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Kondor
A Kondor közép-késõi érésû, piros
héjú, világos sárga húsú étkezési
burgonya. Gumója nagyméretû,
hosszúkásán ovális, sekélyen ülõ
szemekkel. Viszonylag keveset köt
de nagy termés elérésére képes.
Nem szétfövõ, kissé szappanos
állagú gumóinak mérete kiegyenlí-
tett, szárazanyag tartalma alacsony.
Régi kipróbált fajta, a világ minden
piros héjú burgonyát termelõ részén
megtalálható.
Gumókötése és kezdeti fejlõdése igen gyors. Ezért elõhajtatva primõr termesztésre is kiválóan alkalmas.
A fajtára jellemzõ nagy méreteit csak késõbb éri el. A Kondor Y vírusra és lomb fitoftórára enyhén fogé-
kony, gumó fitoftórának jól ellenáll. Erwiniára és varasodásra fogékony, a burgonyarákkal szemben
immunis. Ültetéskor a tõtávolságot 32 cm-re állítsuk be, 35/55 mm és gumóméret esetén (40.000 tõ/ha).
A gumók teljesen beérett állapotában takarítsuk be a termést, hogy esetleges szürkülésüket elkerüljük.
Nitrogén mûtrágya igénye átlagos. A Kondor nyugalmi állapota hosszan tartó, 5° Celsiuson sokáig eláll
minõségromlás nélkül.
Sencor alkalmazásakor elõfordulhat enyhe levél sárgulás, de a termés mennyiségét nem érinti.

Agria
Az Agria közép-késõi, burgonyafajta,
kiválóan alkalmas friss piaci étkezési
burgonya és hasáb burgonya céljára, de
Dél-Európában chips készítésére is
használják. Gumója enyhén lisztes ál-
lagú, nem szétfövõ.
Az Agria gumói nagy méretûek, for-
májuk hosszúkás ovális, héjuk sárga,
húsuk mély sárga. A gumószám mérsé-
kelt, szárazanyag tartalma magas.
Egész Európában és a Közép-Keleten

is termesztik. Az Agria „bio" termesztésre kiválóan alkalmas.
A megfelelõ gumószám elérése érdekében javasolt a hõ-sokk, vagy elõhajtatás alkalmazása. Feldolgozá-
si célra történõ termesztés esetén 35/55 mm-es vetõgumó használatakor a tõtávolság legyen 32 cm
(40.000 tõ/ha). Ugyan ez étkezési célú termesztéskor 27 cm (50.000 tõ/ha). Folyamatos öntõzés ajánlott
könnyû talajok esetén a varasodás elkerülése érdekében. Az Agria lomb fejlõdése kezdetben lassú, de a
tenyészidõ során nagy erõs lombozatot növeszt. Nitrogénbõl az átlagosnál kisebb adag javasolt a megfe-
lelõ szárazanyag tartalom elérése érdekében. Betakarítás után a gumók feltétlenül szárazon kerüljenek a
tárolóba. Csírázás gátló csak sérülés-mentes, száraz gumókra vihetõ fel. Az Agria nyugalmi ideje nagyon
hosszú. 6° Celsiuson tárolva jó minõségben eláll a következõ év április-májusáig. Az Agria varasodásra
enyhén, erwiniára jobban fogékony. Lomb fitoftórával szemben kissé-, gumó fitoftórával szemben jól el-
lenáll. Y, X és A vírusokkal szemben rezisztens csak úgy, mint a fonálféreg Ro1 és 4 rasszaival szemben.
Fuzáriumra enyhén fogékony.
Sencor használatára a levelek enyhén elszínezõdhetnek és mérsékelt termés csökkenés is elõállhat.
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Impala
Az Impala igen korai, primõr termesztésre is
kiválóan alkalmas, sárga héjú, világos sárga
húsú étkezési burgonyafajta. Gumója hosszú-
kásan ovális, közepes, de egyöntetû méretû,
nagyon sekélyen ülõ szemekkel.
Nem szétfövõ, szárazanyag tartalma alacsony.
Nagy termés elérésére képes, kötés száma át-
lagos. Szép formája, sima héja különösen
alkalmassá teszi mosott-csomagolt formában
történõ értékesítésre. A hámozó üzemeknek is
kedvelt fatája.
Az Impala gyors kezdeti fejlõdésû fajta, gumókötése igen korai. Elõhajtatással koraisága fokozottan ér-
vényesíthetõ.
Mûtrágya igénye átlagos dózisokkal kielégíthetõ. Koraisága ellenére nyugalmi állapota viszonylag
hosszú, Megfelelõ hõmérsékleten jól tárolható. Y vírussal szemben jól ellenáll, lomb fitoftórára fogé-
kony. Varasodásra és gumó fitoftórára kissé érzékeny. Erwiniára fogékony. Rezisztens a burgonyarákkal
és a fonálféreg Ro1 és 4 rasszaival szemben.

Sencor alkalmazása enyhe levél sárgulást okozhat. Betakarításkor mechanikai sérülésekre
nem érzékeny, szürkülésre nem hajlamos.

Kuroda
A Kuroda közép-késõi érésû, piros héjú,
sárga húsú étkezési burgonya. Gumói
közepes méretûek ovális formával, raj-
tuk a szemek sekélyen ülnek.
Nem szétfövõ, enyhén lisztes állaga
sütésre különösen alkalmassá teszi.
Európa középsõ és déli részein, valamint
Észak-Afrikában elterjedt. A Kondor
fajtához hasonló, de annál több gumót
köt kisebb és egyenletesebb méretben.

A megfelelõ gumószám eléréséhez alkalmazzunk elõhajtatást a csírák egyszeri eltávolítása után. Kerül-
jük a hûtött tárolóból történõ közvetlen kiültetést. A tõtávolság 35/55 mm-es gumóméret esetén 32 cm le-
gyen (40.000 tõ/ha). A Kuroda kezdeti fejlõdése igen gyors. Lombozata dús, jó takarást biztosító erõs le-
velekkel. Kiegyenlített termesztési körülményeket igényel. Ha betakarításkor a gumók nem kellõen éret-
tek, szürkülés elõfordulhat.

Nitrogén mûtrágya adagja az átlagosnál nagyobb legyen. A tenyészidõ során alkalmazott N fejtrágyázás-
sal a gumószám növelhetõ. Nyugalmi ideje hosszú. Tárolhatósága 5° Celsiuson kiváló. A Kuroda enyhén
fogékony X vírusra, lomb- és gumó fitoftórára. Rezisztenciát mutat A és Y vírusra, burgonyarákra, vala-
mint a fonálféreg Ro1 és 4 rasszára.

Sencor használata nem javasolt az általa okozott levél sárgulás és kisebb termés miatt.
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Amorosa
Az Amorosa korai érésû, szép piros
héjú, világos sárga húsú étkezési
burgonya.
Nagy méretû, hosszúkásan ovális
gumóin a szemek sekélyen ülnek.
Termõképessége átlagon felüli.
Nem szétfövõ, közepes száraz-
anyag tartalmú fajta.
Gumóit korán köti viszonylag kis
számban, ezért azok nagyra nõnek.
A legtöbb talajtípuson jól termeszthetõ. A tenyészidõ során kiegyenlített vízellátást igényel. Egyszerre
nagy mennyiségû csapadék vagy túlöntözés miatti hirtelen növekedés gumórepedést okozhat.
Elõcsíráztatás nem szükséges, kezdeti fejlõdése igen gyors. Primõr piacra történõ termesztéskor viszont
alkalmazható. Ültetéskor 35/55 mm-es vetõgumó méret esetén a tõtávolság 32 cm legyen (40.000 tõ/ha).
Nagyméretû gumói miatt a megfelelõ talajborítás fontos. Nyugalmi ideje viszonylag rövid ezért hosszan-
tartó tárolásra nem számíthatunk. Primõr célú termesztésnél ez a tényezõ nem probléma.
Nitrogén mûtrágya adagja az átlagosnál kisebb legyen. A tenyészidõ során alkalmazott N fejtrágyázással
a gumószám növelhetõ. Az Amorosa varasodásra és lomb fitoftórára hajlamos, Y vírussal és gumó
fitoftórával szemben jól ellenáll. Rezisztens a fonálféreg Rol és 4 rasszaival szemben.
Sencor alkalmazásakor a levelek enyhén sárgulhatnak és a termés kissé csökkenhet. Korán kifejlõdõ dús
lombja jó talajtakarást biztosít. Nem kellõen beérett gumóknál szürkülés elõfordulhat.

Aladin
Az Aladin közép-késõi érésû, ki-
váló termõképességû, feltûnõen
szép piros héjú étkezési fajta. Gu-
mója ovális, rajta a szemek seké-
lyen ülnek, húsa krém sárga. Kö-
tésszáma kiemelkedõen magas.
Nem szétfövõ, kissé szappanos
állagú, szárazanyag tartalma ma-
gas. Európa középsõ és déli ré-
szein jól termeszthetõ.

