Concordia
veľmi úrodná, kvalitná konzumná
odroda, varný typ B
 varný typ B
 žltá farba dužiny
 vysoký výnosový potenciál
 odolnosť voči suchu

Concordia
veľmi úrodná kvalitná konzumná
odroda, prevažne pevný B varný typ

Pestovateľské pokyny:
Concordia má stredné nároky na zásobenie vlahou a živinami. Prednosť majú pôdy v dobrom
kultúrnom stave. Concordiu je možné pestovať aj v ťažkých podmienkach pestovania.

Poznámky:
Concordia má stredné nasadenie hľúz. Vysádza sa s odstupmi v riadku 28 – 30 cm. (~46.000
rastlín/ha, 75 cm medziriadková vzdialenosť.
Concordia je veľmi vďačná za harmonické hnojenie. Hnojenie – Dusík – N 160 kg/ha (vrátane Nmin a
organického hnojenia, +/- korekcia podľa stanoviska). Na parcelách ohrozených vyplavovaním živín
aplikovať delenú dávku dusíka 80 kg/ha. Vedľa K20 (250 – 300kg/ha) odporúčané vo forme sírana
draselného, a fosforu 100 kg/ha (vodou riediteľný fosfát k rastline), treba dbať na zásobenie
horčíkom 60 kg/ha, ktorý zaručí dobrý výnos a kvalitu hľúz. Musia sa zohľadniť zbytky po zbere a
organické hnojivá. Napriek veľmi dobrej odolnosti treba pravidelný postrek proti plesni zemiakovej v
normálnom postrekovom slede.
Vegetačná doba

stredne skorá

Hľúza

Stolová hodnota

prevažne pevná
konzistencia, veľmi
dobrá konzumná kvalita,
čistá, žltá farba dužiny,
žiadne sfarbenie po
uvarení, varný typ B

Počiatočný rast
Úroda

rýchly
stredné až vyššie výnosy
stredne veľkých a hľúz,

Rezistencie
Nematódy

Ro 1 a 4

Skladovanie

dlhé obdobie kľudu,
veľmi stabilné
skladovanie

Náchylnosť
Chrastavitosť
Hrdzavitosť
Černanie dužiny
Mech. poškodenia

nízka
nízka
veľmi nízka
stredná až nízka

Tvar
Poloha očiek
Farba dužiny
Šupka

oválny
veľmi plytká až plytká
žltá
hladká

Concordia so svojou stabilnou formou hľúz, vhodnosťou pre pranie
a dobrou konzumnou kvalitou určuje nové štandardy.
Údaje k odrodám a ich charakteristky sú založené na výsledkoch oficiálnych pokusov a vlastných skúsenosti. Zemiaky sú ale prírodným výrobkom a preto
nemôžeme zodpovedať za údaje.
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