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Unique genetics
The best varieties for you

A guaranteed better result!
Straight from the breeder

Цибуля-сіянка



Quality inside

 Трой 
 висадка ранньою весною

Цибуля-сіянка від Bejo/De Groot en Slot

Протягом багатьох років “Bejo та De Groot en Slot” є лідерами у селекції цибулі-сіянки. Наші 
найновіші сорти виходять на ринок під брендом “Quality inside”. 

Підзимні сорти

 Радар
 підзимній сорт

• Ультра ранній для висадки восени 
• Висока стійкість до цвітіння 
• Морозостійкий
• Відмінні покривні луски та врожайність 
• Для швидкого продажу, не для зберігання
• Доступний також в органічному сегменті

 Трой
 підзимній сорт

• Висока стійкість до цвітіння 
• Потужний, високий врожай цибулин округлої 

форми 
• Гарний насичений жовтий колір 
• Для швидкого продажу, не для зберігання 
• Доступний також в органічному сегменті

 Електрі
 підзимня червона цибуля

• Цибуля сіянка напівдовгого дня 
• Морозостійкість на відмінно
• Блискучі темно-червоні цибулини дуже 

високої якості 
• Для швидкого продажу, не для зберігання

Цибуля сіянка жовта

 Форум
 

• Надранній сорт для висадки навесні 
• Привабливі округлі цибулини відмінної 

якості, стійкий до цвітіння 
• Тонка шийка дозволяє скоротити процес 

сушки та швидше мати готовий для продажу 
товар 

• Висока стійкість до цвітіння 
• Потужний, високий врожай цибулин округлої 

форми 
• Гарний насичений жовтий колір 
• Для швидкого продажу, не для зберігання
• Доступний також в органічному сегменті

• Дуже ранній продуктивний сорт цибулі 
сіянки 

• Легко росте до великого розміру
• Чудовий бронзово-жовтий колір 
• Для швидкого продажу, не для зберігання

 Ягро
 

• Ранній, продуктивний, гарні цибулини 
• Чудове поєднання ранньостиглості та якості 

покривної луски 
• Для раннього експорту за призначенням і 

місцевого ринку 
• Підходить для нетривалого зберігання
• Доступний також в органічному сегменті

 Джетсет
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 Радар
 підзимній сорт

• Середньоранній гібрид цибулі 
американського типу

• Цибулини щільні, округлі, луски 
привабливого коричневого забарвлення

• Великий відсоток гігантських цибулин
• Придатний до короткотривалого зберігання

• Середньо-ранній, високопродуктивний і 
дуже вирівняний 

•  Придатний для тривалого зберігання 
• Округлі цибулини 
• Стійкий до цвітіння 
• Ідеальний для переробної промисловості

 Корона
 оброблений парою

 Геркулес
 

• Ранній сорт, цибулини приплюснутої форми 
красивого жовтого кольору 

• Високий вміст сухих речовин 
• Стійкий до цвітіння 
• Підходить для довготривалого зберігання

 Стенфілд
 

Цибуля-сіянка від Bejo/De Groot en Slot

• Середньо-ранній, високопродуктивний, дуже 
вирівняний 

• Гарне поєднання ранньостиглості та якості 
покривної луски

• Відмінна якість луски та гарна стійкість до 
цвітіння 

• Придатний для зберігання
• Доступний також в органічному сегменті

 Центуріон
 

• Цибулини округлої форми з дуже високою 
врожайністю

• Завдяки потужній кореневій системі гібрид 
відмінно переносить посуху

• Формує врожай цибулин хорошої якості 
• Придатний для довготривалого зберігання

• Середньо-рання високопродуктивна цибуля 
сіянка 

• Стійкий до борошнистої роси, гарна якість 
луски 

• Чудова цибуля округлої форми відмінної 
якості 

• Придатний для довготривалого зберігання
• Доступний також в органічному сегменті