A tárolóból történõ közvetlen ki-
ültetés sem okoz gondot, de jobb megvárni, míg a szemek nyílni kezdenek. A csírák egymás után több-
szöri eltávolítása negatív hatással lehet a kötésszámra. A sztólók hossza mérsékelt, vetõgumóit ajánlatos
az átlagosnál mélyebbre ültetni. A tõtávolság 35/55 mm-es gumóméret esetén 32 cm körül legyen
(40.000 tõ/ha). Korán kifejlõdõ lombozatát erõteljes levelek alkotják. Talajtakarása annak ellenére kivá-
ló, hogy a szárak kissé szétállnak.
Nitrogén mûtrágyából átlagos dózist igényel. Az Aladin nyugalmi ideje hosszú. Meglehetõsen jól tárol-
ható 6° Celsius körüli hõmérsékleten. Étkezési burgonya estén csírázás gátló alkalmazható. Az Aladin
burgonyarák ellen rezisztens, de fogékony a fonálféreg Ro1 rasszára. Enyhén fogékony a sugárgombás
varasodásra és az erwiniára. Rezisztens Y vírusra és poros varasodásra, de kissé fogékony gumó
fitoftórára.
Sencor használata nem okoz problémát. Ha a gumók megfelelõen érettek a szürkülés minimális mértékû.
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Roko
A Roko közép-korai, nagyon szép
piros héjú, fehér húsú étkezési fajta.
Ovális formájú gumói meglehetõsen
nagyra nõnek, rajtuk a szemek seké-
lyen ülnek, méretük kiegyenlített.
Kiváló termõképesség jellemzi.
A gumók állaga enyhén lisztes, de nem
szétfövõ, szárazanyag tartalma
viszonylag magas, sütésre különösen
alkalmas. A Roko minden talajtípuson
sikerrel termeszthetõ Európában és
Ázsiában egyaránt. Egy hõ-sokk utáni elõcsíráztatás javasolt. A tõtávolság 35/55 mm-es gumóméret
esetén kb. 32 cm legyen (40.000 tõ/ha). A Roko lombját viszonylag lassan, de nagyra növeszti. Lom-
bozata erõs, a talajt jól takarja. Nitrogén mûtrágyából az átlagosnál kicsivel több ajánlott. Extra adag
kálium kijuttatásával a szürkülési hajlam kiküszöbölhetõ.

Nyugalmi állapota hosszú, ezért jól tárolható hosszabb távon is. A Roko varasodásra és lomb fitoftórára
kissé fogékony. Fuzáriumnak és gumó fitoftórának jól ellenáll. Y vírussal és burgonyarákkal szemben re-
zisztens csak úgy mint a fonálféreg Ro1 és 4 rasszaival.

Fabiola
A Fabiola közép-késõi érésû, nagyon szép, élénk piros hé-
jú, krém sárga húsú étkezési burgonya. Gumója hosszúká-
sán ovális, héja sima, szemei sekélyen ülnek. Piacos külle-
me miatt mosva-csomagolva jól értékesíthetõ. Magas kö-
tésszám, kiegyenlített, közepes nagyságú gumóméret jel-
lemzi. Nem szétfövõ, átlagos szárazanyag tartalmú fajta.
Étkezési tulajdonságai kifejezetten jók. Minden típusú ta-
lajon termeszthetõ, ha a vetõágy elõkészítése kellõ gondos-
sággal történik.
Ültetés elõtt elõhajtatás javasolt, mert különben elõfordul-
hat, hogy a csírázás és a kelés vontatottan, egyenetlenül in-
dul. A tenyészidõ során ez kiegyenlítõdik. Lehetõleg csak
kellõen felmelegedett talajba ültessük. Hideg talajban to-
vább elfekszik. A tõtávolság 35/55 mm-es vetõgumó méret

esetén 32 cm legyen {40.000 tõ/ha). Kellõen beérett állapotban betakarításkor a mechanikai sérülésekre
nem érzékeny. Hosszú ideig jól tárolható, ha a szántóföldi növényvédelme megfelelõ.

Nitrogén mûtrágyából 150 kg/ha kijuttatása ajánlott, egyéb mûtrágyák esetén átlagos dózist alkalmaz-
zunk. A Fabiola Y vírusnak jól-, levélsodrónak közepesen ellenáll. Varasodásra enyhén hajlamos. Lomb
fitoftórára közepesen, gumó fitoftórára kevésbé érzékeny. Rezisztens a burgonya rákkal és a fonálféreg
Ro1 és 4 rasszaival szemben.

Sencor használata nem okoz elváltozást a levélzeten, és a termésre sincs kedvezõtlen hatással.
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Manitou
A Manitou közép-késõi, friss piacra
való, piros héjú, világos sárga húsú
étkezési burgonyafajta. A hosszúkásan
ovális nagyméretû gumókon a szemek
sekélyen ülnek. Átlagos kötésszám és
kiegyenlített gumóméret jellemzi.
Szárazanyag tartalma viszonylag
magas, nem szétfövõ típus.
Étkezési értéke kifejezetten jó, hasáb
burgonya céljára különösen alkalmas. A Manitou a legtöbb talajtípuson jól termeszthetõ a hagyomá-
nyosan piros héjú fajtákat használó területeken kedvelt. A Desirée javított változatának tekinthetjük.
A megfelelõ kötésszám elérése érdekében ajánlott az elõcsíráztatás. A hûtött tárolóból történõ közvetlen
kiültetés nem javasolt. A csírák egynél többször történõ eltávolítása a kötések számát negatívan befolyá-
solja. 35/55 mm-es gumóméret esetén a tõtávolság 35 cm legyen (40.000 tõ/ha).
Fontos a megfelelõ bakhát kialakítása!
Lombozata erõteljes, gyors fejlõdésû, ezért talajtakarása kiváló. Szártalanítás után felszedésig 3 hét szük-
séges a megfelelõ parásodás eléréséhez. Nitrogén mûtrágyából az átlagosnak megfelelõ dózis alkalmazá-
sa ajánlott. Nyugalmi állapota viszonylag hosszú, ezért jól tárolható 5°C-on.
Lomb fitoftórára kissé fogékony, Y vírussal és gumó fitoftórával szembeni rezisztencia tulajdonságai ki-
fejezetten jók. Varasodásra enyhén hajlamos. Fonálféreg Ro1, 3 és 4 rasszaival szemben rezisztens.
Sencor alkalmazása nem megengedett!

Lusa
A Lusa közép-késõi piros héjú, sárga
húsú étkezési fajta. Ovális gumói
nagyra nõnek kifejezetten szép piros
héj és sekélyen ülõ szemek a jellemzõi.
Kötésszáma átlagos kiegyenlített mé-
rettel. Nagy termés elérésére alkal-
mas. Nem szétfövõ átlagos száraz-
anyag-tartalommal.
Étkezési tulajdonságai kiválók.
A legtöbb talajtípuson termeszthetõ,
bár varasodásra kissé hajlamos.
A hûtött tárolóból közvetlenül kiül-

tethetõ egy hõ-sokk alkalmazása után. Elõhajtatással kezdeti fejlõdése gyorsítható. A csírák egynél több-
szöri eltávolítása terméscsökkenést okozhat. A tõtávolság 35/55 mm-es vetõgumók esetén 32 cm legyen
(40.000 tõ/ha). Ügyeljünk a bakhátak megfelelõ kialakítására. Lombozata gyorsan nagyra nõ, talaj taka-
rása jó. A szártalanítást követõen 3 hét szükséges a megfelelõ parásodásra. Csak ezt követõen kezdjük a
betakarítást.

Nitrogén mûtrágya igénye átlagos. Viszonylag rövid nyugalmi állapota ellenére közepesen hosszú ideig
tárolható. A Lusa varasodásra enyhén hajlamos, Y vírusra kissé fogékony. Rezisztenciát mutat burgonya-
rákkal és fonálféreggel szemben.

Sencor alkalmazásakor a lomb elszínezõdhet, de a termés mennyisége nem változik negatívan.
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Evolution
Az Evolution nagyon korai, élénk
piros héjú, világos sárga húsú étkezé-
si fajta. Nagy méretû gumói
hosszúkásan oválisak melyeken
a szemek sekélyen ülnek. Gyors
kezdeti fejlõdésének köszönhetõen
korán beérõ nagy terméshozam
jellemzi. Nem szétfövõ viszonylag
alacsony szárazanyag tartalmú.
Az Evolution a lazább szerkezetû
talajokat kedveli. Egyenletes vízellá-
tás szükséges az egyöntetû termés
eléréséhez. Primõr termesztésre különösen alkalmas Kelet-Európa és a Mediterrán országok területén.

Elõcsíráztatás nem feltétlenül szükséges, de egy rövid hõ-sokk alkalmazása ajánlatos. 35/55 mm-es gu-
móméret esetén az ajánlott tõtávolság 30 cm (45.000 tõ/ha). Korai gyors fejlõdése révén lombja hamar
biztosít jó takarást. Szürkülésre nem hajlamos. Nitrogén mûtrágyából az átlagosnál kevesebbet igényel.
Mivel nagyon korai fajta, nyugalmi állapota viszonylag rövid. Hosszantartó tárolásra nem alkalmas.

Gumó fitoftórára kissé fogékony. Varasodásra nem hajlamos. Fonálféreg Ro1 és 4 rasszaival szemben re-
zisztens.

Sencor alkalmazása a levelek enyhe sárgulását okozhatja, de termés csökkenéssel nem jár.
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Burgonyalángos
Nyolc közepes burgonyát meghámozunk, majd lereszeljük. Összekeverünk 2 dl lisz-
tet 5 dl tejjel és 2 tojással. Sózzuk, borsozzuk és hozzáadjuk a reszelt burgonyát. Ser-
penyõben olajat melegítünk, majd a burgonyás masszából egy-egy merõkanálnyit
beleteszünk, elegyengetjük, mint egy vastagabb palacsintát és mindkét oldalán pi-
rosra sütjük.

Sült sonkával vagy szalonnával, vagy tükörtojással és káposztasalátával tálaljuk.

Burgonyás palacsinta
Palacsintatésztát készítünk fél liter tejbõl, 1 tojásból, 20 dkg lisztbõl, 3 db fõtt, áttört
burgonyával, pici sóval. Palacsintákat készítünk belõle, melyeket kikent, tûzálló tál-
ba fektetünk úgy, hogy mindegyiket meglocsoljuk tejföllel és meghintjük reszelt sajt-
tal. Tetejére tejfölt teszünk és sütõben pirosra sütjük.

Tortaként lehet szeletelni, köretként, vagy párolt zöldségféle körettel,
de önmagában is nagyon finom étel.



Mezõgazdasági Termelõ és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság

6400 Kiskunhalas, Harangos tér 9. Pf. 70
Tel./Fax: 06-77/429-433, 06-77/420-186

Mobil.:30/56-72-306

E-mail: bacsgazda@t-online.hu

Honlap: www.gazdacoop.hu

Minõségi vetõburgonya – 15 éve

a partnereink szolgálatában!

