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Mini hľuzy IMPALA 

Veľmi skorá 

Oválne rovnomerné stredne veľké hľuzy 

Dužina: žltá           Šupka: žltá  

Veľmi skorá, rýchlorastúca odroda s veľkými plodmi. Hľuzy sú 

atraktívne - oválne až dlho oválne s plytkými očkami, jemnou 

šupkou, sýto žltou dužinou. 

50ks/bal. 702926           3,45 € 

Zemiaky JELLY 

Stredne neskoré 

Rovnomerné stredne veľké hľuzy 33-55mm 

Dužina: žltá Šupka: žltá 

Konzumná odroda príjemnej chuti, výborná 

na hranolky. Je odolná voči suchu, 

pravidelný prísun dostatku vody a živín je 

však pre ňu prínosom. Vysoko odolná voči 

virózam typu Y. Vhodná na dlhodobé 

skladovanie. dobrá a stabilná kvalita hľúz. 

5kg 702919_5 3,70 € 

10kg 702919_10 7,10 € 

25kg 702919_25 15,55 € 

 

Zemiaky ANUSCHKA 

Veľmi skorá 

Rovnom. stredné až veľké hľuzy 35-55mm 

Dužina: sýto-žltá Šupka: žltá  

Veľmi skorá odroda, kvalitný šalátový typ, 

veľmi dobrá chuť. Obľúbená pre domáce ale 

aj na priemyselné spracovanie, pranie a 

lúpanie. Zaraďuje sa medzi prémiové 

zemiaky. 

5kg 702850_5 3,70 € 

10kg 702850_10 7,10 € 

25kg 702850_25 15,55 € 

 

Zemiaky MARABEL 

Skorá 

Oválne rovnomerné stredne veľké hľuzy 

Dužina: sýto-žltá Šupka: žltá  

Odroda s výbornou stolovou hodnotou. 

Hľuzy sú oválne, šupka hladká a svetlá, očká 

plytké, dužina žltá. Vzhľadom k vyššiemu 

počtu nasadených hľúz dáva vysoké úrody. 

 

5kg 702852_5 3,70 € 

10kg 702852_10 7,10 € 

25kg 702852_25 15,55 € 

 

 

Zemiaky COLETTE 

Veľmi skorá 

Dlho-oválne rovnomerné hľuzy 35-55mm 

Dužina: žltá Šupka: žltá  

Veľmi skorá konzumná odroda, prevažne 

pevný až šalátový typ s vysokou úrodou. 

Vďaka dlhému obdobiu pokoja je ideálna na 

skladovanie, pričom si zachováva vysokú 

konzumnú kvalitu až do jari. 

5kg 702860_5   3,70 € 

10kg 702860_10 7,10 € 

25kg 702860_25 15,55 €  

 

Varný 
typ 
A-B 

Varný 
typ 
A-B 

Varný 
typ 
A-B 

Zemiaky LAURA 

Stredne skorá 

Oválne až dlho-oválne hľuzy 35-55mm 

Dužina: sýto-žltá Šupka: červená  

Odroda s červenou šupkou a mimoriadne 

sýtožltou dužinou. Vzhľadné podlhovasto 

oválne hľuzy, s plytkými očkami zostávajú 

po uvarení pevné, dobrej chuti, dužina 

netmavne. Atraktívnosť odrody podčiarkuje 

úroda veľmi kvalitného tržného tovaru. 

5kg 702544_5 3,70 € 

10kg 702544_10 7,10 € 

25kg 702544_25 15,55 € 

 
 

Zemiaky AGRIA 

Stredne skoré 

Dlho oválne hľuzy  

Dužina: žltá Šupka: žltá 

s vynikajúcou kvalitou na spracovanie 

(hranolky, lupienky, výrobky zo 

zemiakov). Agria má hladkú šupku hľúz 

s plytkými očkami, ktoré po uvarení dlho 

netmavnú. Výborná kvalita konzumu až do 

jari. 

5kg 702904_5 3,85 € 

10kg 702904_10 7,55 € 

25kg 702904_25_C1 17,89 € 

 

   

 

Varný 
typ 
B 

 

Sadbové zemiaky – odrody                                                              Všetky odrody v ponuke sú rokmi osvedčené 

 

   

 

Zemiaky mini hľuzy 

 

 

Mini hľuzy AMOROSA 

Skorá 

Podlhovasté hľuzy 

Dužina: žltá        Šupka: červená 

Skorá odroda. Podlhovasté hľuzy s červenou šupkou a žltou 

dužinou. Pekná, veľmi chutná, kvalitná a úrodná odroda. 

