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Unique genetics
The best varieties for you

A guaranteed better result!
Straight from the breeder

Cebula Dymka



Quality inside

• Atrakcyjne kuliste cebule
• Dobra tolerancja na jarowizację
• Wysoki plon dymki
• Wysoka zawratość suchej masy
• Idealna do długiego przechowania
• Odpowiednia do przetwórstwa

 Stur BC 20
 

• Odmiana wysoce plenna i bardzo wyrównana
• Idealna do długiego przechowania
• Cebule kuliste
• Dobra tolerancja na jarowizację
• Wyrównany, wzniesiony szczypior
• Odpowiednia dla przetwórstwa

 Hercules
 

• Najwcześniejsza odmiana do uprawy z 
nasadzeń wiosennych

• Zbiory możliwe już od drugiego tygodnia 
czerwca

• Cebule kuliste o doskonałej jakości
• Cienka szyjka pozwala na skrócenie procesu 

suszenia, w związku z czym produkt trafia 
wcześniej na rynek

• Wysoka tolerancja na jarowizację

 Forum
 

• Odpowiednia zarówno do upraw ozimych jak i 
wczesno wiosennych

• Bardzo wysoka tolerancja na jarowizację
• Wysoki plon lekko spłaszczonych do okragłych 

cebul 
• Wysoka jakość łuski jak na cebulę ozimą
• Ładny, głęboki żółty kolor

 Troy 
 ozima i wiosenna

Od lat “Bejo Zaden/De Groot en Slot” jest liderem w hodowli odmian cebuli przeznaczonej 
wyłącznie do uprawy z dymki. Nasze najnowsze odmiany dymki są wprowadzane na rynek  pod 
marką “Quality inside”.

Cebula dymka z Bejo Zaden/De Groot en Slot



Quality inside

• Wyrównana jakość cebul z doskonałą łuską
• Piękny rubinowy kolor
• Wysoki plon dzięki mocnemu systemowi 

korzeniowemu
• Długo utrzymuje jakość

 Red Ray
 czerwona, zaprawiana termicznie

• Najwcześniejszy mieszaniec o czerwonej łusce 
uprawiany z dymki

• Dobre połączenie wczesności, plonu i koloru
• Wyrównane dojrzewanie

 Red Light
 czerwona, zaprawiana termicznie

• Bardzo wysoki potencjał plonotwórczy
• Atrakcyjne okrągłe cebule z mocną łuską
• Mocny wzniesiony szczypior, o dużej 

odporności na choroby
• Odpowiedni do długiego przechowania
• Jakość wyprodukowanej cebuli z dymki 

porównywalna z jakością cebuli typu 
Rijnsburger uprawianej z nasion

 Hytech
 Rijnsburger, zaprawiana termicznie

• Najplenniejsza z odmian dymki z żółtą łuską
• Silny system korzeniowy ze średnią 

odpornością na różowienie korzeni
• Kulisty kształt
• Średnio wczesna
• Możliwość krótkiego przechowania

 Sherman 
 zaprawiana termicznie

Odmiana Wczesność Plon Łuska Zdolność 
przechowania   Twardość Tolerancja na 

jarowizację Sucha masa Ostrość 
smaku

Troy 14,5 110 - - 6 ++ 14,5 4,7

Forum 14,0 90 - - 6 + 14,5 4,7

Sherman 12,5 115 6 6 6 ZT 12,1 3,5

Hercules 12,0 100 8 9 9 ++ 15,4 5,0

Stur BC 20 11,7 100 8 8 8 ++ 15,6 5,0

Hytech 11,0 110 8 8 8 ZT 13,3 4,2

Red Light 12,5 102 6 - 6 ZT 12,8 3,8

Red Ray 11,0 107 8 8 7 ZT 13,5 4,9

Każdego roku dział hodowli Bejo Zaden i De Groot en Slot testuje swoje odmiany na polach doświadczalnych w Europie. Wszystkie informacje 
oparte są na uśrednionych wynikach otrzymanych w przeciągu ostatnich trzech lat. ZT = Zaprawianie termiczne

Cebula dymka z Bejo Zaden/De Groot en Slot
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• Unikalna genetyka zebrana razem w 
najnowszych odmianach.

• Bejo Zaden/De Groot en Slot: rady od 
specjalistów.

• Precyzyjne kalibrowanie materiału wysadkowego 
umożliwia wyrównanie na polu a co za tym idzie, 
optymalne dobranie terminów zabiegów ochrony. 
Ponadto ma wpływ na jednoczesne dojrzewanie 
i w konsekwencji uzyskanie najwyższych plonów 
wyrównanych cebul.

• Rygorystycznie kontrolowany, zdrowy produkt. 
Uprawa pod nadzorem Naktuinbouw wg. ich 
standartów i procedur, dopełniona przez system 
Zarządzania Jakością Bejo:

• Produkowana i dostarczana pod ścisłym 
nadzorem. Wysyłana dymka ma pełną 
identyfikację partii, co jest dowodem 
kompletnego nadzoru całego procesu produkcji; 
od uprawy z nasion do zbioru dymki poprzez 
przechowanie aż do punktu dostarczenia.

• Zdrowotność: wybór niezainfekowanych 
pól, kontrola upraw podczas wzrostu i 
pozbiorcze sprawdzenie jakości każdej partii w 
laboratorium.

• Kontrola partii pod względem rozmiaru i 
nieprawidłowości przed wysyłką.

• Informacja o ilości sztuk w kg.
• Badanie reprezentatywnych próbek na własnym 

polu doświadczalnym na odrost szczypioru, 
zgodność z typem i zdrowotność.

• Dostarczana z certyfikatem jakości.

Quality inside