Vetõburgonya ajánlatunk

Frieslander

Barna

Blaue St Galler

Romeo

Red Sun

Solist

Aktiva

További információ, vetõburgonya beszerzés:

Bács Gazda-Coop Kft

6400 Kiskunhalas, Harangos tér 9.

Nagyker raktár:

6400 Kiskunhalas, Tinódi u. 19.

Skype: kelemen.gabor.bacsgazdacoopkft

Honlap: www.gazdacoop.hu

VETÕBURGONYA-VETÕMAG-MÛTRÁGYA-NÖVÉNYVÉDÕSZER
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Frieslander
Érésidõ: Rendkívül korai, nagyon
korai gumóképzõdéssel.
Gumó: Hosszúkás ovális, szabályos
forma, sekély szemek, darabos
méret. A gyors, korai növekedésnek
köszönhetõen jó minõségû gumók,
magas terméshozam nagyon rövid
idõ alatt.
A gumó mérete közepes-nagy.
Hússzín: sárga.
Héjszín: sárga.
Felhasználás: Kimondottan finom
ízû, sütésre – fõzésre egyaránt kiválóan alkalmas. Fõzés után nem színezõdik el.
Elõnyök: Nem hajlamos a babásodásra, a torz gumók képzésére. Jól tûri a gépi betakarítást és a manipu-
lációt. A levelek fitoftórával szembeni ellenálló képessége közepes, a gumó fitoftórával szembeni ellen-
állása jó. Szárazságtûrése jó.

Az egyik legfinomabb burgonyafajta!

Fõzési típus: B.
Metribuzin (Sencor 70 WG, Metripaz 70 WG) hatóanyaggal szemben érzékeny.

Barna
Érésidõ: középérésû.
Gumó: Ovális – hosszúkás ovális, nagy
méretû gumók sekélyen ülõ szemekkel.
Hússzín:fehér.
Héjszín: piros.
Felhasználás: Általános étkezési felhasz-
nálásra kiváló.
Elõnyök: Nagy hozamú fajta, nagyon jól
tárolható. Jól ellenáll a vírusoknak, gumó
és lomb fitoftórának, varasodásnak és a
feketelábúságnak is. Egyik szülõje a
Desiree – ezért nagyon hasonlít hozzá, de
egy jóval ellenállóbb fajta.
Fõzési típus: B.
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Krumplis melegszendvics

Fél kg lisztet, negyed kg margarint és 40 dkg fõtt krumplit, 1,5 dkg felfuttatott élesztõt
és egy teáskanál sót összekeverünk, és cipót képezünk. Így cipó formában másfél
órát kelesztjük, majd ujjnyi vastagra nyújtjuk, a legnagyobb pogácsaszaggatóval ki-
szaggatjuk, s a tetejét tojással megkenjük. Így is hagyjuk még kelni, majd elõmelegí-
tett sütõben megsütjük.



Blaue St Galler
Egy igazi különlegesség!

A Blaue St Galler sötétlila héjú és lila hú-
sú burgonya.
Különleges íz és színhatás a burgonyás
ételekhez.
Konyhai különlegességekhez,
sütve vagy fõzve.
Középkorai érésû.
Fõzési típus: A/B.

Romeo
Érésidõ: középérésû.
Gumó: Különösen szép küllemû, ovális, rendkí-
vül sima felszínû, mélypiros színû, piacos gumó-
kat terem.
Hússzín: fehér.
Héjszín: piros.

Felhasználás: nagyon jó étkezési minõséggel
bír. Magas szárazanyag tartalma révén kiválóan
alkalmas sütésre, pürésítésre és chips készítésre
egyaránt.
Elõnyök: nagy hozamú, különösen szép küllemû
piacos fajta.
Jó rezisztenciát mutat a lomb fitoftórával,

a fómás gumókorhadással, a rhizoctoniával szemben. Nem érzékeny a mechanikai sérülésekre sem.
Fõzési típus: B/C.

Red Sun
Érésidõ: középkorai.
Gumó: ovális, sima felszínû, egységes méretû, piacos
gumók.
Hússzín: sárga.
Héjszín: piros – színét tárolás során is jól megõrzi.
Felhasználás: Nagyon jó ízû, jó étkezési minõségû.
Szárazanyag tartalma átlagos, általános konyhai fel-
használásra – sütésre, fõzésre egyaránt – alkalmas.
Elõnyök: Jól tárolható, szép küllemû fajta. Jól ellen-
álló a fonalférgekkel (Ro 1,4,5) szemben. Mechani-
kai sérülésekre nem érzékeny, a gépi betakarítást és
feldolgozást jól tûri. A fajta nagyon jól alkalmazkodó
– a mediterrán országoktól kezdve Európa északnyu-
gati részéig egyaránt sikerrel termesztik. Hõstresszre
nem érzékeny, jól tûri a forró éghajlatot is.
Fõzési típus: B.
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Solist
Érésidõ: igen korai- Európa egyik legko-
rábbi fajtája.
Gumó: kerek-ovális formájú, sekélyen
ülõ szemekkel.
Hússzín: sárga.
Héjszín: sárga.
Felhasználás: általános konyhai felhasz-
nálásra alkalmas, piacos fajta.
Elõnyök: Igen korán nagy hozamra ké-
pes, hajtatásra kiválóan alkalmas. Jól tá-
rolható , hosszú nyugalmi idõvel. Nagyon
jól ellenáll a levélsodró vírussal és a fo-
nalférgekkel(Ro1, Ro4) valamint a lomb
fitoftórával és a varasodással szemben.
Fõzési típus: B.

Aktiva
Érésidõ: korai.
Gumó: hosszúkás-ovális formájú, egysé-
ges, nagy méretû gumók.
Hússzín: sárga .
Héjszín: sárga.
Felhasználás: jó ízû fajta, általános kony-
hai felhasználáson túl, hasábburgonya és
dehidratált termékek elõállítására is kivá-
lóan alkalmas.
Elõnyök: nagyméretû gumók révén nagy
hozamra képes. Jól tûri a forró éghajlatot,
hõ stresszt. Fizikai sérülésekre nem érzé-
keny, hosszú nyugalmi idejû, jól tárolható
fajta. Nagyon jól ellenáll a rizoktóniával
és a feketlábúsággal szemben. Jól ellenáll
a fonalférgeknek(Ro1, Ro4).
Fõzési típus: B.
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Tepsis tejfölös burgonya

A burgonyát meghámozzuk, karikákra vágjuk, tepsibe tesszük, jól befûszerezzük só-
val, borssal, vegetával, kevés sertészsírral, vagy olajjal sütõben megsütjük (kb.: 220
Co-on). Fontos, hogy alaposan meg legyen fûszerezve! Amikor teljesen megpuhult a
burgonya, akkor tejföllel bekavarjuk és a sütõbe visszarakva pirosra sütjük.

1 kg burgonyához lehet 2 dl tejfölt számolni. Az így elkészített burgonya melegen
is fogyasztható, de néhány óra múlva hidegen is nagyon finom.
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VETÕBURGONYA AJÁNLATUNK:

NAGYON KORAI � KORAI ÉRÉSCSOPORT

Luminella

Arosa

Rosara

Marine

Labella

Cherie

Red Lady

Amandine

Natascha

KÖZÉP-KORAI ÉRÉSCSOPORT

Dalida

Red Magic

Pamela

Tiamo

Stemster

Maestro

Charlotte

További információk és megrendelés:
BÉDALIN Kft.
1028 Budapest, Bujdosó köz 11.
Telefon: +36 1 274 7256
Fax: +36 1 391 6026
Mobil: +36 30 9567 437
E-mail: bedalin@burgonya.hu Honlap: www.burgonya.hu



Dalida
Középkorai-érésû burgonyafajta. A gumó
kerek-ovális, szabályos, sekély rügyek.
Hússzín világos sárga.
Héjszín mély piros.
Fõzési típusa B, túlnyomóan nem szétfövõ.
Értékesítése mosott, kiszerelt burgonyaként
különösen ajánlott.
Betegség ellenállóság: burgonyavésszel
szemben a lombon jó, a gumón magas.
Varasodással szemben jó.
Fonálféreg ellenálló – relatív szárazságtûrõ – magas termésátlag és betegség ellenállóság.

Red Magic
Középkorai-érésû burgonyafajta.
A gumó kerek-ovális.
Hússzín fehér.
Héjszín mély piros.
Fõzési típusa B, nem szétfövõ.
Piaci igényeinknek megfelelõ héjszíne,
tetszetõs formája, sima héja és a sekély
szemek miatt nagyon piacos megjelenésû.

Fonálféreg- és varasodás-ellenálló – jól
tárolható – nagyobb foszfor igénye miatt
istállótrágyát vagy magasabb dózisú fosz-
for mûtrágyát igényel.

Pamela
Középkorai-érésû burgonyafajta.
Gumója hosszúkás ovális, szabályos, sekély
szemek, darabos méret.
Hússzín világos sárga.
Héjszín piros.
Fõzési típus A/B, nem szétfövõ. Kiegyenlí-
tett, közepes gumóméret (minimális veszte-
ség a méret alatti és feletti tartományban).
Jó alkalmazkodó képesség jellemzi szélsõ-
séges viszonyok között is.
Csíra nyugalom viszonylag rövid.

Fonálféreg ellenálló – levélsodró vírus és
gyûrûs nekrózis ellenálló – közepes ellenál-
lóság jellemzi a fitoftóra, a barnarothadás
és az Y vírusra.
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Cherie
Korai érésû burgonyafajta.
Gumója hosszúkás, kifli jellegû.
Hússzín világos sárga.
Héjszín élénk piros.
Fõzési típus A, salátának való.
Tetszetõs formája, sima héja és a sekély
fekvésû szemek miatt nagyon piacos
megjelenésû. Rendkívül bõtermõ – nagy
termésbiztonság – kiváló íz – szép forma
– megbízható minõség.
Konyhamûvészeti kényeztetés francia módra!
Fonálféreg és varasodás ellenálló – nagyon biztonságosan tárolható – elõhajtatva, primõrként a piacok
keresett terméke.

