
Solara
a sokoldalú étkezési burgonya

 •

  

sárga és tiszta hús
 •

  

kevéssé színeződik el főzéskor

 

 •

  

hosszan raktározható
 

 

 •

   

ideális tavaszi csomagolásra



A fajtára vonatkozó adatok a hivatalos fajtakutatás és/vagy saját tapasztalatok adatait tartalmazzák. 
Mivel a burgonya növényi termék, a fenti adatokért nem vállalunk felelősséget.

A Solara fajta a jó hámozhatóság és a sérülésekkel való ellenállóképessége valamint 
a jó raktározhatósága miatt ideális csomagolásra.

EURO SOL Kft. 1203 Budapest, Vizisport u. 21/a.
Tel.: +36 30 400 6879, +36 30 966 7704, +36 30 474 3849  •  Tel./fax: +36 1 397 2519, +36 53 374 301

E-mail: eurosol@eurosol-potato.hu  •  www.eurosol-potato.hu

Solara
középkorai,

 minőségi étkezési burgonya

Termelési ajánlások

Igényei
Közepes és annál jobb talajt igényel, melynek víz- és tápanyag-ellátása 
egyenletes. A göröngyösödésre hajlamos talaj kerülendő.

35/50mm gumóméret 32-34 cm (40 000 növény/ hektár), 
75 cm-es sortáv mellett

160 kg/hektár - N min’ 
és organikus trágyát is beleértve

100 kg / hektár

200-250 kg/hektár

60 kg/hektár

szeret mélyre nőni, 
ezért 1-2 cm-rel sekélyebben kell ültetni

nagyon nyugodt csírázású, a gombostűfej méretű csírákat stimulálni kell

a mennyiség egy részre kálium-chorid formájában is használható

a kimosódásra hajlamos talaj esetében a mennyiséget fel kell osztani 
80 Kg N/hektár részekre.

kezdetben vontatott, 
csíraserkentésre van szükség

Ro 1+4
jó

nincs általános ajánlás, a tápanyaghiányt kell pótolni szükség esetén

ajánlott a rizoktónia elleni csávázás

vízoldékony foszfát ültetéskor

a hozam és a minőség biztosítására

nagyon nagy csíranyugalmú fajta, 
hosszan raktározható

középkorai

jó, átlagos levélegészség

hosszabb időre van szüksége a jó hámozhatósághoz, és a raktárban kb. 10 napon át izzad

Ültetési mélység

Előkészítés

Csávázás

További információ

Ültetés

Trágyázás  

Nitrogén

Foszfor

Kálium

Magnézium

Levéltrágya

Levélegészség

Érés

Érés

Fogyasztási minőség

Hozam

 
 

Kezdeti fejlődés

Tárolás

jó
Ellenállóképesség
nematódák
levélegészségügy

sárga húsú, nem hajlamos 
besötétedésre, jól hámozható

Gumó:
alakja
rügymélység
hús színe
héj

ovális
közepesen mély
sárga
fényes

Veszélyeztetettség
varasodás
vasfoltosság
szürkefoltosság
mechanikai károsodás

alacsony
alacsony
nagyon alacsony
alacsonytól közepesig

A fajta tulajdonságai *(Az előző növénykultúra visszaforgatásával) 


