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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 háďátku 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) 
 
 

 
BELANA  
 
 raná konzumní odrůda, háďátku bramborovému rezistentní 
 varný typ A/AB 
 velmi kvalitní pevně vařivá  salátová stolní odrůda s velmi dobrou chutí 
 středně velké oválné hlízy, slupka žlutá a hladká, dužnina sytě žlutá 
 v syrovém stavu a ani po uvaření dužnina netmavne 
 odrůda je vhodná na praní a loupání 
 střední nároky na půdu a vodu 
 velkou přednosti je dobrá skladovatelnost až do jara 
 
 
 
 
 



 
GALA  
 
 raná konzumní odrůda s vysokým podílem tržních-tvarově krásných hlíz 
 varný typ B 
 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 
 odrůda je vhodná na praní a loupání 
 velmi vysoký výnos hlíz 
 velkou přednosti je dlouhodobá skladovatelnost, vynikající vzhled a kvalita hlíz 
 
 
WEGA NN  
 
 raná konzumní odrůda  
 varný typ B 
 hlízy jsou oválné středně velké se síťovanou slupkou s tmavě žlutou dužninou 
 s téměř nulovým sklonem k šednutí dužniny 
 vhodná pro praní a balení 
 odrůda vhodná pro dlouhodobé skladování 
 

 
ANTONIA  
 
 poloraná salátová konzumní odrůda  
 varný typ A 
 hlízy jsou oválné s hladkou žlutou slupkou se žlutou dužninou 
 odolná háďátku bramborovému 
 odrůda je bezproblémová na skladování 
 
 
 



AGRIA  
 
 poloraná až pozdní konzumní odrůda 
 varný typ B 
 hlízy jsou velké oválné se žlutou dužninou 
 univerzální konzistence vhodná k výrobě hranolků, chipsů i pro běžný konzum 
 po uvaření je barevně stálá, má příjemné silné bramborové aroma 
 je extremně ,,klidná” odrůda a proto je dobré před sázením hlízy narašit 
 může být, díky nízké potřebě dusíku, zdravé nati, stejně tak jako díky dlouhému       
     období klidu pěstována ekologicky s velkým ohledem na životní prostředí  
  
BERNINA  
 
 poloraná salátová konzumní odrůda  
 varný typ A 
 hlízy jsou dlouze oválné, pravidelné se žlutou hladkou slupkou  
 vyniká sytě žlutou dužninou, barevnou stabilitou 
 vysoce odolná proti virovým chorobám, netrpí na plísně 
 odolnost strupovtosti velmi dobrá 
 velmi dobře snáší sucho 
 doporučuje se dobré ošetření porostu proti kořenomorce 
 vysoký výnos 
 má výborné skladovací schopnosti 

 
 
RED ANNA  
 
 poloraná konzumní odrůda s červenou slupkou 
 varný typ B/A 
 hlízy se sytě žlutou dužninou, vysokým výnosem velikostně vyrovnaných hlíz a   
     velmi dobrou stolní hodnotou 
 dobrá  odolnost plísni bramborové, obecné strupovitosti a mechanickému  
     poškození hlíz  
 vhodná pro podzimní a zimní konzum až do jarních měsíců 
 netmavne po oloupání ani po uvaření 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  zzaaššlleettee  oobbjjeeddnnáávvkkuu  nnaa  aaddrreessuu::  
 

Březovská zemědělská, a.s. 
747 44  Březová 107 

www.bzas.cz 
 
 

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

Provozní doba od pondělí do pátku 
v době od 7,00 - 11,30 hod. – od 13,00 - 14,45 hod. 

 

 

 