Labella
Korai érésû fajta. Gumója hosszúkás-ovális,
igen sekély rügyek.
Hússzín világos sárga.
Héjszín piros.
Fõzési típus A/B.
A növény közepesen magas, meglehetõsen gyors növekedés,
jó takarás. Nagyon biztonságosan tárolható. Termesztése leg-
inkább homok ill. könnyû talajokba ajánlott . Kissé érzékeny
Sencorra, maximálisan felhasználható mennyiség 500 g/ha.
A hálós héj megelõzése miatt csíragátló használata nem aján-
lott. Elõhajtatva, primõrként a piacok keresett terméke.

Fonálféreg (Ro1) ellenálló, szárazságra, varasodásra kevéssé
érzékeny; lombfitoftórára közepesen érzékeny; gumófitof-
tórára, A, Yn, X és levélsodró vírusra nagyon kevéssé érzé-
keny.

Luminella
Nagyon korai érésû burgonyafajta.
Gumója hosszúkás, sekély rügyek.

Hússzín világos sárga.
Héjszín piros.
Fõzési típusa B/C.
Cleopatra mutans .

Elõhajtatva primõr burgonyaként
értékesíthetõ.
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Marine
Nagyon korai érésû fajta. Gumója ovális, sekély rügyek.
Hússzín világos sárga.
Héjszín sárga.
Fõzési típusa A/B.
Korai felszedéssel azonnali fogyasztásra ajánlott fajta.
Fonálféreg ellenálló – nagy gumószám és darabos, kiegyenlí-
tett méret jellemzi – jó étkezési minõségû.

Arosa
Nagyon korai érésû burgonyafajta. Gumója ová-
lis, szabályos forma, sima héj jellemzi.
Hússzín krém sárga.
Héjszín piros.
Fõzési típus A/B.
Bõtermõ, piacos, rendkívül ízletes, kiszerelésre
különösen ajánlott, kiváló hasábburgonya alap-
anyag is.
Fonálféreg ellenálló (Ro1,Ro4, Ro5), feketelábú-
ságra, gumórothadásra, vasfoltosságra, varaso-
dásra szintén ellenálló.

Nagy gumószám és darabos, kiegyenlített méret – gyors kezdeti fejlõdés, korai gumókötés jellemzi, érés-
idõben Cleopatrát követi.

Amandine
Korai érésû burgonyafajta. Gumója elegáns
hosszúkás, egyenletes méret, magas gumószám,
sima, csillogóan fényes héj jellemzi.
Hússzín világos sárga.
Héjszín sárga.
Fõzési típusa A.
Kiemelkedõen jó ízû francia burgonya – éttermi
felhasználásra különösen ajánlott – igényes ter-
melõnek – ínyenc fogyasztónak.
Lombfitoftórára nem érzékeny.

Red Lady
Korai érésû fajta. Gumója hosszúkás-ovális, formás,
egészen sekély rügyek.
Hússzín sárga.
Héjszín piros.
Fõzési típus A/B.
Alacsony a méret alatti gumók aránya – piacos meg-
jelenés – bõ termés jellemzi.
Fonálféreg (Ro1), lomb- és gumófitoftóra (!), vas-, és
feketefoltosság, varasodás ellenálló.
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Rosara
Nagyon korai érésû burgonya.
A gumó hosszúkás-ovális, sima héjú.
Hússzín sárga.
Héjszín piros.
Fõzési típus A/B. Korai gumókötés,
sekély szemek, sima héj. A termés és a
minõség stabilizálására feltétlenül aján-
lott az öntözés. Az érett gumókat nem
szabad sokáig a talajban tárolni.
Sokféle felhasználhatóságú, bõtermõ,
piacos, viszonylag robusztus gumók, rendkívül ízletes, kiszerelésre különösen ajánlott.
Fonálféreg ellenálló (Ro1), feketelábúság, gumórothadás, vasfoltosság, varasodás, Y vírus, levélsodró
vírus (magas fokon) ellenálló.

Natascha
Korai érésû fajta. Gumója szabályos, ovális.

Hússzín és a héjszín is sárga.

Fõzési típusa A/B. Kiemelkedõ terméshozamú
burgonya.

Fonálféreg (R01, 4) ellenálló, magas fokú rezisz-
tencia a rizoctónia, a feketelábúság, az Y vírus és a
gumórothadás ellen.

Maestro
Közép korai érésû burgonyafajta.
Gumója hosszúkás.
Hússzín és a héjszín is sárga.
Fõzési típus B, mint az Agria fajta
esetében.
Agria keresztezésként kiváló étkezési/fel-
dolgozási minõség, 21-22% közötti
szárazanyag tartalom jellemzi. Sütési szín
tárolás esetén is kiváló, jó a tárolhatósága,
a csíranyugalom átlagos, üregesedésre
nem hajlamos, Agriánál rövidebb érésidõ,
erõs formai stabilitás jellemzi.

Fonálféreg (Ro1-4) ellenálló; Y vírusra
kevéssé, PVYntn (gyûrûs nekrózis) nem
érzékeny.
Magas szárazanyag tartalom – kiváló étkezési minõség – nagyon jó tárolhatóság
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Stemster
Közép korai érésû fajta.
Gumója ovális, hosszúkás-ovális,
kiegyenlített forma, darabos méret,
magas gumószám, sekély szemek.

Hússzín világos sárga.
Héjszín világos piros.
Fõzési típus B.

Fonálféreg ellenálló.
Elvárható ellenállóképesség.
Kisebb hajlam gumótorzulásra.
Mechanikai sérülésre nem érzékeny.

Desiree-bõl nemesített, bõtermõ
skót burgonyafajta

Charlotte
Közép korai érésû burgonyafajta.
Gumója hosszúkás ovális, darabos.
A hússzín világos sárga, a héj színe sárga.
Fõzési típusa A.

Sekély szemek, egyöntetû gumóméret,
nagy kötésszám, bõ termés jellemzi.
Saláták, hidegkonyhai készítmények és
egyéb ínyencségek minõségi alapanyaga.

Fonálféreg ellenálló.

Igényes termelõknek és nagyigényû ve-
võknek, éttermeknek!
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Burgonyasaláta

A héjában megfõtt burgonyát vékony szeletekre vágva majonézzel jól összekever-
jük, apróra vágott hámozott almát, apróra vágott uborkát és zöld színû paprikát (le-
het egy kis rész csípõs is!) szórunk bele, valamint egy tálra számítva egy jól feldara-
bolt fõtt tojást is tehetünk. A tetejét petrezselyem-zölddel, fõtt tojás szeletekkel, vagy
paradicsommal is díszíthetjük.

Köretként, de önállóan is fogyasztható.



INTÉZETI BURGONYA FAJTÁINK

REBEKA BOGLÁRKA RACHEL

Érésidõ korai korai középkorai

Tenyészidõ /nap/ 96-98 101-103 108-112

Termésmennyiség /t/ha/ 35-38 35-38 35-40

Hússzín világos sárga világos sárga fehér

Héjszín rózsaszín rózsa héjú piros

Keményítõ tartalom /%/ 17-19 16-18 17-18

Levélsodródó vírus rezisztens rezisztens toleráns

X-vírus rezisztens rezisztens

Y-vírus rezisztens rezisztens rezisztens

Alternáriás levélfoltosság közepesen érzékeny kissé fogékony

Gumóbetegségek rezisztens mérsékelten rezisztens nem fogékony

Sugárgombás varasodás toleráns mérsékelten rezisztens toleráns

Étkezési és egyéb
felhasználhatóság

sütve, fõzve
B-fõzési típusú;

keményítõipari célra
sütve, fõzve

Intézetünkben vírusmentesített vetõgumó elõállítása folyik.

Elérhetõség:

Debreceni Egyetem AGTC KIT Nyíregyházi Kutatóintézet
4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 4-6.

Telefon: 06/42/594-300
Fax: 06/42/430-009
E-mail cím: nykutato@agr.unideb.hu
Honlapcím: www.nyirkutato.hu
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Rebeka
Tenyészideje e fajtának a keléstõl az érésig
96-98 nap. A Kleopátra fajtánál 2-4 nappal
hosszabb, a Rosara fajtával azonos. Primõr
termesztésre nem ajánlható. Intenzív fejlõ-
désû, „nyári burgonya”. Halványlila fehér
cimpájú virágzata van. Gumója hosszúkás,
hengeres, felszíne kiegyenlített. Héjszíne
rózsaszín, sima. A rügyek sekélyek, a gu-
mók egyenletesen helyezkednek el. Hús-
színe világos sárga, tetszetõs.
Nem szétfõvõ típusú. Kiemelkedõen jó tu-
lajdonsága, hogy sütve és fõzve kellemes
ízû, jó étkezési minõségû. Konzisztenciája
kissé szappanos. Gumója kifejezetten pia-
cos. A gumók jól parásodnak, mechanikai
sérülésre nem hajlamosak. Korai érése el-
lenére jól tárolható. Az öntözést meghálál-
ja, de száraz körülmények között is stabilan terem. Termõképessége 35-38 t/ha.
A levélsodró vírussal szemben jó szántóföldi rezisztenciája van, az X és Y vírussal szemben rezisztens.
Lombfitoftórával szemben ellenálló, az alternáriás levélfoltosságra közepesen érzékeny. A gumóbeteg-
ségekre nem fogékony. A sugárgombás varasodással szemben toleráns. Tápanyagigénye kifejezett. A gu-
mók mérete kiegyenlített, extra méretû gumókat nem nevel.

Rachel
Középkorai érésû burgonyafajta, tenyészi-
deje és a fajta kezdeti intenzív fejlõdése a
Desirée fajtához hasonló. Lilás rózsaszín,
fehér cimpájú virágai vannak. Gumója rö-
vid, ovális, kiegyenlített felületû.
Magyarországon közkedvelt piros héjjal és
fehér hússal rendelkezik.
Rügyei sekély elhelyezkedésûek, a gumón
egyenletesen oszlanak el.

