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ANUSCHKA






velmiraná salátová konzumní odrůda
varný typ A/B
odrůda se žlutou barvou dužniny a pevnou konzistenci po uvaření
hlízy středně velké se žlutou slupkou
odolná háďatku bramborovému a strupovitosti

ADÉLA
 raná konzumní odrůda, s vysokou odolností virovým chorobám a plísni
bramborové
 varný typ B/A
 dosahuje vysokého výnosu oválných hlíz se sytě žlutou dužninou
 hlízy jsou odolné mechanickému poškození a obecné strupovitosti
 struktura pevná, po uvaření netmavne
 vhodná k uskladnění a ke konzumaci po celý rok
 odrůda nemá zvláštní nároky na pozemek, dobře využije vyšší hladinu živin v
půdě
 je vhodné ji sázet v co nejranějším termínu (začátek dubna)

GALA







raná konzumní odrůda s vysokým podílem tržních-tvarově krásných hlíz
varný typ B
má nepatrný sklon ke zbarvení za syrova
hlíza je kulatě oválná až oválná
dobrá konzumní kvalita zůstává zachována i během skladování
vhodná pro praní a balení

QUEEN ANNE









raná konzumní odrůda, vysoce odolná strupovitosti a svinutce
varný typ B/AB
nerozpadavá se, pevná konzistence, bez barevných změn
ovalné až dlouze ovalné, pravidelné, vzhledné hlízy, slupka žlutá, hladká
dužnina žlutá, polomoučná
odrůda je vhodná na praní a loupání
velmi vysoký výnos hlíz
velkou přednosti je dlouhodobá skladovatelnost, vynikající vzhled a kvalita hlíz

RAFAELA









poloraná konzumní odrůda
varný typ A
hlízy jsou oválné, pravidelné se žlutou slupkou a kvalitní dužninou
odolná háďátku bramborovému
odolná virovým chorobám
odolnost strupovtosti střední až vyšší
velmi vhodná do vyšších poloh
vysoký výnos

Cena za 1 kg je 13,- Kč + 15% DPH
V případě zájmu zašlete objednávku na adresu:

Březovská zemědělská, a.s.
747 44 Březová 107
www.bzas.cz

Kontakt:

Brož Jindřich, tel.:
606 757 635
Ing. Hellebrand Pavel, tel.: 606 757 634
Ing. Lichovník Roman, tel.: 602 562 711
Prodej osiv a sadby, tel.: 556 731 266
e-mail: brezovske.osivo@seznam.cz

Provozní doba od pondělí do pátku
v době od 7,00 - 12,00 hod. – od 13,00 - 14,45 hod.

