
STUTTGARTER STANFIELD 
» Varajane sort
» Vastupidav 
    taimehaigustele
» Lapiku kujuga ja kollase 
    koorega
» Lühiajaline säilivus
» Sobib sibulapealsete 
    kasvatamiseks

SETTON 
» Piklik- ümar kuju
» Hilisem sort
» Väga hea saagikusega
» Sobib pikaajaliseks 
    säilitamiseks

STURON 
» Piklik-ümar kuju
» Pikaajaline säilivus
» Saagirikas sort
» Hilisem sort 

CUPIDO 
» Keskvarajane sort
» Sibulad on ümarad
» Sobib kasvatamiseks   
    kõikidel mullatüüpidel
» Ilusa kuldkollase koorega
» Keskpika säilivusega

STUR BC20
» Atraktiivne ümar sibul
» Hea 
    ennakõidumiskindlusega
» Kõrge kuivainesisaldusega
» Sobib pikaajaliseks 
    säilituseks
» Parendatud „Sturon“ –   
    ühtlasema suurusega
    mugulad

SIBULASORDID
ŠALOTT GOLDEN GOURMET
»Keskvarajane sort
»Kollase koorega
»Hea säilivusega ja
   külmakindel
»Sobib kasvatamiseks  
   kõikidel mullapindadel

»Sibulad on ümara kujuga

ŠALOTT RED SUN
»Saagikas keskvarajane sort
»Ümar kuju ja punane koor,
   kuid valge viljaliha
»Pikaajaliseks säilituseks

SNOWBALL 
»Valge viljalihaga
»Ümara kujuga
»Keskmisest saagikam
»Lühiajaline säilivus

RED  KARMEN
»Sobib kasvatamiseks   
   kõikidel mullapindadel
»Punasekooreline sibul
»Ümmargune kuju
»Hea säilivusega
»Ilusa sügavpunase 
   värvusega
»Hiline ja saagikas

RED RAY 
»Ühtlase kvaliteediga ja  
   suurepärase 
   koorekvaliteediga
»Kaunis tumepunane värvus
»Saagikas sort 
»Hea säilivusega
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SIBULASORDID
TROY 
»Väga varajane sort
»Väga kõrge ennakõidu-
   miskindlusega
»Suurepärane koore 
   kvaliteet
»Kena sügavkollane värvus 
»Kõrge saagikus
»Lapikümara kujuga

STUTTGARTER RIESEN 
»Hea säilivus
»Noorelt ümar, valmides 
   muutub lapikuks
»Tugeva aroomi ja terava 
   maitsega
»Sobib sibulapealsete 
   kasvatamiseks

HERCULES 
»Kõrge saagikusega ja väga 
   ühtlane sort
»Sobib pikaajaliseks 
   säilituseks
»Ümara kujuga 
»Hea ennakõidumis-
   kindlusega



MIS ON “QUALITY INSIDE”?

Bejo Zaden/De Groot en Slot on juhtivad tippsibulasortide aretajad, kelle kõige uuemad 
ja saagirikkamad sordid on turule toodud kaubamärgi “Quality Inside” nime all.

Tarnitavad tippsibula partiid on läbinud taimekasvatuse inspektorite range kontrolli. 
Tippsibulate kasvatamisel ja kvaliteedi kontrollimisel on järgitud Hollandi Naktiun-
bouw rangeid standardeid ja protseduurireegleid, mida on täiendatud Bejo Kvaliteed-
ikontrolli süsteemi normidega:

» Tippsibula saak on kasvatatud ja tarnitud järgides taimmaterjali paljunduse 
   „kinnist jälgimissüsteemi“. Partiide kvaliteet on jälgitav kogu protsessi ulatuses
   alates seemne tootmisest, tippsibula saagi koristusest, ladustamisest kuni klien
   toote väljastamiseni.
» Tootmispõllu valimine, kasvuaegne hoolikas kontroll ja iga saadetise koristusjärgne
    inspekteerimine tagab haigustekitajatest ja kahjuritest vaba tippsibulagaagi!
» Tagatakse enne väljasaatmist iga kaubasaadetise kontroll suuruse ja kvaliteedile
    vastavuse osas.
» Lisatakse info tippsibulate arvu kohta ühes kilogrammis, mis võimaldab täpsemal
   planeerida taimetihedust tootmispõllul.
» Tippsibulapartiidest võetud proovide sordiehitust, kasvujõudu ja taimetervise ol
    korda testitakse vastavatel katsepõldudel.
» Kaup tarnitakse kliendile koos nõuetekohase kvaliteedisertifi kaadiga.

Uued sordid

„Quality inside“ sortide aretamisel on kasutatud uusimaid sordiaretuse võtteid ja 
parimat genofondi. Sihikindla aretustöö tulemuseks on kõrge saagipotentsiaaliga, 
väga ühtlase kvaliteediga maksimaalset tulemust tagavad tippsibulad. Sihikindla 
aretustöö tulemuseks on kõrge saagipotentsiaaliga, väga ühtlase kvaliteediga 
maksimaalset tulemit tagavad “Quality inside” tippsibulad. 


