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Výhradny zástupca spoločnosti AGRICO pre Slovenskú republiku :   

                                  Triana spol. s r.o.  

                                  Bartókova 6 

                                  811 02  Bratislava 

 



   Ponuka certifikovaného zemiakového sadiva: 

   Krajina pôvodu: Holandsko 

   Veľkostné triedenie : 35/55mm 

   Generácia : A 

   Druhy balenia : 25kg jutové vrece a 1250kg BigBag 

 

Odrody:  RIVIERA, IMPALA, RANOMI, BABYLON, AGRIA, ESMEE aj v triedení  28-35cm. 

 

Ceny a ostatné obchodné podmienky Vám radi poskytneme osobne, emailom alebo telefonicky. 

Sadivo je môžné  objednať: 

Telefonicky na:   0903 715 342 

Emailom: info@triana.sk 

Poštou na adrese:  TRIANA s.r.o., Bartókova 6, 811 02 Bratislava 

Preberanie sadiva prebieha od februára do apríla v sklade v Čiernom Brode. 

Veľmi skoré odrody: 

RIVIERA, TWINNER, IMPALA, 

SEVERINA, RANOMI, 

EVOLUTION 

Skoré odrody:  

CHATEAU, SPECTRA,  
TWISTER, CONSTANCE, 
ESMEE, ALOUETTE, 
PARADISO 

Stredne skoré až 

neskoré odrody: 

SANTE, VOGUE, AGRIA, 

PICASSO, BABYLON, MANITOU 

mailto:info@triana.sk


Popis odrôd: 
Riviera -  Superskorá odroda. Vegetačná doba len 65 dní !!!- prvý zber už koncom mája. Veľmi malá citlivosť na 

Sencor. Veľké, veľkostne vyrovnané, svetložlté hľuzy s peknou šupkou, plytkými očkami a svetložltou dužinou.        
Varný typ: AB          Skorosť: SUPERSKORÁ  

Twinner -  Je veľmi skorá úrodná odroda produkujúca veľké hľuzy  určená na konvenčné aj organické 

pestovanie s odolnosťou proti plesni na listoch a hľuzách. Patrí medzi tzv. „ Next Generation‟ - Odrody 
novej generácie ( je rezistentná na pleseň na listoch a hľuzách- odolná voči Phytophthore). 
Varný typ: AB          Skorosť: VEĽMI SKORÁ          

Ranomi -  Veľmi skorá úrodná odroda s peknou žltou dužinou a krásnou šupkou. Výborné chuťové vlastnosti. 
Dobrá na stredne dlhé skladovanie .                                                                                                                                         
Varný typ: AB          Skorosť: VEĽMI SKORÁ 

Severina – Veľmi skorá odroda s vysokým výnosom väčších hľúz. Hľuzy sú ovaleného tvaru s pevnou 

konzistenciou a peknou hladkou šupou .                                                                                                                                                     
Varný typ: AB          Skorosť: VEĽMI SKORÁ       

Chateau - Skorá šalátová odroda s peknou žltou šupkou i dužinou. Výborné chuťové vlastnosti. Veľkostne i 

tvarovo vyrovnané dlho-oválne hľuzy. 
Varný typ: AB          Skorosť: SKORÁ 

Spectra - Je skorá odroda s vyšším počtom väčších hľúz. Spectra je špeciálne vhodná pre maloobchodný sektor. 

Jej atraktívna šupka , dobrá výťažnosť a jednoduchá výroba sú vysoko cenené vlastnosti pre baliarne 
a supermarkety. Je vhodná na široké spektrum využitia. 
Varný typ: AB          Skorosť: SKORÁ      

Twister -  Skorá odroda na konvenčné a organické pestovanie s dobrým výnosom hľúz pevného typu. Twister má 

dobrú skladovateľnosť a patrí medzi tzv. „ Next Generation‟ - Odrody novej generácie ( je rezistentná na pleseň 
na listoch a hľuzách- odolná voči Phytophthore). 
Varný typ: AB          Skorosť: SKORÁ       

Constance -  Skorá odroda s pevnou konzistenciou a atraktívnou hladkou šupkou, vhodná na skladovanie. 

Vysoký počet pekných žltých hľúz vyrovnaného tvaru. Vhodná na výrobu domácich hranolčekov. 
Varný typ: AB          Skorosť: SKORÁ        

Esmee - Skorá úrodná odroda s dobrou toleranciou tepla, väčšími, vyrovnaným hľuzami, peknou červenou 

šupkou, plytkými očkami a žltou dužinou. Veľmi vysoké úrody a výborné chuťové vlastnosti.                                                                                   
Varný typ: AB           Skorosť: SKORÁ       

Alouette -  Skorá všestranná odroda s červenou šupkou. Alouette  je kríženec obľúbenej odrody: Laura. 
Je vhodná pre konvenčnú aj ekologickú produkciu. Alouette patrí medzi tzv. „ Next Generation‟ - Odrody novej 
generácie ( je rezistentná na pleseň na listoch a hľuzách- odolná voči Phytophthore). 
Odroda je vhodná aj v teplejších klimatických podmienkach. Odroda ma vysoký obsah sušiny je vhodná aj na 
hranolky a pečené jedlá zo zemiakov.  
Varný typ: AB          Skorosť: SKORÁ    

Paradiso – Skorá odroda produkujúca veľmi pekné  veľké hľuzy s  vynikajúcim výnosom- vysokoúrodná !!! 
Odroda je určená pre tradičný trh. Veľmi dobrá tolerancia voči otlakom a mechanickému poškodeniu. 
Varný typ: B             Skorosť: SKORÁ      

Vogue - Stredne skorá odroda charakteristická vysokými úrodami. Veľkostne i tvarovo vyrovnané hľuzy. Pekná 

žltá šupka a dužina.  Veľmi dobre znáša sucho a teplo.                                                                                                                                                                               
Varný typ: AB          Skorosť: STREDNE SKORÁ      

Manitou - Stredne skorá odroda s atraktívnou červenou šupkou a vysokými úrodami. Dobrá tolerancia tepla s 

odolnosťou chrastavitosti. Výborné chuťové vlastnosti a dobré skladovanie.                                                                            
Varný typ: AB          Skorosť: STREDNE SKORÁ      

Babylon - Stredne skorá odroda . Dcérska odroda z našej najobľúbenejšej odrody: Agria. Vysokoúrodná odroda, 
výborná na skladovanie. Výborná na hranolčeky, lupienky a kaše. Krásna žltá dužina.                                                             
Varný typ: BC          Skorosť: STREDNE SKORÁ             



Do povedomia Vám dávame :  
 
„ Next Generation‟ Odrody novej generácie 
  Ponúkame Vám odrody, ktoré sú odolné voči chorobám, ako je pleseň (Phytophthora infestans). 

 

  Choroby a škodcovia výrazne ovplyvňujú stabilitu úrody zemiakov. Šľachtenie odrôd zemiakov, 

ktoré sú odolné voči chorobám je dôležitým cieľom nášho šľachtiteľského programu.  Jedným z 

výsledkov sú naše inovatívne Odrody novej generácie s ich prirodzenou odolnosťou voči plesni. 

  Pestovanie odrôd odolných voči plesni predstavuje významný pokrok najmä pre ekologické 

pestovanie zemiakov. 

 

TWINNER- Varný typ: AB          Skorosť : VEĽMI SKORÁ          

 

 

 

 

TWISTER- Varný typ: AB          Skorosť : SKORÁ              

 

 

 

 

 

 ALOUETTE- Varný typ: AB          Skorosť : SKORÁ        

 

 

 