 Карбалло
 оброблений парою

 Бога
 оброблений парою

• Середньоранній та високоврожайний 
• Стійкий до фузаріозу, потужна коренева 

система 
• Придатний для довготривалого 

зберіганняДоступний також в органічному 
сегменті

 Хайска 
 оброблений парою



Quality inside

• Гібрид білої цибулі округлої форми
• Придатний до сушки
• Утворюються цибулини з високим вмістом 

сухих речовин
• Придатний до короткотривалого зберігання

 Icebear
 оброблений парою

• Перший гібрид червоної цибулі який стікий 
до переноспорозу (HR)

• Цибулини округлої форми дуже гарної якості
• Підходить для довготривалого зберігання
• Доступний тільки в органічному сегменті

• Середньоранній і дуже продуктивний 
• Чудовий темно-червоний колір 
• Придатний для зберігання
• Доступний також в органічному сегменті

 Редлендер
 оброблений парою

 Ред Барон
 оброблений парою

• Високоякісна цибуля з відмінною лускою 
• Гарний насичений червоний колір 
• Продуктивний завдяки потужній кореневій 

системі 
• Придатний для довготривалого зберігання 

 Ред Рей
 оброблений парою

• Ультра рання червона цибуля сіянка в 
асортименті  

• Гарне поєднання ранньостиглості, 
врожайності та кольору 

• Вирівняний у дозріванні
• Доступний також в органічному сегменті

 Ред Лайт
 оброблений парою

Червона Цибуля сіянка Червона білої сіянка

Цибуля-сіянка від Bejo/De Groot en Slot
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Сорт/Гібрид органіка Відносна 
скоростиглість

Відносна 
врожайність

Якість 
луски Зберігання Щільність Стійкість до 

стрілкування
Вміст сухої 
речовини %

підзимня цибуля-сіянка
Радар Також

органічне 17,0 80 5,0 5,0 5,0 ++ 11,5

Трой Також
органічне 14,5 90 6,5 6,0 6,0 ++ 14,2

Електрік - 16,0 80 5,0 5,0 5,0 + 11,0
цибуля-сіянка жовта

Форум - 14,0 93 6,0 6,0 5,0 + 14,5

Трой Також
органічне 13,0 98 6,5 6,0 6,0 ++ 14,2

Ягро - 13,0 98 6,0 6,0 6,0 + 12,5

Джетсет Також
органічне 12,5 95 7,5 7,0 7,0 ++ 13,5

Стенфілд - 12,5 90 8,0 8,0 8,0 ++ 16,0

Корона - 12,0 102 7,0 7,0 7,0 HT 13,0

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

Центуріон Також
органічне 11,5 100 8,5 8,5 8,0 ++ 14,5

Карбалло - 11,0 110 8,0 8,0 8,0 HT 14,0

Бога Також
органічне 11,0 105 8,0 8,0 8,0 HT 13,5

Хайскай ТТакож
органічне 10,0 103 8,5 9,0 9,0 HT 14,0

цибуля-сіянка червона
Ред Лайт Також

органічне 12,5 102 6,0 5,0 6,0 HT 12,8

Ред Рей - 11,0 107 8,0 8,0 7,0 HT 13,5

Редлендер тільки в 
органічне 11,0 102 7,0 7,5 7,0 HT 13,5

Ред Барон Також
органічне 10,0 105 7,5 7,0 7,0 HT 13,5

цибуля-сіянка біла органічне

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

Кожний рік селекційні відділи Bejo та De Groot en Slot проводять випробування своїх сортів та гібридів на власних дослідних станціях у 
Європі. Вся інформація базується на результатах 4річних випробувань.

Earliness: one point higher indicates one week earlier harvestable. Yield: index number for comparison within the variety group. Skin quality: rating 1-10. A higher 
number indicates that the variety has a better storability. Storability: rating 1-10. A higher number indicates that the variety is slower to sprout. Firmness: rating 
1-10. A higher number indicates a firmer onion. Bolting tolerance: - = low tolerance, +/-  = average tolerance, + = high tolerance, ++ = very high tolerance and HT = 
heat treated. Dry matter: in percentage.

