Marabel
veľmi úrodná skorá konzumná
odroda, varného typu B

 žltá farba dužiny
 pevný, atraktívny tvar hľúzy
 výborná konzumná kvalita
 ideálna pre balenie
 úrodna

Marabel
skorá, veľmi úrodná konzumná
odroda varného typu B

Pestovateľské pokyny:
Marabel uprednostňuje lepšie pôdy s rovnomerným zásobením vlahou a živinami. Prednosť majú
pôdy v dobrom kultúrnom stave.

Poznámky:
Marabel nasadzuje stredný až vyšší počet hľúz. Preto sa vysádza s odstupmi v riadku 30 - 32 cm
(~43000 rastlín/ha pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm). Hĺbka sadenia štandardná. Odporúčame
morenie voči koreňomorke.
Marabel je veľmi vďačná za harmonické hnojenie. N-hnojenie s celkovou požadovanou hodnotou
do 160 kg/ha (vrátane Nmin, vrátane organického hnojenia, +/- korekcia podľa stanoviska). Na
parcelách ohrozením vyplavovaním živín aplikovať delenú dávku dusíka 80 kg/ha. Vedľa K2O (200 –
250 kg/ha)
a P2O (100 kg/ha) trba dbať na zásobenie horčíkom. 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

skorá

Hľúza

Stolová hodnota

prevažne pevná
kozistencia, veľmi dobrá
konzumná kvalita, čistá,
žltá farba dužiny, žiadne
sfarbenie po uvarení

Počiatočný rast
Úroda

plynulý
veľmi vysoké výnosy

Rezistencie
Nematódy

Ro 1 a 4

Skladovanie

dlhé obdobie kľudu,
dobré skladovanie do jari

Náchylnosť
Chrastavitosť
Hrdzavitosť
Černanie dužiny
Mech. poškodenia

nízka až stredná
nízka až stredná
nízke
stredne

Tvar
Poloha očiek
Farba dužiny
Šupka

oválny
plytká
žltá
hladká

Marabel sa vyznačuje množstvom kladných vlastností. Vďaka hladkej šupke a plytkým očkám
je veľmi vhodný na pranie a balenie. V oblasti prípravy polotovarov a lúpania vyniká
pre nepatrnú náchylnosť k tmavnutiu a čistú dužinu.
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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