Levélsodródás vírussal (PLRV) szemben
toleráns. Y vírus és komplexeivel szemben
rezisztens.
Húsbetegségekre nem fogékony. Szántó-
földön 3 évig lényeges leromlás nélkül sza-
porítható.
Termõképessége 35-40 t/ha. Nagy elõnye,
hogy öntözés nélküli termesztés mellett is
biztonságosan terem. Gumója tetszetõs.
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Boglárka
Korai érésû fajta, tenyészideje a Kleopátránál
5-6 nappal hosszabb. Gumója hosszú-ovális
alakú, rózsa héjú, húsa világos sárga.
Konzisztenciája kissé lisztes, íze jó.

Kettõs hasznosítású burgonyafajta B fõzési
típusú, étkezési és keményítõipari célra is
alkalmas.

Levélsodródás vírussal (PLRV), valamint
PVY vírus és komplexeivel szemben rezisztens.
Lombfitoftórával , sugárgombás varasodással,
gombás és baktériumos gumórothadásokkal
szemben mérsékelten rezisztens. Leromlásra
nem hajlamos. Potenciális termõképessége
35-38 t/ha. Keményítõ tartalma magasabb,
mint egyéb korai érésû fajtáknak.
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Paprikáskrumpli
Hozzávalók (30-35 személyre): 10 kg , 0,7-1 kg finom, húsos füstölt szalonna
10-15 fej vöröshagyma (mérettõl függõen), 5-7 zöldpaprika, 3-4 paradicsom, piros-
paprika (kb. 5 evõkanállal), és só. A szalonnát apróra szeletelve pirítsuk meg kevés
olajon, vagy sertészsíron, majd a zsírján megfonnyasztjuk az apróra kockázott hagy-
mát, amíg az üveges nem lesz. Ha kész, hozzáadjuk a , feldarabolt paradicsomot és
a feldarabolt zöldpaprikát, majd elkeverjük benne a pirospaprikát és néhány perc-
nyi fõzés után hozzáadjuk a megtisztított és cikkekre vágott burgonyát. Annyi vízzel
kell felönteni, hogy ellepje. Ízesítsük kevés sóval, majd lassú tûzön fõzzük készre. Fõ-
zés közben, ha még nem fõtt meg a krumpli, de a leve nagyon elpárolgott, akkor ke-
vés vizet lehet még hozzátenni.

Lapcsánka
Négy személyre kb. 1 kg burgonyát nyersen lereszelünk, sóval, borssal, fokhagymá-
val ízesítünk, 1-2 tojást teszünk a masszához. Egy kicsit sûrûbb, mint a palacsinta tész-
ta. Kanalanként forró olajba tesszük, kissé meglapítjuk, és folyamatosan kisütjük.

Szilvásgombóc
Hozzávalók: , szilva (kockacukor), , porcukor, õrölt fahéj. A kimagozott szilvák köze-
pébe tegyünk egy-egy kockacukrot, s egy kis õrölt fahajat. A krumplistésztát kb. 1
cm vastagra kell kinyújtani, majd akkora négyzetekre kell vágni, hogy azokba egy-
egy szilva beburkolható legyen. Minden tésztadarab közepére tegyünk egy töltött
szilvát, és lisztes kézzel formázzuk meg a gombócokat. Bõ, lobogó, enyhén sós víz-
ben fõzzük ki, majd a gombócokat pirított zsemlemorzsába forgatjuk.

Frissen, porcukorral és fahéjjal meghintve tálaljuk.



Az EURO SOL Kft a német EUROPLANT GmbH nyolcvannál is több burgonya fajtát tar-
talmazó kínálatából nyolc, hazánkban is jól vizsgázott fajtát ajánl az érdeklõdõ termelõk
figyelmébe.

Az öt piros héjú és három sárga héjú fajta közös jellemzõi: bõ, vagy igen bõ termés, egyen-
letes gumók, általában sima, nagyon sima héj, sekély rügygödrök, jó mechanikai tûrõké-
pesség, jó tárolhatóság a korai fajtáknál is, piacos megjelenés, kitûnõ moshatóság. Hámo-
zás, illetve fõzés utáni elszínezõdés nincs, vagy minimális. Betegségekre ellenállók, fo-
nálféreggel kapcsolatos rezisztenciájuk jó.

A korai éréscsoportba tartozó piros héjú BELLAROSA, RED SONIA mellett a szintén
korai MARABEL és ANUSCHKA sárga héjú fajtákat ajánljuk.

Ajánlott középkorai fajtáink: LAURA, RED FANTASY, VALERY, mindhárom piros hé-
jú, sötét sárga, sárga hússzínû.

A hosszú tenyészidejû, sárga hússzínû JELLY kifejezetten alkalmas a koptatásra.

Elérhetõségeink:

EURO SOL Kft
1203 Budapest, Vizisport út 21/A

Telefon/fax: +36 1 397 2519, +36 1 397 2520 Mobil: +36 30 400 6879, +36 30 933 3646
e-mail: eurosol@eurosol-potato.hu Web: www.eurosol-potato.hu

Ne feledjék:

Az általunk kínált fajták az igényes termelõk

sikeres és gazdaságos munkáját szolgálják!
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Anuschka
Igen korai érési csoportba tartozó, A/B fõzési típusú,
kiváló minõségû, jól tárolható burgonya. Gumója
ovális alakú, közepesen nagyméretû, rügygödrei
nagyon sekélyek. Héja sárga színû, nagyon sima,
hússzíne világos sárga. Igen bõ termõ.
Jó ízû, közepesen keményre fövõ salátának is alkalmas
burgonya. Fõzés utáni elszínezõdése nincs.
Betegségekkel kapcsolatos ellenálló képessége jó.
Burgonya fonálféreggel szemben rezisztens (Ro1).

Valery
Közép korai érési csoportba tartozó burgonyafajta, A/B
fõzési típusú, kiváló minõségû, jól tárolható étkezési
burgonya. Gumója ovális, hosszúkás ovális alakú, rügy-
gödrei nagyon sekélyek. Héja sima, piros színû, hússzí-
ne sárga. Bõtermõ. Gumói egyenletesek, közepesnél na-
gyobb méretûek, igen nagy arányban piacosak. Kitûnõ
ízû, keményre fövõ saláta burgonya. Fõzés utáni elszíne-
zõdése nincs. Jól mosható és csomagolható.
Betegségekkel kapcsolatos ellenálló képessége jó. Bur-
gonya fonálféreggel szemben rezisztens (Ro1).

Bellarosa
Igen korai érési csoportba tartozó fajta, B fõzési típusú, kiváló minõségû,
jól tárolható közkedvelt étkezési burgonya. Lombja robosztus, gumója
ovális alakú, igen nagyméretû, rügygödrei közepesen mélyek. Héja piros
színû, hússzíne világos sárga. Igen bõ termõ. Jó ízû, nem szétfövõ, a korai
piacok közkedvelt burgonyája. Fõzés utáni elszínezõdése jelentéktelen.

Betegségekkel kapcsolatos ellenálló képessége jó. Burgonya fonálféreg-
gel szemben rezisztens (Ro1, 4).

Jelly
Közép kései érési csoportba tartozó, B fõzési típusú, ki-
váló minõségû, jól tárolható közkedvelt étkezési burgo-
nya. Gumója ovális alakú, rügygödrei nagyon sekélyek.
Héja rendívül sima, sárga színû, hússzíne világos sárga.
Rendkívül bõ termõ. Gumói egyenletesek, közepesnél
nagyobb méretûek. Kitûnõ ízû, nem szétfövõ, koptatás-
ra is kiválóan alkalmas étkezési burgonya. Fõzés utáni
elszínezõdése jelentéktelen.

Betegségekkel kapcsolatos ellenálló képessége jó. Bur-
gonya – fonálféreggel szemben rezisztens (Ro1, Ro3-5).
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Laura
Közép korai érési csoportba tartozó, B fõzési típusú, kiváló minõségû,
jól tárolható közkedvelt étkezési burgonya. Gumója ovális alakú,
rügygödrei nagyon sekélyek. Héja sima, piros színû, hússzíne sötét
sárga. Bõtermõ. Gumói egyenletesek, igen nagy arányban piacosak.
Kitûnõ ízû, nem szétfövõ asztali burgonya. Fõzés utáni elszínezõdése
nincs. Jól mosható és csomagolható. Sencor gyomirtó szerre érzékeny,
használata terméscsökkenést okozhat.
Betegségekkel kapcsolatos ellenálló képessége jó.
Gumója az élettani elváltozásokra csak kis mértékben hajlamos.
Burgonya fonálféreggel szemben rezisztens (Ro1, 2, 3, 4, 5).

Marabel
Korai érési csoportba tartozó, B fõzési típusú, kiváló minõségû, jól tárolha-
tó közkedvelt étkezési burgonya. Gumója ovális alakú, rügygödrei nagyon
sekélyek. Héja igen sima, sárga színû, hússzíne világos sárga. Igen bõter-
mõ. Gumói egyenletesek, közepesnél nagyobb méretûek, igen nagy arány-
ban piacosak. Kitûnõ ízû, nem szétfövõ asztali burgonya. Fõzés utáni elszí-
nezõdése nincs. Jól mosható és csomagolható, koptatásra kiválóan alkal-
mas. Mechanikai sérülések iránti hajlama gyenge, gépi betakaríthatósága
kiemelkedõen jó.
Betegségekkel kapcsolatos ellenálló képessége jó. Burgonya fonálféreggel
szemben rezisztens (Ro1, 4).

Red Fantasy
Közép korai érési csoportba tartozó, B fõzési típusú, kiváló minõségû, jól
tárolható közkedvelt étkezési burgonya. Gumója ovális, hosszúkás ovális
alakú, rügygödrei nagyon sekélyek. Héja sima, piros színû, hússzíne sötét
sárga. Bõtermõ. Gumói egyenletesek, közepesnél nagyobb méretûek,
igen nagy arányban piacosak. Kitûnõ ízû, közepesen keményre fövõ asz-
tali burgonya. Fõzés utáni elszínezõdése nincs. Jól mosható és csomagol-
ható. Sencor gyomirtó szerre közepesen érzékeny, állományban történõ
használata terméscsökkenést okozhat. Betegségekkel kapcsolatos ellen-
álló képessége jó. Burgonya – fonálféreggel szemben rezisztens (Ro1, 4).

