
 
     

 

OBJEDNANÉ ZEMIAKY - VYZDVIHNÚŤ DO 10 DNÍ OD NASKLADNENIA ! 

 

Ponuka zemiakovej sadby pre rok 2023 

VEĽMI SKORÉ ,, 60 dňové ,, 
MAGDA  

Balenie: á 5 kg, Stupeň množenia : C 1 

Varný typ : B/A 
Konzumná odroda, vhodná pre letný a jesenný konzum, 
po uvarení pevnej konzistencie, hľuzy sú oválne so 
žltou šupkou, plytkými očkami a žltou dužinou . Má 
rýchlu dynamiku tvorby hľúz. Po predklíčení je 
najskoršou odrodou na trhu. 
MARIANKA 

Balenie: á 5 kg , Stupeň množenia : C 1 

Varný typ : B/A 

Veľmi skorá odroda vhodná na priamy konzum ako 
príloha. Hľuzy sú guľato-oválne, vzhľadné so žltou 
dužinou, hladkou šupou a plytkými očkami. Odolná proti 
rakovine zemiaka, háďatku a chrastavitosti. Dosahuje 
rýchly počiatočný rast a vysoké výnosy. Po uvarení 
netmavne. 

ANUSCHKA_32,- € s DPH_ 

Balenie: á 25 kg , Stupeň množenia : C 1 

Varný typ : A / B, (NEMECKÁ PRODUKCIA) 
Vysoko akostná šalátová odroda príťažlivého tvaru s 
vysokým podieľom tržných hľúz. Anuschka má výbornú 
chuť, peknú žltú šupku s plytkými očkami. Je veľmi 
vhodná na balenie v skorom období. Jej pevná 
konzistencia dáva výsoký predpoklad uplatnenia na trhu 
i v kuchyni. Zaraďujeme ju medzi varné typy AB. 

AGRIA      _32,- € s DPH_  

Balenie á 25kg , Stupeň množenia : C 1  

Varný typ : B, BC, (NEMECKÁ PRODUKCIA) 
Stredne skorá odroda zemiakov s výrazne žltou dužinou, 
zvlášť po uvarení. Hľuzy sú dlho oválne 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. 
ALICE  

Balenie:  á 25 kg, Stupeň množenia : C1 
Varný typ: B 

Konzumná odroda dobrej stolovej hodnoty. Odolná 
voči mech. poškodeniu, dobrá odolnosť proti 
skladovým chorobám. Hľuzy guľato oválne až oválne 
so žltou šupkou a dužinou. Dlhodobé skladovanie. 
TERKA 
Balenie: á 25 kg, Stupeň množenia : C 1 

Varný typ : B 

Odroda sa vyznačuje veľmi vysokým výnosom, 
veľkých  vzhľadných hľúz so žltou dužinou. Hľuzy sú 
veľkostne vyrovnané odolné voči mechanickému 
poškodeniu a chrastavitosti. Odolnosť voči rakovine 

zemiakov, háďatku. Dlhodobé skladovanie. 
DOMINIKA   
Balenie: á 5 kg, á 25 kg, Stupeň množenia : C 1 

Varný typ : A 

Stredne skorá konzumná odroda výbornej stolovej 
hodnoty. Hľuzy sú guľato oválne s plytkými očkami, 
hladkou šupkou a sýto žltou dužinou. Varný typ A, po 
uvarení netmavne. 

Dobre sa skladuje, je vysoko odolná voči vírusovým 
chorobám, rakovine zemiakov a háďatku 
zemiakovému. Vhodná je na pranie a šúpanie.  
VELUR 

Balenie: á 25 kg , Stupeň množenia : C 1 

Varný typ : B, BC. 

Konzumná odroda zemiakov sypkejšej konzistencie. 
Vhodná je hlavne na smažené výrobky ako sú hranolky, 
pečené zemiaky a lupienky. Vhodná je tiež na zemiakové 
kaše, cestá a plnky. Hľuzy sú guľato-oválne so žltou 
šupkou aj dužinou, veľmi dobré aj na dlhodobé 

skladovanie. Dosahuje vysoké výnosy hľúz odolných voči 
mech. poškodeniu a chrastavitosti. 

JASMINA 

Balenie : á 25 kg, Stupeň množenia : C 1 

Varný typ : B 

Stredne skorá odroda určená na priamy konzum a na zimné 
skladovanie. Hľuzy sú chutné a vzhľadné, oválne s hladkou 
šupkou, plytkými očkami a žltou dužinou.  Odroda je 
vhodná na pranie a šúpanie. Odolná je proti rakovine, 
háďatku a chrastavitosti. Má veľmi dobrú odolnosť proti 
mechanickému poškodeniu. Veľmi dobre a dlhodobo sa 

skladuje. 

BELLA    

Balenie : á 25 kg, Stupeň množenia : C 1 

Varný typ : B/ B-A 

Poloskorá odroda, je vhodná na priamy konzum ako príloha 
a na výrobu hranolkou. Hľuzy sú pevnej konzistencie, s 
výbornou chuťou, dlho-ovalné s červenou šupkou, plytkými 
očkami a sýtožltou dužinou. Dosahuje vysoké výnosy. Je 

vhodná na uskladnenie, odporúčaná spotreba september - 

marec. Odroda je dobre odolná proti napadnutiu plesňou 
zemiakovou na hľúzach, menej na vňati. Je odolná proti 
napadnutiu chrastavitosťou obyčajnou. 
RED ANNA   

Balenie :á 5 kg, á 25 kg, Stupeň množenia : C 1 
Varný typ : B/ B-A 

Konzumná odroda, vhodná na uskladnenie, vhodná na priamy 
konzum. Hľuzy sú guľato oválne s červenou šupkou. 
Dosahuje vysoké úrody. Je odolná voči napadnutiu plesňou 
zemiakovou a mechanickému poškodeniu. 
VARNÝ TYP  
A – šalátovky , nerozváravé   
B – konzum,  prílohové       
C – zemiaky múčnaté, stredne rozváravé  
CENY:                         ( cena za balenie ) 

Stupeň množenia C 1 á 25 kg     29,-  €  s DPH  

Stupeň množenia C 1 á 25 kg           32,- € s DPH  

Stupeň množenia C 1 á  5   kg  7,80,-€  s DPH 

OBJEDNÁVKY:  
www.tovochem.sk 

mail:  tovochem@tovochem.sk 

tel.fax:  032 / 7 444 211 

0915 969 879  
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