FASOLA SZPARAGOWA

o PlASKIM,

ZÓl TYM STRAKU:

DOLORES
- odmiana
wczesna,
tworzaca
rosliny o sredniej
wysokosci.
Jej dlugie (16 -17 cm), plaskie (2,5 cm szerokosci) straki, o intensywnie
zóltej
barwie przypominaja straki fasol tycznych. Duze walory smakowe i atrakcyjny
ksztalt straków sprawiaja, ze odmiana ta doskonale nadaje sie na swiezy rynek do
bezposredniego spozycia oraz do mrozenia (jako fasolka cieta).
NEV/Sodmiana wczesna, bardzo plenna, odporna na choroby. Jej srednio wysokie
rosliny wyksztalcaja
wyrównane,
proste, lekko splaszczone
(szer. 1,5 cm),
bezwlókniste
straki o dlugosci 14 -16 cm. Straki bardzo szybko wybarwiaja sie i
osiagaja ladny, zólty kolor. Stanowia atrakcyjny surowiec na swiezy rynek.

o PlASKIM,

ZIELONYM

STRAKU:

DAKOTA - odmiana srednio pózna, plenna, tworzaca rosliny sredniej wysokosci.
Wyksztalcone straki sa lekko splaszczone (ok. 2 cm), proste, o sredniej dlugosci 1213 cm i jasnobezowych nasionach. Ze wzgledu na doskonaly smak odmiane poleca
sie na bezposrednie spozycie oraz jako surowiec do przetwórstwa.

O PlASKIM, FIOLETOWYM
MET/SA - tworzy

STRAKU:

rosliny srednio wysokie o plaskim, prostym, fioletowym straku
dlugosci 12 -13 cm i szer. 2,5 cm. Odmiana srednio wczesna, tolerancyjna na
nizsze temperatury. Straki po zagotowaniu lub zblanszowaniu
zmieniaja barwe na
ciemnozielona.
Odmiana przeznaczona
zarówno na swiezy rynek, jak i do
przetwórstwa.

ZÓl. TOSTRAKOWA:
- to sposród zóltostrakowych
jedna z najwczesniejszych
odmian na
polskim rynku (65 dni wegetacji). Rosliny srednio wysokie, straki proste, dlugosci 15
-16 cm, dobrze wybarwione, wyrównane w ksztalcie. Glówna zaleta tej odmiany
jest to, ze osiaga duze plony nawet w stresowych warunkach. Odznacza sie takze
duza odpornoscia na choroby. Jej atuty stanowia o jej wykorzystaniu - nadaje sie
zarówno na swiezy rynek dQ...bezposredniego spozycia, jak i do celów przemyslowych ..
-""
ARUBA

BALI - odmiana wysoka, bardzo wczesna,

bardzo wczesnie tez wybarwia swe straki
na atrakcyjny, zólty kolor. Straki dorastaja do dlugosci 12 -13 cm, sa bezwlókniste,
wysoko osadzone na roslinie. Odznacza sie wysoka zdrowotnoscia
i tolerancja na
wysokie temperatury w czasie wegetacji. Odmiana swietnie nadaje sie do celów
przemysiowych na mrozonki i konserwy.
ZIELONOSTRAKOWA:
VECTRA - odmiana srednio wysoka, wczesna (67 dni wegetacji). Tworzy straki o
barwie ciemnozielonej, blyszczace, bezwlókniste i proste, o dlugosci 15 -16 cm. Ze
wzgledu na swoja wczesnosc, bezwlóknistosc
i dobry smak oraz odpornosc na
choroby ma szerokie zastosowanie - nadaje sie na swiezy rynek oraz mrozonki i
konserwy.
VICTORIA - odmiana bardzo plenna, bardzo wczesna - jedna znajwczesniejszych
odmian zielonostrakowych
na polskim rynku (65 dni wegetacji). Jej rosliny
dorastaja do sredniej wysokosci i kwitna na fioletowo. Tworzy dlugie (15 -18 cm),
okragle, wyrównane
w ksztalcie (prawie wcale nie ma nieksztaltnych)
i
bezwlókniste straki.'Nasiona
bardzo male, tworza sie bardzo wolno, co umozliwia
uzyskanie duzego plonu przy jednorazowym
zbiorze. Straki "trzeszcza" przy
przelamywaniu.
Nadaje sie do mrozenia i konserwowania
oraz na bezposrednie
zaopatrzenie rynku.