Red Sonia
Igen korai érési csoportba tartozó, B fõzési típusú, kiváló minõségû, jól
tárolható étkezési burgonya. Gumója ovális alakú, nagyméretû, rügygöd-
rei sekélyek. Héja piros színû, hússzíne világos sárga. Igen bõ termõ.
Jó ízû, nem szétfövõ, a korai piacok közkedvelt burgonyája lehet.
Fõzés utáni elszínezõdése jelentéktelen.
Betegségekkel kapcsolatos ellenálló képessége jó.
Burgonya-fonálféreggel szemben rezisztens (Ro1, 2, 3).
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P A N N Ó N I A
Magyar nemesítésû fajta. Állami elismerése: 2005. Növényfajta-oltalom megadásának éve: 2007.

Tenyészideje: 98 nap. Tövenkénti átlagosan 15 db kiegyenlített étkezési méretû gumója szép kül-
lemû, hosszú-ovális alakú, sima és sárga héjú, világos sárga húsú. Szárazanyag és keményítõtar-
talma közepes-magas. Keményítõtartalma a vizsgált 3 év átlagában: 15,1 %. Finom ízû, B fõzési
típusú – fõzésre és sütésre egyaránt kiválóan alkalmas fajta. A súlyos leromlást okozó PLRV (Le-
vélsodró vírus) és a PVY (Y vírus) vírusokkal szemben jó rezisztenciával rendelkezik, amely le-
hetõvé teszi biztonságos szaporítását és jó minõségû vetõgumó elõállítását Magyarországon is.
Lombfitoftórával és sugárgombás varasodással szemben a standard Cleopátránál ellenállóbb.
Burgonya rákkal (Synchytrium endobioticum D1) szemben rezisztens, fonálféregre fogékony.
Kiemelkedõ termõképessége, jó vírusrezisztenciája és alacsony szintû leromlása, továbbá többcélú
felhasználási lehetõsége és kitûnõ íze a korai-nyári éréscsoport legértékesebb fajtájává teheti.
Humuszos homoktalajon, öntözött körülmények között termeszthetõ legeredményesebben. Korai szabadföldi primõr (új-
krumpli) termesztésnél (Június közepe-vége között szedve) 30-40 t/ha foszlóshéjú termésre képes. Nyári termesztésben
(Július-Augusztus között betakarítva) 45-70 t/ha érett (parásodott héjú) termés is elérhetõ a fajtával. Július közepén ültetve
õszre még 25-30 t/ha foszlóshéjú burgonya takarítható be. 1 hónappal korábbi (júniusi) ültetés esetén a 35-40 t/ha gumótermés
parásítására is van lehetõség és ilyen esetben a fiatal, de étkezési méretû gumótermés (bébi burgonya) tárolható tavaszig is.

További információ: Dr. Kruppa József KRUPPA-MAG Kft.
4600 Kisvárda, Váralja út 22

Telefon: +36304524265; Fax: +3645506142
E-mail: kruppa19@t-online.hu; Web: www.kruppamag.hu
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I L A
Magyar nemesítésû fajta. Állami elismerése és növényfajta-oltalom megadásának éve: 2010.

Tenyészideje 98 nap. Rózsahéjú, világos sárga húsú, hosszú-ovális alakú, közép magas szárú burgonya.
Jó étkezési minõségû, finom ízû, B fõzési típusú, sütésre, fõzésre és szulfitálásra kiválóan alkalmas. Re-
zisztens a PLRV (sodró vírus), PVY súlyos leromlást okozó és a PVA, PVX mozaik vírusok ellen, ami le-
hetõvé teszi több éven át a felújítás nélküli biztonságos termesztését. Sugárgombás varasodással szem-
ben kiemelkedõen ellenálló. Hosszú nyugalmi idejû, jól tárolható. Magas fitoftóra ellenállósága lehetõvé
teszi a gombaölõ szerek nélküli termesztését, felszívódó réz lombtrágya alkalmazása esetén a sárgulásos
lombvesztést okozó baktériummal szemben is ellenálló. Magas (18-22) kötésszám miatt 35-36000 tõ/ha
javasolt ültetni. Öntözött körülmények között termesztve 50-70 tonna hozamra képes.

További információ:

Osváth Zoltán: ILA 2009 Kft. 3925 Prügy, Csokonai V. M. út 39.

Telefon. +36202333065, +36304289905,

E-mail: osvathz@enternet.hu
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Balatoni rózsa
Tenyészidõ: Korai (~95 nap).
Gumójellemzõk: Sötét rózsa héjú, nagyon szép ovális
alakú, sárga húsú, nagy gumójú, sekélyen ülõ rügyekkel.
Szárazanyag-tartalma közepes (19-20%).
Lombozat: Erõs szárú, nagy, matt zöld levelekkel.
Termesztési és tárolási jellemzõk:
Bõtermõ, 8-10 db-os kötésszámmal. Korai tenyészideje
ellenére hosszú nyugalmi idejû, jól tárolható.
Alaktartása és stressztûrõ-képessége kiváló.
Hajtatásra, szabadföldi fóliás termesztésre
és nyári ültetésû burgonyatermesztésre is ajánlott.
Felhasználási érték: B fõzési típusú, nem lisztes, finom hús szerkezetû fajta. Általános hasznosítási cé-
lú, elsõsorban fõtt típusú ételek készítésére alkalmas, kiváló ízû étkezési burgonya.
Rezisztenciák: Immúnis a burgonya Y, X, A vírusokkal szemben, a levélsodródás vírussal szemben ma-
gas rezisztenciával rendelkezik. Lombfitoftórával szemben közepesen fogékony. Gumóvarasodással,
valamint a burgonya fonálféreg Ro1és Ro4 rasszával szemben rezisztens. Burgonyarák rezisztens.
Sencor gyomirtó szerre (metribuzin) érzékeny, javasolt szermennyiség alapkezelésbe maximum 80,
lombkezelésre 15-20 cm-es magasságig maximum 35 dkg/ha.

Katica
Tenyészidõ: Középkorai (~105 nap).
Gumójellemzõk: Nagyon szép, fényes rózsa héjú, ovális
alakú, sárga húsú, közepes gumóméretû, sekélyen ülõ rü-
gyekkel. Szárazanyag-tartalma közepes (19-20%).
Lombozat: Erõs szárú, magas, közepes méretû, sötétzöld
levelekkel.
Termesztési és tárolási jellemzõk: Bõtermõ, 14-16 db-
os kötésszámmal. Kiváló alaktartó és stressztûrõ képessé-
gû. Közepes nyugalmi idejû, jól tárolható. Kiváló
árukihozatali arányú. Kiegyenlített, közepes gumómérete,
valamint héjminõsége miatt a kis kiszerelésû (2-5 kg-os),

mosott kicsomagolásra kimondottan alkalmas.
Felhasználási érték: B fõzési típusú, nem lisztes, finom hús szerkezetû fajta. Általános hasznosítási célú,
elsõsorban fõtt típusú ételek készítésére alkalmas, kiváló ízû étkezési burgonya.
Rezisztenciák: Immúnis a burgonya Y, X, A vírusokkal szemben, a levélsodródás vírussal szemben ma-
gas rezisztenciával rendelkezik.. Lombfitoftórával szemben közepesen fogékony. Gumóvarasodással,
valamint a burgonya fonálféreg Ro1és Ro4 rasszával szemben rezisztens. Burgonyarák rezisztens.

Démon
Tenyészidõ: Középkorai (~110 nap).
Gumójellemzõk: Nagyon szép ovális alakú, sötét rózsa héjú, sárga húsú, nagy méretû, sekélyen ülõ rü-
gyekkel. A rügyek sötétebb bordó színek, mint a héj. Szárazanyag-tartalma közepes (19-20%).
Lombozat: Erõs szárú, magas, közepes méretû, sötétzöld levelekkel.
Termesztési és tárolási jellemzõk: Bõtermõ, kiegyenlített gumóméretû, hosszú nyugalmi idejû,
könnyen tárolható fajta. Kiváló árú kihozatali aránnyal. Mosott kicsomagolásra is alkalmas.
Sencor gyomirtó szerre (metribuzin) érzékeny, javasolt szermennyiség alapkezelésbe maximum 80,
lombkezelésre 15-20 cm-es magasságig maximum 35 dkg/ha.
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Felhasználási érték: B/C fõzési típusú, enyhén lisztes,
finom hús szerkezetû fajta. Általános hasznosítási célú,
kiváló ízû étkezési burgonya.
Rezisztenciák: Immúnis a burgonya Y, X, A vírusokkal
szemben, a levélsodródás vírussal szemben magas
szántóföldi rezisztenciával rendelkezik. Lombfitoftórával
szemben közepesen fogékony. Gumóvarasodással,
valamint a burgonya fonálféreg Ro1és Ro4 rasszával
szemben rezisztens. Burgonyarák rezisztens.

Hópehely
Tenyészidõ: Középkorai (~110 nap).
Gumójellemzõk: Halványrózsaszínbe hajló sárgás barna
héjú, kerekded alakú, fehér húsú, nagy-középnagy gumójú,
középmélyen ülõ rügyekkel. Szárazanyag-tartalma közepes
(19-20 %).
Lombozat: Közepes méretû, kevés vastag szárral, kö-
zépzöld, nagy levélkékkel.
Termesztési és tárolási jellemzõk: Bõtermõ, rendkívüli
termésstabilitású fajta. Korán nagy gumókat fejleszt, jó
alaktartó, hosszú nyugalmi idejû, könnyen tárolható. Gu-
móit magasan köti, ezért mélyebb ültetést, és magasabb
bakhátat igényel.
Felhasználási érték: B/C fõzési típusú, enyhén lisztes, fi-
nom hús szerkezetû, kiváló ízû étkezési burgonya. Minden

típusú étel elkészítésére alkalmas (sült, fõtt, püré és tészták).
Rezisztenciák: Immunis a burgonya Y, X, A vírusokkal szemben, a levélsodródás vírussal szemben ma-
gas szántóföldi rezisztenciával rendelkezik.. Lombfitoftórával szemben közepesen ellenálló.
Gumóvarasodással szemben és a burgonya fonálféreg Ro1 és Ro4 rasszával szemben rezisztens.

