SADBOVÉ A KONZUMNÍ BRAMBORY – JARO 2021
Přímo od pěstitelů z Vysočiny – jarní nabídka
Tak jako v loňském roce Vám i letos nabízíme uznanou bramborovou sadbu ve stupni A (dříve C1), B (dříve C2). Sadba
je certifikovaná, návěstkovaná.
Nabízíme 12 osvědčených a žádaných odrůd pěstovaných a množených na Vysočině v ČR:
Velmi rané:
IMPALA

odrůda pro letní a podzimní konzum, varný typ B, hlízy velké, oválné až dlouze oválné
Přednosti – velmi vysoké výnosy v raných termínech, velmi vzhledné
COLETTE odrůda pro letní a podzimní konzum, varný typ BA, hlízy středně velké, velmi dobrá chuť
Přednosti – vysoké výnosy v raných termínech, vzhledné hlízy, celkově dobrá kvalita
ANUSCHKA odrůda pro letní a podzimní konzum, možnost výsadby v pozdějším termínu, varný typ AB
Přednosti – velmi chutná, vzhledné hlízy, nová odolná odrůda
VELOX
nová odrůda pro letní a podzimní konzum, varný typ B, hlízy oválné, pravidelné, vzhledné,
Přednosti – velmi dobrá kvalita v letních měsících, na podzim vhodná na hranolky, odolná
ROSARA
odrůda pro celoroční konzum, varný typ BA, pěkné oválné hlízy s červenou slupkou
Přednosti – žlutá dužnina s dobrou chutí, všestranné použití
Rané:
MARABEL konzumní odrůda zařazená do varného typu BA-B, odolná proti mechanickému poškození
Přednosti – středně vysoký výnos, výborná konzumní kvalita, po uvaření netmavne
PRINCESS konzumní odrůda, varný typ A, kulovitě oválná, doporučená vzdálenost při sázení 30 cm
Přednosti – odolná virózám, žlutá po uvaření, dobře přezimující, doporučená odrůda
ADELA
konzumní odrůda, varný typ B, žlutá dužnina, vysoká odolnost plísni bramborové
Přednosti – vysoký výnos, velmi dobrá konzumní kvalita, „česká“ odrůda
Polorané:
LAURA
konzumní odrůda, červená slupka, varný typ B, dlouze oválné hlízy, s tmavě žlutou dužninou
Přednosti – odolnost proti virózám, velmi vzhledné, velikostně vyrovnané hlízy
KRONE
konzumní odrůda varného typu B, oválné hlízy, žlutá slupka i dužnina
Přednosti – odolná plísni a mokré hnilobě, dobrá skladovatelnost, odolná mechan.poškození
ANTONIA konzumní odrůda, varný typ A, odolná odrůda, výborný vzhled, hladká slupka
Přednosti – pevná brambora lahodné chuti
BERNINA konzumní odrůda varného typu A, dlouze oválné hlízy, žlutá slupka, nová typická salátová odrůda pro ČR
Přednosti – velmi dobrá skladovatelnost až do pozdního jara, odolná strupovitosti, sytě žlutá barva dužniny

Sadba balení 25 kg:
Odrůda IMPALA cena 16 Kč/kg
AKCE JARO: PRINCESS, ROSARA cena 12 Kč/kg
Ostatní odrůdy cena 14 Kč/kg

Sadba balení 10 kg: COLETTE, MARABEL, ROSARA cena 16 Kč/kg
Prodej konzumních brambor: (odrůdy dle momentální nabídky) – cena 8 Kč/kg –
balení 25 kg za 200,- Kč
Cena je konečná včetně dovozu. Při odběru nad 5 q cena dohodou.
Výše uvedené odrůdy možno objednat denně od 8 – 18 hod. na tel. č. 723 324 858, 777 131 578 nebo na
adrese: Jan Chuchel, Popelištná 15, 393 01 Pelhřimov, e-mail: brambory.chuchel@seznam.cz
Objednávky přijímáme do 31.1.2021 nebo do vyprodání zásob, v případě objednávky e-mailem nebo
poštou, uveďte prosím vždy telefonní kontakt a úplnou adresu včetně PSČ.
Rozvážka se uskuteční v únor – březen 2021 (podle počasí). O přesném termínu rozvážky Vás budeme
informovat předem telefonicky.

V případě, že Vás tato nabídka neoslovila a znáte ve svém okolí
někoho, koho by oslovila – předejte mu ji prosím. Děkuji

