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CONCORDIA NN
Poloraná jakostní a velmi stabilní konzumní  
odrůda s pravidelným oválným tvarem,  
velmi mělkými očky a hladkou slupkou. Vyniká 
vysokým podílem tržních hlíz.  Předností je čirá 
žlutá dužnina a minimální sklon ke změně barvy  
po uvaření. Vynikající je užití pro kvalitní běžný  
konzum, ale i k loupání a praní. Má pomalou klíčivost  
a dobře snáší i dlouhodobé skladování. 
Varný typ B.

Pěstitelské pokyny:
Concordia má ráda dobrou až lepší půdu s rovnoměr-
ným zásobením vodou i živinami. Je třeba dbát na dobrý 
stav půdy. I při těžkých klimatických podmínkách nemění 
Concordia svoji kvalitu.

Zvláštní pokyny:
Concordia má střední nasazení hlíz, hlízy je nutno sázet 
se sponem 28–30 cm v řádku 75 cm, což odpovídá počtu 
cca 46.000 rostlin na 1 ha. Doporučuje se pravidelné 
ošetření proti kořenomorce.

Concordia je vděčná za harmonické hnojení. 
Předepsaná dávka dusíkatého hnojiva je do 160kg/ha,  
včetně Nmin, včetně organického hnojení, +- korekce 
dle konkrétní polohy stanoviště.Vedle draslíku K₂O 
(200–250 kg/ha) a fosfátu P₂O₅ (100 kg/ha). Je tře-
ba dbát na dobré zásobení hořčíkem. Při kalkulaci 
dusíku je nutno vzit v úvahu zbytky rostlin po sklizni 
a použité organické hnojení. Doporučujeme pravidelné 
postřiky proti plísni bramborové v normálních časových  
odstupech.

Doba 
zralosti

poloraná Hlíza
tvar
uložení oček
barva dužiny
slupka

oválný
velmi mělké až mělké
žlutá 
hladká 

Výnos velmi vysoký 

Počáteční 
vývoj

normální, plynulý 

Konzumní 
hodnota

Kvalitní konzumní odrůda s 
atraktivním tvarem hlíz, žlu-
tou barvou dužniny, vhodná 
zejména k vysoce kvalitní 
běžné spotřebě, i k loupání 
a praní. Má minimální sklon 
ke změně barvy po uvaření. 

Odolnost vysoká proti rzivosti  
a strupovitosti

Skladování kvalita i při dlouhodobém 
skladování 

Odolnost 
proti mech. 
poškození

střední až vyšší

Háďátko 
bramborové

Ro 1 + 4 Černání 
dužniny

vysoce odolná 

Údaje o odrůdách vycházejí z výsledků oficiálních pokusů na odrůdách anebo z vlastních 
zkušeností. Protože jsou ale brambory přírodním produktem, nemůžeme za tyto údaje 
převzít úplnou záruku.