Rioja (Százszorszép)
Tenyészidõ: Középkorai (~115 nap).
Gumójellemzõk: Rózsa héjú, nagyon szép ovális alakú, világos sárga húsú, középnagy gumójú, sekélyen
ülõ rügyekkel, formatartó. Szárazanyag-tartalma magas (22-23%).
Lombozat: Erõs szárú, magas, nagy, fénylõ, világos zöld levelekkel.
Termesztési és tárolási jellemzõk: Bõtermõ, hosszú
nyugalmi idejû, jól tárolható. Alaktartása és stressztûrõ-
képessége révén kiváló áru kihozatali aránnyal rendelkezik.
Kicsomagolásra kiválóan alkalmas.
Felhasználási érték: C fõzési típusú, könnyen fövõ,
finom hús szerkezetû, lisztes fajta. Kiválóan alkalmas
héjában való sütésre, hasábburgonya, püré és tésztafélék
készítésére.
Rezisztenciák: Immunis a burgonya Y, X, A vírusokkal
szemben, a levélsodródás vírussal szemben magas
szántóföldi rezisztenciával rendelkezik.
Lombfitoftórával szemben közepesen ellenálló.
Gumóvarasodással szemben rezisztens.
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Góliát
Tenyészidõ: Középkorai (~105 nap).
Gumójellemzõk: Rózsahéjú, ovális alakú,
sárgahúsú, nagyméretû, középmélyen ülõ rügyek-
kel. Szárazanyag-tartalma közepes (18-20 %).
Lombozat: Erõs, felálló szárú, ovális, közepes
méretû levélkékkel.
Termesztési és tárolási jellemzõk: Bõtermõ,
közepes nyugalmi idejû, hajtatott termesztésre is
alkalmas fajta. Gumói még nagy méret esetén is
mentesek a legfontosabb hibáktól (üregesedés,
alaki deformáció, repedés).
Felhasználási érték: B fõzési típusú, nem szét-
fövõ, de nem „vizes”, jó ízû étkezési burgonya.
Elsõsorban fõtt ételek készítésére alkalmas.
Rezisztenciák: Immunis a burgonya Y, X, A
vírusokkal szemben, a levélsodródás vírussal
szemben magas szántóföldi rezisztenciával
rendelkezik. Lombfitoftórával szemben közepesen ellenálló. Gumóvarasodással szemben rezisztens.

Lorett
Tenyészidõ: Középkorai (~115 nap).
Gumójellemzõk: Világos rózsa héjú, ovális
alakú, világos sárga húsú, nagyméretû, sekélyen
ülõ, bíbor színû rügyekkel. Szárazanyag-tartalma
közepes (17-19 %).
Lombozat: Erõs szárú, nagy lombú, ovális,
középzöld levélkékkel.
Termesztési és tárolási jellemzõk: Rendkívül
bõtermõ, hosszú nyugalmi idejû, jól tárolható,
stabil fajta. Finom héjszerkezete, és nagyméretû
gumói miatt kíméletes betakarítást, és árú elõké-
szítést igényel. Hajtatott fóliás, és szabadföldi
termesztésre is alkalmas.
Felhasználási érték: B fõzési típusú, markáns
burgonya ízû, nem szétfövõ, általános célú
étkezési burgonya. Elsõsorban fõtt típusú ételek
elkészítésére alkalmas étkezési burgonya.

Rezisztenciák: Immunis a burgonya Y, X, A vírusokkal szemben, a levélsodródás vírussal szemben ma-
gas szántóföldi rezisztenciával rendelkezik. Lomb- és gumófitoftórával szemben fogékony.
Gumóvarasodásra kissé fogékony.
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White Lady
Tenyészidõ: Középkorai (~120 nap).
Gumójellemzõk: Kerek-ovál alakú, középnagy,
világos sárga héjú és húsú, sekélyen ülõ rügyek-
kel. Szárazanyag-tartalma magas (20-21 %).
Lombozat: Közepesen erõs szárú, nem pigmen-
tált, világos zöld, nagy levélkékkel.

Termesztési és tárolási jellemzõk:
Bõtermõ, hosszú nyugalmi idejû, jól tárolható,
rezisztenciatulajdonságai révén organikus
termesztésre is alkalmas fajta.

Felhasználási érték: C fõzési típusú, enyhén
lisztes, finom hús szerkezetû étkezési burgonya.
Kiváló ízû, alkalmas héjában való sütésre,
hasábburgonya és püré készítésére.

Rezisztenciák: Immúnis a burgonya Y, X, A vírusokkal szemben, a levélsodródás vírussal, valamint a
lomb és gumófitoftórával szemben magas rezisztenciával rendelkezik. Gumóvarasodással és a burgonya
fonálféreg Ro1és Ro4 rasszával szemben rezisztens. Organikus, vagy biotermesztésre is javasolható fajta.

Somogyi kifli
Tenyészidõ: Középkorai (~110 nap).
Gumójellemzõk: Kifli alakú, középnagy, sárga
héjú és húsú, középmélyen ülõ rügyekkel.
Szárazanyag-tartalma közepes (17-19 %).

Lombozat: Középmagas szárú, kis méretû,
középzöld levélkékkel.

Termesztési és tárolási jellemzõk:
Közepes termõképességû, termesztése és feldol-
gozása alakja miatt nehezen gépesíthetõ. Nyugal-
mi ideje rövid, ennek ellenére jól tárolható, a tá-
rolási betegségekkel szemben ellenálló. Öntözé-
ses termesztést igényel.
Felhasználási érték:
A fõzési típusú, kemény húsú, kiváló étkezési
minõségû, és ízû, elsõsorban salátaburgonya.

Rezisztenciák: Vírusbetegségekre, lombfitoftó- rára és alternáriára fogékony. Gumóvarasodással szem-
ben ellenálló.
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ADORA /Primura x Alcmaria/
Felhasználási cél: primõr és hagyományos piacra.
Érésidõ: nagyon korai.
Gumó alakja: kerekded-ovális.
Gumó mérete: nagyon nagy gumók.
Héj színe: világos sárga.
Hús színe: világos sárga.
Szemek mélysége: sekélyen helyezkednek e.l
Szárazanyagtartalma: 18,5%.
Fõzési típusa: A/B = kemény/viaszos.
Fõzés utáni elszínezõdése: Nem színezõdik el.
Nyugalmi periódusa: hosszú.
Fonálféreg rezisztencia: ellenálló az Ro 1,4 típussal
: szemben.
Burgonyarák: fogékony.
Lombfitoftóra: fogékony.
Gumófitoftóra: közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás: elfogadhatóan fogékony.

ANNABELLE /Nicola x Monalisa/
Felhasználási cél: saláta és hagyományos piacra.
Érésidõ: középkorai.
Gumó alakja: hosszú-ovális.
Gumó mérete: közepes gumók.
Héj színe: sárga.
Hús színe: sárga.
Szemek mélysége: sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma: 18,4%.
Fõzési típusa: A= kemény/saláta.
Fõzés utáni elszínezõdése: nem színezõdik el.
Nyugalmi periódusa: nagyon rövid.
Fonálféreg rezisztencia: ellenálló az Ro 1,4 típussal
: szemben.
Burgonyarák: ellenálló az 1 típussal szemben.
Lombfitoftóra: fogékony.
Gumófitoftóra: közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás: közepesen fogékony.
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ASTERIX /Cardinal x SVP Ve 70-9/
Felhasználási cél: kiválóan alkalmas hasábbur-
: gonyának és frissáru piacra.
Érésidõ: középkésõi.
Gumó alakja: hosszúak.
Gumó mérete: nagyméretû gumók.
Héj színe: vörös.
Hús színe: világos sárga.
Szemek mélysége: középmélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma: 22,9%.
Fõzési típusa: B = viaszos.
Fõzés utáni elszínezõdése: nem színezõdik el.
Nyugalmi periódusa: rövid.
Fonálféreg rezisztencia: ellenálló az Ro 1,4
: típussal szemben.
Burgonyarák: ellenálló az 1 típussal szemben.
Lombfitoftóra: fogékony.
Gumófitoftóra: közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás: kevésbé fogékony.

CANBERRA
Felhasználási cél: primõr és frissáru piacra.
Érésidõ: középkorai.
Gumó alakja: ovális.
Gumó mérete: középnagy- nagyméretû gumók.
Héj színe: vörös.
Hús színe: sárga.
Szemek mélysége: sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma: 20,5%.
Fõzési típusa: A= kemény/saláta.
Fõzés utáni elszínezõdése: nem színezõdik el.
Nyugalmi periódusa: hosszú.
Fonálféreg rezisztencia: ellenálló az Ro 1,2,3,4
: típussal szemben.
Burgonyarák: ellenálló az 1,2 és 6 típussal szemben.
Lombfitoftóra: fogékony.
Gumófitoftóra: közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás: közepesnél jobban ellenálló.
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CECILE /Nicola x RZ 88-404/
Felhasználási cél: saláta és hagyományos piacra.
Érésidõ: középkésõi.
Gumó alakja: hosszú.
Gumó mérete: közepes gumók.
Héj színe: sötét vörös.
Hús színe: sárga.
Szemek mélysége: sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma: 20,1%.
Fõzési típusa: A = kemény/saláta.
Fõzés utáni elszínezõdése: nem színezõdik el.
Nyugalmi periódusa: nagyon rövid.
Fonálféreg rezisztencia: ellenálló az Ro 1,2,3,4
: típussal szemben.
Burgonyarák: ellenálló az 1 és 2
: típussal szemben.
Lombfitoftóra: fogékony.
Gumófitoftóra: közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás: közepesnél jobb ellenálló.

