehandlad

• Tidigaste rödlöken i sortimentet
• Bra kombination av tidighet, 

avkastning och färg
• Mycket enhetlig avmognad

 Red Light
 röd, värmebehandlad

Ekologisk sättlök, röd

• Kraftigt rotsystem
• Medeltidig och högavkastande
• Bra tolerans mot Fusarium
• Mycket kraftigt rotsystem
• Utmärkt till långlagring

 Hysky 
 värmebehandlad

• Medeltidig högavkastande sort
• Friskt bladverk
• Fint rundade lökar med mycket bra 

kvalitet
• Går utmärkt att långlagra

 Boga
 värmebehandlad

• Medeltidig sort med bra skörd
• Fin skalkvalitet och bra 

blomningstolerans
• Kan lagras 

 Centurion
 

• Tidig och produktiv sort
• Runda fina lökar med bra skal
• Kan korttidslagras

 Jetset
 

• Tåler tidig plantering utan att gå i 
blom

• Kraftigväxande och högavkastande 
sort

• Helrund lök
• Lämplig till knippe och 

direktförsäljning

 Troy 
 övervintringslök 
 för tidig plantering och skörd

• Sort för höstplantering
• Fint skal och bra skörd
• Bra till knippning

 Radar
 övervintringslök

Ekologisk sättlök, gul

Sedan många år är Bejo/De Groot en Slot det ledande förädlingsföretaget av sorter för produktion av 
sättlök. Våra sorter introduceras på marknaden under varumärket “Quality inside”. 

Sättlök från Bejo/De Groot en Slot
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Sort Tidighet Avkastning Skal Lagringsdug-
lighet Fasthet Stocklöpnings-

-tolerans
Torrsubstans 

%

övervintringslök

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

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

sättlök gul

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 VB 13,5

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

sättlök röd

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

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

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

Varje år testar Bejo och De Groot en Slot sina sorter på egna försöksstationer i Europa. All information baseras på medelvärden från 4 års 
försöksresultat.

Tidighet: En poäng högre siffrar visar en veckas tidigare skördetidpunkt. Avkastning: Angiven siffra visar förhållandet mellan sorternas möjliga avkastning. 
Skalkvalitet: Skala 1-10. Ju högre siffra desto bättre skalkvalitet. Lagringsförmåga: Skala 1-10. Ju högre siffra desto bättre lagringsförmåga.  
Fasthet: Skala 1-10. Ju högre siffra desto hårdare lök. Blomningsbenägenhet: -= låg tolerans, +/- medeltolerans, += hög tolerans, ++=mycket hög tolerans 
och VB= värmebehandlad. Torrsubstanshalt: angivet i procent.

Sättlök från Bejo/De Groot en Slot
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Unik förädling av de nyaste sorterna.

Rådgivning från specialisterna på Bejo/De Groot en 
Slot.

Noggrann sortering av sättlökarna för att uppnå 
jämn utveckling, optimal tidpunkt för olika 
skötselåtgärder och enhetlig mognad, vilket 
resulterar i maximal skörd av enhetliga lökar. 

Noggrant kontrollerad och frisk produkt. Odling 
och kontroll som följer Naktuinbouws regler 
och rutiner, kompletterat med rutiner från Bejos 
kvalitetsstyrningssystem:

• Producerad och levererad enligt ett heltäckande 
och spårbart kontrollsystem. Leveranser 
har full spårbarhet tack vare att hela 
produktionsprocessen är kontrollerad från 
fröproduktion av utsädet till skörd av sättlöken, 
under hela lagringstiden och fram till tidpunkten 
för leverans till kund. 

• Använder endast ”friska” fält för produktion 
av sättlök. Kontrollerar sundheten under 
hela växtperioden, och varje sättlöksparti 
kontrolleras efter skörden.

• Varje parti kontrolleras före utleverans vad 
gäller storlekssortering och andel defekta lökar.

• Information om antalet lökar per kg. 
• Representativa prover testas på vårt eget 

försöksfält avseende tillväxt, sortäkthet och 
sundhet.

• Levereras med kvalitetscertifikat.


