Zetaspol, s.r.o. BEDIHOŠŤ, Prostějovská 9; PSČ 798 21
Tel: 582 368 111, e-mail: prodejna@zetaspol.com

ZAHRADNÍ CENTRUM BEDIHOŠŤ
NABÍDKA UZNANÉ SADBY BRAMBOR
JARO 2021
Česká kvalitní sadba z Vysočiny.

Balení v rašlových pytlích po 25 kg, dále 5,10,15 a 20 kg!
Sadbu vyjměte z přepravního obalu, dejte volně na plato.
Nedávejte znovu do tmy a sklepa!
Vysvětlivky: varný typ: A – do salátů, jako příloha, po uvaření pevné a tuhé
B – pro přípravu jídel všeho druhu, jako příloha, po varu se částečně rozsypávají
C – především pro přípravu kaše a těsta, hlízy po uvaření moučnatí

OBJEDNÁVKA BRAMBOR pro rok 2021
odevzdejte na Zahradní centrum v Bedihošti osobně, telefonicky nebo emailem!
Jméno a příjmení : ……………………………………….. tel : ……………...…………..
Ulice č. : …………….………………… Obec: ………..…………… PSČ: …….…..........
Odrůda : ……………… kg: .……………. Odrůda : ……………… kg: ……………..…
Odrůda : ……………… kg: .……………. Odrůda : ……………… kg: ………………..
Odrůda : ……………… kg: .……………. Odrůda : ……………… kg: ………………..
Datum : …………………………

Podpis: ……………………………...........

MALOOBCHODNÍ NABÍDKA
ZAHRADNÍHO CENTRA BEDIHOŠŤ
Uznaná sadba brambor pro rok 2021 v těchto odrůdách:
Cena za 1 kg
včetně DPH

Novinka *
Varný typ: A, výnos: vysoký, tvar: oválný, barva dužniny: žlutá.
salátová odrůda s pevnou konzistencí, vhodná na loupání a praní, vysoká odolnost plísni bramborové.

17,40

RANOMI*

Varný typ: BA, výnos: vysoký, tvar: dlouze oválný, barva dužniny: žlutá,
lahodná chuť, konzumní odrůda odolná běžné strupovitosti

14,80

IMPALA

Varný typ: B, výnos: velmi vysoký, tvar: dlouze oválný, barva dužniny:
žlutá. Střed. odolnost proti virovým chorobám a plísni, vyšší odolnost
proti skládkovým chorobám.

17,60

MAGDA

Varný typ: B, výnos: vysoký, tvar: krátce oválný, barva dužniny: žlutá.
Velmi rychlý počáteční nárůst hlíz, odolná proti virovým chorobám a
méně plísni bramborové.

15,10

MONIKA

Varný typ: B, výnos: velmi vysoký, tvar: dlouze oválný, barva dužniny:
žlutá. Odolná proti virózám a plísni bramborové, po oloupání netmavne, dobře skladovatelná.

18,20

ADÉLA

Varný typ: BA, výnos: velký, tvar: oválný, barva dužniny: žlutá.
Výborná dlouhodobá skladovatelnost. Je pevné struktury, po uvaření
netmavne, velmi dobrá konzumní kvalita.

18,30

BALLERINA

Varný typ: A, výnos: vysoký, velké hlízy, sytě žlutá dužnina, vynikající
varná hodnota a vhodná pro dlouhodobé skladování, odolná plísni na
hlízách.

18,40

DALI

Varný typ: BA, výnos: střední, tvar: oválný, barva dužniny: světle žlutá.
Salátová odrůda s velmi dobrou skladovatelností, středně odolná proti
houbovým chorob.

18,50

Varný typ: A, výnos: vysoký, tvar: oválný, barva dužiny: sytě žlutá.
Velice kvalitní salátová odrůda vhodná na praní a loupání
odolná háďátku bramborovému.

17,90

Varný typ: BA, výnos: střední, tvar: oválný, barva dužniny: tmavě žlutá.
Velmi dobrá chuť. Vhodná pro dlouhodobější skladování, odolná proti
virům.

18,60

Varný typ: AB, výnos: vysoký, tvar: oválný, barva dužniny je žlutá. Vysoká odolnost virovým chorobám a strupovitosti.
Rychlá tvorba pevné a neloupavé slupky.

18,20

ANTONIA

Varný typ: A, výnos: vysoký, tvar: oválný, barva dužniny: žlutá. Vynikající chuť a vysoká stabilní kvalita po uvaření, vhodná pro skladování do
pozdního jara.

18,40

LAURA*

Varný typ: B, výnos: vysoký, tvar: oválný, barva dužniny: sytě žlutá s
tmavě červenou slupkou. Odrůda je vhodná jak pro přímý konzum, tak
pro zpracovatelské účely.

18,30

Rané

Velmi rané

ANUSCHKA*

BELANA*
MARABEL

Polorané

SUNSHINE*

Varný typ: AB, výnos: střední, tvar: dlouze oválný, barva dužniny:

DITTA (LENKA) žlutá. Odrůda má výbornou stolní kvalitu, je méně odolná proti virovým chorobám a plísni.

RED ANNA

Varný typ: BA, výnos: vysoký, tvar: oválný s tmavě červenou slupkou,
barva dužniny: žlutá. Vynikající chuť a vysoká odolnost proti napadení
virovými chorobami.

Změna cen vyhrazena!

15,20
17,80