CICERO /Ceb. 73-147-153 x Morene/
Felhasználási cél: mosva, elõcsomagolva a frissáru
: piacra, elsõsorban szupermarketek,
: üzletláncok részére.
Érésidõ: középkorai.
Gumó alakja: ovális.
Gumó mérete: középnagy- nagyméretû gumók.
Héj színe: sárga.
Hús színe: világos sárga.
Szemek mélysége: sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma: 20%.
Fõzési típusa: B= viaszos.
Fõzés utáni elszínezõdése: nem színezõdik el.
Nyugalmi periódusa: hosszú.
Fonálféreg rezisztencia: ellenálló Ro 1,4 típussal
: szemben.
Burgonyarák: fogékony.
Lombfitoftóra: közepesen fogékony.
Gumófitoftóra: közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás: közepesen fogékony.

35

BURGONYA FAJTÁK



CLEOPATRA /ZPC 50-35 x Desiree/
Felhasználási cél: primõr és hagyományos piacra.
Érésidõ: korai.
Gumó alakja: Ovális.
Gumó mérete: nagyméretû gumók.
Héj színe: vörös.
Hús színe: világos sárga.
Szemek mélysége: sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma: 20,2%.
Fõzési típusa: B = viaszos.
Fõzés utáni elszínezõdése: nem színezõdik el.
Nyugalmi periódusa: hosszú.
Fonálféreg rezisztencia: fogékony.
Burgonyarák: fogékony.
Lombfitoftóra: fogékony.
Gumófitoftóra: fogékony.
Közönséges varasodás: elfogadhatóan fogékony.

COURAGE /Lady Rosetta x HZ 81 h202/
Felhasználási cél: kiváló chips burgonyának.
Érésidõ: középkorai.
Gumó alakja: kerek.
Gumó mérete: középnagy- nagyméretû gumók.
Héj színe: vörös.
Hús színe: világos sárga.
Szemek mélysége: középmélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma: 23,4%.
Fõzési típusa: B/C.
Fõzés utáni elszínezõdése: kissé színezõdik el.
Nyugalmi periódusa: hosszú.
Fonálféreg rezisztencia: ellenálló az Ro 1,4 típussal
: szemben.
Burgonyarák: ellenálló az 1 típussal szemben.
Lombfitoftóra: fogékony.
Gumófitoftóra: közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás: közepesen fogékony.
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DESIREE /Urgenta x Depesche/
Felhasználási cél: frissáru és hagyományos
: piacra.
Érésidõ: középkésõi.
Gumó alakja: ovális.
Gumó mérete: nagyméretû gumók.
Héj színe: vörös.
Hús színe: világos sárga.
Szemek mélysége: középmélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma: 21,4%.
Fõzési típusa: B = viaszos.
Fõzés utáni elszínezõdése: nem színezõdik el.
Nyugalmi periódusa: hosszú
Fonálféreg rezisztencia: fogékony.
Burgonyarák: ellenálló az 1 típussal szemben.
Lombfitoftóra: közepesen fogékony.
Gumófitoftóra: közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás: elfogadhatóan fogékony.

MOZART /Redstar x Caesar/
Felhasználási cél: mosva, elõcsomagolva a frissáru
: piacra, elsõsorban szupermarketek,
: üzletláncok részére.
Érésidõ: középkésõi.
Gumó alakja: ovális.
Gumó mérete: középnagy- nagyméretû gumók.
Héj színe: vörös.
Hús színe: sárga.
Szemek mélysége: sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma: 20,3%.
Fõzési típusa: A/B= kemény/viaszos.
Fõzés utáni elszínezõdése: nem színezõdik el.
Nyugalmi periódusa: hosszú.
Fonálféreg rezisztencia: ellenálló az Ro 1,4 típussal
: szemben.
Burgonyarák: ellenálló az 1 típussal szemben.
Lombfitoftóra: fogékony.
Gumófitoftóra: közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás: közepesnél jobban ellenálló.
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RED SCARLETT /ZPC 80 O239 x MGB 78-286/
Felhasználási cél: primõr és frissáru piacra.
Érésidõ: korai.
Gumó alakja: ovális.
Gumó mérete: középnagy- nagyméretû
: gumók.
Héj színe: vörös.
Hús színe: sárga.
Szemek mélysége: sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma: 18,6%.
Fõzési típusa: A/B = kemény/viaszos.
Fõzés utáni elszínezõdése: nem színezõdik el.
Nyugalmi periódusa: hosszú.
Fonálféreg rezisztencia: ellenálló az Ro 1,4
: típussal szemben.
Burgonyarák: ellenálló az 1 típussal szemben.
Lombfitoftóra: fogékony.
Gumófitoftóra: közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás: közepesen fogékony.

RONALDO /Red Pontiac x RZ-84-67/
Felhasználási cél: hagyományos piacra.
Érésidõ: közép késõi.
Gumó alakja: ovális.
Gumó mérete: nagyméretûek.
Héj színe: mély-rózsaszín.
Hús színe: világos sárga.
Szemek mélysége: sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma: 18,1%.
Fõzési típusa: A/B = kissé kemény.
Fõzés utáni elszínezõdés: nem színezõdik el.
Nyugalmi periódusa: hosszú.
Fonálféreg rezisztencia: ellenálló az Ro 1,4 típussal
: szemben,
: fogékony az Ro 2,3,5 típusra.
Burgonyarák: ellenálló az 1,2,6 típussal szemben,
: fogékony a 18 típusra.
Lombfitoftóra: fogékony.
Gumófitftóra: nagyon fogékony.
Közönséges varasodás: Kissé fogékony.
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SALINE /Agria x Gallia/
Felhasználási cél: primõr és mosva,
: elõcsomagolva a frissáru
: piacra, elsõsorban szupermar-
: ketek, üzletláncok részére.
Érésidõ: korai.
Gumó alakja: ovális/hosszú-ovális.
Gumó mérete: nagyméretûek.
Héj színe: sárga.
Hús színe: sárga.
Szemek mélysége: sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma: 20,0%.
Fõzési típusa: B = viaszos.
Fõzés utáni elszínezõdése: nem színezõdik el.
Nyugalmi periódusa: közepes.
Fonálféreg rezisztencia: ellenálló az Ro 1,4
: típussal szemben,
: kicsit fogékony az Ro 2,3
: típusra,
: fogékony az Ro 5 típusra.
Burgonyarák: ellenálló a fysio 1 típussal szemben,
: fogékony a fysio 2 típusra.
Lombfitoftóra: nagyon fogékony.
Gumófitoftóra: ellenálló.
Közönséges varasodás: kicsit fogékony.

SYLVANA /Fabula x Xantia/
Felhasználási cél: frissáru és hagyományos piacra.
Érésidõ: középkorai.
Gumó alakja: Kerekded-ovális.
Gumó mérete: nagyméretûek.
Héj színe: sárga.
Hús színe: sárga.
Szemek mélysége: sekélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma: 19,7%.
Fõzési típusa: B= viaszos.
Fõzés utáni elszínezõdése: nem színezõdik el.
Nyugalmi periódusa: hosszú.
Fonálféreg rezisztencia: ellenálló az Ro 1,4 típussal
: szemben,
: kicsit fogékony a Pa 2 típusra,
: fogékony az Ro 2,3,5 és Pa 3 típusra.
Burgonyarák: ellenálló a fysio 1 típussal szemben,
: fogékony a fysio 2 típusra.
Lombfitoftóra: fogékony.
Gumófitoftóra: közepesen ellenálló.
Közönséges varasodás: közepesen fogékony.
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VOLUMIA /Mondial x Adora/
Felhasználási cél: primõr és frissáru piacra.
Érésidõ: korai.
Gumó alakja: ovális.
Gumó mérete: nagyméretûek.
Héj színe: sárga.
Hús színe: világos sárga.
Szemek mélysége: közép mélyen helyezkednek el.
Szárazanyagtartalma: 28,6%.
Fõzési típusa: A/B = kemény/viaszos.
Fõzés utáni elszínezõdése nem színezõdik el.
Nyugalmi periódusa: meglehetõsen rövid.
Fonálféreg rezisztencia: ellenálló az Ro 1,4 típussal
: szemben,
: kicsit fogékony az Ro 2,3
: típusra,
: fogékony az Ro 5 típusra.
Burgonyarák: ellenálló a fysio 1,2 típussal
: szemben.
Lombfitoftóra: fogékony.
Gumófitoftóra: Jó ellenálló.
Közönséges varasodás: kicsit fogékony.
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Krumplival gyúrt tészta
1 kg krumplihoz veszünk 25 dkg lisztet, 1 tojást, egy csapott evõkanálnyi zsírt (vagy
vajat) és egy kevés sót. A krumplit meghámozzuk, és még forrón áttörjük. Ha kihûlt,
összedolgozzuk a liszttel, a tojással, a zsírral (vagy olvasztott vajjal) és megsózzuk.
A masszát jól összegyúrjuk, a végén egyenletesnek és kissé ruganyosnak kell lennie.

Nudli
A krumplit sós vízben megfõzzük, még forrón átnyomjuk. Ha kihûlt, liszttel, egy tojás-
sal jól összegyúrjuk. Kinyújtjuk, és kb. fél diónyi tésztából sodorjuk a nudlikat.. Lobogó
sós vízbe dobjuk, s ha feljön a víz tetejére, lehet kiszedni és pirított zsemlemorzsában
megforgatni.

: A zsemlemorzsa helyett cukros mákkal is kiváló eledel.

Héjában sült burgonya forró, darált tepertõvel
Személyenként 4-6 burgonyát jól megmosunk, és héjastól megsütjük. Amikor elké-
szült, a forró krumplikat egy konyharuhába csavarjuk, hogy könnyebben tisztíthas-
suk. Közben a darált tepertõt megforrósítjuk és a megtisztított krumplira locsoljuk. Sa-
vanyú uborkával, nyáron kovászos uborkával, savanyú káposztával, vékonyra sze-
letelt vöröshagymával fenséges téli (nyári) reggeli, de vacsora is lehet boros, vagy
rumos teával.