Цибуля-сіянка від Bejo/De Groot en Slot
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UA 210301

Унікальний селекційний матеріал.

Професійна підтримка спеціалістів Bejo/De Groot 
en Slot.

Точне сортування продукції для досягнення 
оптимального розвитку, строків обробки та 
збирання, що дає найвищий врожай вирівняних 
цибулин.

Здорова продукція, виробництво якої чітко 
контролюється. Вирощування та контроль 
здійснюється Відділом Контролю Якості 
компанії Бейо згідно стандартам Naktuinbouw 
(Інспекційна Служба Нідерландів у секторі 
Садівництва):

• Налагоджена система виробництва та 
поставок. Кожна партія відслідковується 
починаючи з отримання насіння, врожаю 
сіянки, зберігання до поставки клієнту; 

• Підбір чистих виробничих полів, польовий 
контроль якості кожної партії під час вегетації 
та лабораторний контроль після збирання;

• Перевірка кожної партії перед поставкою на 
відповідність розміру фракції та наявність 
нестандарту;

• Інформація про кількість цибулин у кілограмі; 
• Зразки тестуються на нашому дослідному 

полі стосовно сортової ідентичності, енергії 
та чистоти від хвороб (проходять ґрунт-
контроль);

• Поставляється тільки з сертифікатом якості.

Сорт/Гібрид органіка Відносна 
скоростиглість

Відносна 
врожайність

Якість 
луски Зберігання Щільність Стійкість до 

стрілкування
Вміст сухої 
речовини %

підзимня цибуля-сіянка
Радар Також

органічне 17,0 80 5,0 5,0 5,0 ++ 11,5

Трой Також
органічне 14,5 90 6,5 6,0 6,0 ++ 14,2

Електрік - 16,0 80 5,0 5,0 5,0 + 11,0
цибуля-сіянка жовта

Форум - 14,0 93 6,0 6,0 5,0 + 14,5

Трой Також
органічне 13,0 98 6,5 6,0 6,0 ++ 14,2

Ягро - 13,0 98 6,0 6,0 6,0 + 12,5

Джетсет Також
органічне 12,5 95 7,5 7,0 7,0 ++ 13,5

Стенфілд - 12,5 90 8,0 8,0 8,0 ++ 16,0

Корона - 12,0 102 7,0 7,0 7,0 HT 13,0

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

Центуріон Також
органічне 11,5 100 8,5 8,5 8,0 ++ 14,5

Карбалло - 11,0 110 8,0 8,0 8,0 HT 14,0

Бога Також
органічне 11,0 105 8,0 8,0 8,0 HT 13,5

Хайскай ТТакож
органічне 10,0 103 8,5 9,0 9,0 HT 14,0

цибуля-сіянка червона
Ред Лайт Також

органічне 12,5 102 6,0 5,0 6,0 HT 12,8

Ред Рей - 11,0 107 8,0 8,0 7,0 HT 13,5

Редлендер тільки в 
органічне 11,0 102 7,0 7,5 7,0 HT 13,5

Ред Барон Також
органічне 10,0 105 7,5 7,0 7,0 HT 13,5

цибуля-сіянка біла органічне

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

Кожний рік селекційні відділи Bejo та De Groot en Slot проводять випробування своїх сортів та гібридів на власних дослідних станціях у 
Європі. Вся інформація базується на результатах 4річних випробувань.

Earliness: one point higher indicates one week earlier harvestable. Yield: index number for comparison within the variety group. Skin quality: rating 1-10. A higher 
number indicates that the variety has a better storability. Storability: rating 1-10. A higher number indicates that the variety is slower to sprout. Firmness: rating 
1-10. A higher number indicates a firmer onion. Bolting tolerance: - = low tolerance, +/-  = average tolerance, + = high tolerance, ++ = very high tolerance and HT = 
heat treated. Dry matter: in percentage.


