Ponuka sadiva 2021
Sadivo balené v sieťových vreciach :
Generácia: A

Triedenie: 35-55 mm

Balenie: 5kg a 10kg sieťové vrecia

Odrody: RIVIERA, IMPALA, RANOMI, EVOLUTION, CONSTANCE,
CHATEAU, LAUDINE, LORELEY, VOGUE, SANTE, AGRIA,
BABYLON, MANITOU, PICASSO a ďalšie .

Sadivo balené v jutových vreciach :
Generácia: A

Triedenie: 35-55 mm

Balenie: 25kg jutové vrecia
Odrody: RIVIERA, IMPALA, RANOMI, EVOLUTION, CONSTANCE,
CHATEAU, LAUDINE, LORELEY, VOGUE,
SANTE, AGRIA, BABYLON, MANITOU, PICASSO a ďalšie .

Morené minihľuzy:
Balenie: 1,2kg plastový kelímok a 3,5 kg plastové vedierko
Generácia: A

Triedenie: 28-35 mm

Odrody: RIVIERA , IMPALA, RANOMI, AGRIA, ESMEE, PICASSO

Fialové zemiakové sadivo:

Balenie : 500g plastový kelímok, a 25kg jutové vrecia

Nemorené minihľuzy:
Generácia: A

NOVINKA!!!

Triedenie: 28-35 mm

Balenie: 2,5kg sieťové vrecká

Výhradný zástupca spoločnosti AGRICO pre Slovenskú republiku.
Triana spol. s r.o.

Príjem objednávok a výdaj tovaru:
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Triana spol. s r.o.
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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

Impala-

Najpopulárnejšia veľmi skorá odroda na trhu.
Odroda s vysokými úrodami a peknou hladkou šupkou s dobrou odolnosťou chrastavitosti.
Vhodná aj na stredne dlhé skladovanie.
Varný typ: AB

Ranomi-

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

Evolution-

Skorá odroda s atraktívnou tmavočervenou šupkou a vysokými úrodami.
Veľké, vyrovnané hľuzy s plytkými očkami a svetložltou dužinou.
Výborné chuťové vlastnosti a odolnosť vírusovým chorobám.
Varný typ: B

Constance-

Skorá odroda s pevnou konzistenciou a atraktívnou hladkou šupkou.
Vysoký počet pekných žltých hľúz vyrovnaného tvaru.
Varný typ: AB

Esmee-

Úrodná odroda s dobrou toleranciou tepla.
Väčšíe vyrovnané hľuzy s červenou šupkou, plytkými očkami a žltou dužinou.
Veľmi vysoké úrody.
Varný typ:AB

Chateau-

Skorá šalátová odroda s peknou žltou šupkou i dužinou.
Výborné chuťové vlastnosti.
Veľkostne i tvarovo vyrovnané dlho-oválne hľuzy.
Varný typ: AB

Laudine-

Skorá odroda s veľmi atraktívnou lesklou šupkou a žltou dužinou.
Výborné chuťové vlastnosti.
Dobrá aj na skladovanie.
Varný typ: AB

Loreley-

Stredne skorá šalátová odroda s vyšším počtom vyrovnaných hľúz.
Oválno-dlhé hľuzy s lesklou šupkou a tmavožltou farbou dužiny
Výborné chuťové vlastnosti .
Varný typ: A

Vogue-

Stredne skorá odroda charakteristická vysokými úrodami.
Veľkostne i tvarovo vyrovnané hľuzy.
Pekná žltá šupka a dužina.
Varný typ: AB

Sante-

Vysokoúrodná stredne skorá odroda.
Žlté, oválne, veľmi vyrovnané hľuzy s plytkými očkami a krémovou dužinou.
Vysoký obsah sušiny a veľmi dobré chuťové vlastnosti.
Varný typ: B

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

Agria-

Vysokoúrodná odroda, vhodná na priamy konzum aj na spracovanie s tmavožltou dužinou.
Výborná na hranolčeky, lupienky a kaše.
Veľmi dobrá tolerancia tepla a odolnosť na vírusové choroby.
Varný typ: BC

Babylon- Novinka!!!

Dcérska odroda z našej najobľúbenejšej stredne skorej odrody Agria.
Vysokoúrodná odroda, výborná na skladovanie. Výborná na hranolčeky, lupienky a kaše.
Krásna žltá dužina.
Varný typ: BC

Picasso-

Úrodná stredne skorá odroda so žltou šupkou a červenými očkami.
Výborná odolnosť chrastavitosti s vynikajúcimi vlastnosťami na dlhodobé skladovanie.
Dobré chuťové vlastnosti.
Varný typ: B

