
Pol'nohospodárske družstvo Bošáca, 91307 Bošáca

OZNAM

PD Bošáca má možnosť pre záujemcov zabezpečiť sadbové zemiaky nižšie uvedených odrôd.
Zemiaky budú balené v 25kg vreciach v cene 25.- € s DPH za balenie.

Odrody:
•     RODRIGA  - skorá, robustná, konzumná odroda s červenou šupkou Vamý typ BA. Hľuzy sú

oválneho tvaru,  s plytkými očkami, dužina Žltej  fäŕby.  Má veľmi dobní skladovateľnosť až do
neskorej jari.

•     PRINCESS   -skorá  šalátová  odroda  so  žltou  šupkou  ažltou  dužinou,  vamý  typ  A,  je
vynikajúcej  chuti  a  má nĺzku  náchylnosť  k  čemeniu  pri  varení.  Hľuzy  sú  oválneho  tvani  na
povrchu s plytkými očkami. Má vysokú odolnosť voči mokrej hnilobe, plesni, hnedej  škvrnitosti
a chrastavitosti. Dobre skladovateľná až do jari, uchováva si vysokú konzumnú kvalitu.

•    LILLY   -   NOVINKA   stredne  skorá,  nenáročná  odroda,   vamého  typu  BC   (mieme
múčnatá). Veľmi chutná, dosahuje vysoký výnos. Má hladkú Šupku s plytkými očkami a sýto žltú
dužinu Je vhodná na prĺpravu zemiakovQj kaše, na opekanie a hranolky. Tmavnutie po uvarení je
veľmi  nízke.  Vysoko  odolná  voči  viacerým  hubovým  a  vírusovým  ochoreniam  vhodná  qj  na
zimé uskladnenie.

•    POCAHONTAS  -  stredne skorá skladovateľná prémiová stolová odroda   pe`mého tvaru,
vamý   typ   AB   -   nerozvára   sa.   Má   veľmi   vysoké   výnosy,       vynikajúcu   chut',   dobri
skladovateľnost',  hladkú Šupku a žltú dužinu  Počet hľúz je  vysoký,  s vyrovnanou veľkosťou
Pomerne  dobre  odoláva  suchším  obdobiam  aj  krátkodobému zamokreniu,  má vysokú  odolnosť
voči plesni, čiemej ffakatosti, striebritosti, hrdzavitosti a koreňovým chorobám. Je vhodná q. na
BIO-pestovanie a veľmi vhodná na dlhé skladovanie. Vegetačná doba 120 -130 dní.

Objednávky na sadbové zemiaky je potrebné nal]Iásit' najneskôr do 15. marca 2023 vrátane u p.
Tatiany HelíkovQj nasledovne:

•       telefonicky       PO       -       Pl       včase       od       8:00       do        15:00,       č.t.       0903607340
-     e-mailom na obiednavkv@Ddbosaca.sk

Pri objednávke uved'te prosĺm meno, priezvisko, mesto/obec, te]. čĺs]o, odrodu a množstvo.

v Bošáci,15.2.2023
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