PONUKA CERTIFIKOVANEJ ZEMIAKOVEJ SADBY
slovenskej produkcie na JAR 2021
SKORÉ ODRODY:
CAMPINA - skorá konzumná odroda, nerozváravá, s hľuzami pekného,
oválneho tvaru, s hladkou šupkou, s plytkými očkami a vynikajúcou chuťou. Je
určená aj pre pestovanie v ekologickom poľnohospodárstve. Má vynikajúcu
odolnosť voči vírusovým chorobám a tiež vysokú odolnosť voči plesni
zemiakovej na hľuzách. Odroda dosahuje vysoké výnosy úrod. Je varný typ A/B
s nízkym obsahom škrobu. Pri priaznivých agroklimatických podmienkach
dosahuje nadpriemerné úrody. V Európe patrí odroda svojimi pestovateľskými,
varnými a skladovacími vlastnosťami medzi najobľúbenejšie odrody záhradkárov.

ADELA - je skorá konzumná odroda varného typu B/A. Dosahuje vysoký výnos
a je výbornej konzumnej kvality. Hľuzy majú oválny tvar s plytkými očkami, šupka
je žltohnedá, dužina sýtožltá. Je pevnej štruktúry, po uvarení netmavne. Odroda
nemá zvláštne nároky na pôdu. Dobre využije vyššiu hladinu živín v pôde. Je
vhodné ju sadiť čo v najskoršom termíne (začiatok apríla). Listy sú stredne oválne
až oválne, silne zvlnené. Kvitne na bielo väčšou početnosťou. Je vhodná
k uskladneniu a ku konzumácií celý rok. Hľuzy sú odolné voči mechanickému
poškodeniu, proti háďatku zemiakovému, proti plesni na vňati, proti vírovým
chorobám a chrastavitosti. Vyznačuje sa veľkou dormanciou – počas skladovania
neklíči.

PRINCESS - je skorá šalátová odroda pevného varného typu A, je vynikajúcej
chuti a je veľmi vhodná na umývanie. Nasadzuje pomerne vysoký počet hľúz
pod trsom oválneho tvaru na povrchu s plytkými očkami, žltou hladkou šupkou.
Farba dužiny je žltá, v závislosti na lokalite až sýtožltá. Pre odrodu je typický
nízky obsah škrobu v hľuzách. Má vysokú odolnosť voči mokrej hnilobe,
plesniam vňate aj hľúz, hnedej škvrnitosti a chrastavitosti. Je odolná voči
háďatku zemiakovému Ro. Je dobre skladovateľná a až do neskorého jarného
obdobia si uchováva vysokú konzumnú kvalitu.

RODRIGA - skorá, robustná, konzumná odroda s červenou šupkou. Varný typ
BA. Hľuzy sú oválneho tvaru, s plytkými očkami, dužina žltej farby. Odroda je
prispôsobivá, vhodná do všetkých oblastí pestovania. Dôraz by sa mal klásť na
priebežné zavlažovanie, aby sa využil celý potenciál tejto odrody. Odmenou je
vysoký výnos konzumných hľúz. Odroda je odolná voči chrastavitosti, mokrej
hnilobe a plesni na vňati. Má veľmi dobrú skladovateľnosť až do neskorej jari.

STREDNE SKORÉ ODRODY:
MASAI - stredne skorá-až stredne neskorá odroda, vegetačná doba cca 135-140
dní, veľmi pekná červená hladká šupka a veľmi plytké očká, pekné oválne až
dlhooválne hľuzy, dužina pekná žltá až sýtožltá, varný typ -AB, vynikajúcej chuti,
vhodné na pranie, počet hľúz pod trsom cca 12-16ks, hľuzy dorastajú pomerne
rýchlo. Je vhodná do piesčitých až ilovito-hlinitých pôd, výborne znáša suchšie
obdobia, na hľuziach preukazuje vysokú odolnosť bežným hubovým chorobám a
fyziologickým vadám a pri výraznom striedaní vlhkosti pôdy sú hľuzy vysoko
odolné proti dutosti a rozpraskom. Poskytuje vysoké výnosy tržných hľúz. Veľmi dobre skladovateľná.

RED LADY – stredne skorá robustná odroda tolerantná na sucho. Dosahuje veľmi
vysoký výnos. Červená šupka je hladká, tenká, ale silná, čo umožňuje prepravu hľúz
a zachovanie ich zdravého vzľadu. Farba dužiny je žltá, tvar rovnomerne oválny.
Odolnosť voči pleseni listu a hľúz- stredne vysoká až vysoká, Y-vírusu – stredná,
chrastavitosi- vysoká, čiernej a hnedej škvrnitosti - vysoká. Tmavnutie po uvarení
nízke.

TAISIYA – stredne skorá odroda, vegetačná doba cca 120-125 dní, varný typ AB,
farba šupky a dužiny sýtožltá. Má oválne hľuzy s plytkými očkami, počet hľúz pod
trsom 14-16 ks. Je odolná voči vyšším teplotám. Poskytuje veľmi vysoké úrody
vyrovnaných hľúz, napriek dlhšej vegetačnej dobe má vynikajúcu dynamiku
narastania hľúz. Taktiež veľmi dobre skladovateľná odroda.

POCAHONTAS – je stredne skorý skladovateľný prémiový stolový zemiak
pevného tvaru – nerozvára sa. Poskytuje veľmi vysoké výnosy na trhu a vynikajúcu
chuť. Presvedčuje hladkou šupkou, príťažlivou žltou dužinou a veľmi rovnomerným
triedením. Farba kvetov je biela, vývoj rastliny rýchly a počet hľúz vysoký. Je
potrebné zdôrazniť ich dobrú toleranciu voči Rhizoctonii, Phytophtorii a čiernym
škvrnám.

MALOOBCHODNÁ CENA vrátane DPH: 5kg, 10kg a 25kg balenie: od 0,75€/kg
Balenie: rašlové vrecia, Triedenie: 30 – 50 mm
Predajné miesta na jar 2021:
OSIVO a.s. - Podniková predajňa ZVOLEN, Jána Kalinčiaka 1, Zvolen
OSIVO a.s. - Zemiakáreň RUŽOMBEROK, Vápenka 5, časť Biely Potok
OSIVO a.s. - Čistiaca stanica osív ILAVA, Kukučínova 701,
OSIVO a.s. - Čistiaca stanica osív NOVÉ ZÁMKY, Tvrdošovská cesta 7,
OSIVO a.s. - Čistiaca stanica osív KRPEĽANY, Železničná ul.
OSIVO a.s. - Čistiaca stanica osív LUČENEC, Dolná Slatinka 538,
OSIVO a.s. - Čistiaca stanica osív VEĽKÝ KRTÍŠ, Družstevná 2, Malý Krtíš,
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045/5304 135, 0903 805 522
0902 119 496
042/4464 277, 0903 807 466
035/6428 407, 0902 902 352
043/4295 196, 0903 805 511
047/4512 955, 0910 364 368
047/4911 431, 0903 807 474

V uvedených predajniach sú na predaj
kŕmne komodity a ďalšie certifikované osivá poľných plodín.
www.osivo.sk

e-mail: osivo@osivo.sk

bado@osivo.sk

