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ANTONIA





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

BERNINA






poloraná salátová konzumní odrůda
varný typ A
hlízy jsou dlouze oválné, pravidelné se žlutou hladkou slupkou
vyniká sytě žlutou dužninou, barevnou stabilitou
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
 vhodná pro podzimní a zimní konzum až do jarních měsíců
 netmavne po oloupání ani po uvaření

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
velkou přednosti je dobrá skladovatelnost až do jara

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
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

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
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.