 

50ks/bal. 702927         3,45 €  

 

C1=---------

----------A 

Varný 
typ 
B 
 

Varný 
typ 
A-B 

C1=A C1=A C1=A 
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Varný 
typ 

B-BC 
 

Varný 
typ 
B 

- 
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Cibuľa Snowball, biela 
8-15mm / Balené v sieťke 
250g    701905_250    0,70 € 

25kg    701905_25    47,50 € 

Cibuľa Birnformige - 

podlhovastá 

8-15mm / Balené v sieťke 

250g    702908_250   0,75 € 

500g    702908_500   1,29 € 

25kg    702908_25   51,50 € 

 

   
Lucerna 

 

 

250 g  

701331_250    2,72 € 

500 g  

701331_500    5,25 € 

 
Pri zemiakovom sadive a cibuľových sadzačkách je uvedené aj 25 kg balenie, toto balenie je však dostupné len na objednávku a množstvá 
z jednotlivých odrôd sú obmedzené, preto Vám ich dostupnosť potvrdíme dodatočne.   

 

 

Okrem uvedeného zemiakového sadiva a ostatných plodín v tomto letáku  máme v ponuke pre sezónu 2021 aj hobby balenia zeleninových, 
kvetinových osív a byliniek. Pre obchody a pestovateľov ponúkame aj profesionálne, hybridné osivá zeleniny v profesionálnom balení. 
Ponuku a prehľad plodín Vám poskytneme na vyžiadanie. 

Varný typ A 

Varný typ B Zemiaky polopevné, polomúčnaté jemnej až hrubšej štruktúry, primerane vlhké až suchšie, vhodné ako 

samostatná príloha jedla.  

Varný typ C Zemiaky múčnaté, stredne rozváravé, polohrubej štruktúry, stredne vlhké až suché, vhodné ako príloha 

jedla alebo ako surovina na výrobu výrobkov zo zemiakov, ako kaša, zemiakové cesto a pod.  

Zemiaky pevné, lojovité, jemnej až stredne jemnej štruktúry, nerozváravé, veľmi slabo až slabo 

múčnaté, priemerne vlhké, vhodné na prípravu šalátov alebo ako samostatná príloha jedla. 

Podmienky, akciové ceny a zľavy: 
Termíny dodávok: od cca 10. kalendárneho týždňa (v závislosti od vonkajších teplôt). 
Predajné ceny v letáku sú akciové veľkoobchodné ceny platné pre záväzné objednávky doručené najneskôr do 31.1.2021.  
Akciové ceny v tomto letáku sú uvedené bez DPH za balenie, sú platné len pri platbe v hotovosti. 
SADBOVÉ ZEMIAKY A CIBUĽA SADZAČKA A CESNAKOVÁ SADBA PODLIEHAJÚ OD 1.1.2020 ZNÍŽENEJ SADZBE DPH 10%.  

* CENY PRI ROZVOZE A OSOBNOM ODBERE SA LÍŠIA. PRI SPLNENÍ DODATOČNÝCH PODMIENOK VÁM UDELÍME ĎALŠIE ZĽAVY Z CIEN ZEMIAKOVEJ 
SADBY. 

Informácie 

 

Cibuľa Šalotka – žltá 

7-14mm / Balené v sieťke 
250g   701723_250_ZLT 0,69€ 

25kg   701723_25_ZLT 57,00€ 

Repa kŕmna 

Bučianský žltý valec 

 

 

100 g  

701578_100    1,29 € 

 

250 g  

701578_250    3,04 € 

Repa kŕmna, Lucerna 

 

Cesnak, jarný - FLAVOR 

45-55mm/Balené v sieťke 

250g   701904_250 

             3,00 € 

 

Cibuľa sadzačka, cesnak 

Cibuľa Štutgartská 

 

8-15mm / Balené v sieťke 

250g    701122_250    0,65 € 

500g    701122_500    1,10 € 

1kg      701122_1000  2,02 € 

25kg    701122_25    45,00 € 

   

Cibuľa Karmen, červená 

8-15mm / Balené v sieťke 

250g    701733_250   0,70 € 

25kg    701733_25   47,50 € 

 

Cibuľa Všetana, žltá 

 

8-15mm / Balené v sieťke 

250g       701707_250         0,65 € 

500g       701707_500         1,10 € 

1kg         701707_1000       2,02 € 

25kg       701707_25         45,00 € 
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