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Γενικές συµβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης–Σαλατοπατάτα και για Εξαγωγή
έκδοση 2009 - 01
* Πολύ καλή γεύση
* Σφιχτή µετά το µαγείρεµα
* Πολύ ωραία επιδερµίδα
* Μεγάλος αριθµός κονδύλων
* Καλή παραγωγή

Χαρακτηριστικά
Τύπος µαγειρέµατος
Ωρίµανση
Παραγωγή
Μέγεθος κονδύλων
Σχήµα κονδύλων
Αριθµός κονδύλων
Χρώµα σάρκας
Χρώµα επιδερµίδας
Μούρα

A
Πρώιµη
Καλή
Μικρό
Μακρουλοί-ωοειδείς/µακρ.
Μεγάλος
Σκούρο κίτρινο
Κίτρινο
∆εν έχει

Περίοδος λήθαργου
Φύτρωµα
Ευαισθησία στο Sencor
Ανάπτυξη φυλλώµατος
Εσωτερικός µωλωπισµός
Κονδυλοποίηση φύτρων
Ξηρή ουσία
Βάρος κάτω από νερό

Μικρός
Γρήγορο
Μάλλον ευαίσθητη
Μέτρια
∆εν είναι ευαίσθητη
∆εν είναι ευαίσθητη
18,5
335

Ανθεκτική: Ro1,2/3,4,5
Ευαίσθητη: Pa2
Καρκίνος των κονδύλων Ανθεκτική: fysio 1
Ανθεκτική: fysio 2
Χρυσονηµατώδης

∆ακτυλιοειδής κηλίδωση*
Περονόσπορος φύλλων
Περονόσπορ. κονδύλων
Ακτινοµύκωση
Σπογγοσπορίωση
PVYn
Ανοχή κονδύλων

Ανθεκτική
Ευαίσθητη
Πολύ ευαίσθητη
Ευαίσθητη
Ελαφρά ευαίσθητη
Ανθεκτική
Πολύ ευαίσθητη

*Προκαλείται από τον ιό TRV

Πληθυσµοί φυτών
Χρησιµοποίησε χωράφι που δεν έχει Ακτινοµύκωση.
Αυτές οι συµβουλές φύτευσης στοχεύουν στη
παραγωγή κονδύλων µεγέθους 35-55
Βάθος φύτευσης
Πρώιµη φύτευση: Κανονικό βάθος
Όψιµη φύτευση: 2-3 εκ. βαθύτερα του κανονικού για
να έχουµε πιο δυνατά φυτά και καλύτερη χρήση των
λιπασµάτων.
Αριθµός φυτών µε αποστάσεις αυλακιών 75 εκ.
28/35 περίπου 6.000 κόνδυλοι / στρ περίπου 22 εκ.
32/40 περίπου 4.800 κόνδυλοι / στρ περίπου 28 εκ.
40/50 περίπου 4.000 κόνδυλοι / στρ περίπου 33 εκ.
Μέτρησε τους κονδύλους/σακί για σωστό υπολογισµό

Λίπανση
Η λίπανση συνιστάται να γίνει µετά από εδαφολογική
ανάλυση.
Η Annabelle χρειάζεται κανονική λίπανση. Στο
ξεκίνηµα συνιστάται να δίνεται το 120 % των αναγκών
του Αζώτου για να διατηρείται η καλλιέργεια ζωηρή.
Περιόρισε την Αζωτούχο λίπανση όσο πλησιάζει η
ωρίµανση για να εξασφαλιστεί άριστη (µαγειρικά)
ποιότητα και να διευκολυνθεί ο καλός λήθαργος.
Μια πλούσια Φωσφορική λίπανση λίγο πριν τη
φύτευση αυξάνει το ριζικό σύστηµα µε αποτέλεσµα να
έχουµε ζωηρότερα φυτά.
Κάλιο, ανάλογα µε την εδαφολογική ανάλυση
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Προετοιµασία και φύτεµα
- Η προβλάστηση είναι κατάλληλη για πατατόσπορο > 35 χλ
- Οι κόνδυλοι µπορούν επίσης να φυτευτούν µε µικρά άσπρα φύτρα.
- Μη φυτέψεις τις πατάτες κατευθείαν από το ψυγείο αλλά άφησε το προϊόν να εγκλιµατιστεί
σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.
- Φύτεψε 3 εκ. Βαθύτερα από το κανονικό. Αυτό ευνοεί το ριζικό σύστηµα και την
απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων.
- Όταν το προϊόν αποθηκεύεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα, θα πρέπει να χρησιµοποιείται
το µυκητοκτόνο Azoxystrobine για να εµποδίσει την ανάπτυξη της Αργυρόχρωµης
Κηλίδωσης.
- Συνιστάται η καταπολέµηση της Ριζοκτόνια (Rhizoctonia) κατά το φύτεµα.
Κόψιµο:
- Η Annabelle αντιδρά καλά στο κόψιµο των µεγάλων κονδύλων.
- Κόψε µεταξύ 1 και 4 βδοµάδες πριν το φύτεµα.
Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη καλλιέργεια
- Μετά το φύτρωµα, χρησιµοποίησε Sencor µόνο σε µικρές δόσεις.
- Μέχρι να φθάσουν οι κόνδυλοι τα 45 χλ, το φύλλωµα πρέπει να διατηρείται ζωηρό.
- Επιφανειακές λιπάνσεις πρέπει να δίνονται µόνο σε περιορισµένες ποσότητες.
- Υπερβολική λίπανση θα δηµιουργήσει πλούσιο φύλλωµα µε αποτέλεσµα να ευνοηθεί ο
περονόσπορος, να έχουµε χαµηλό ποσοστό ξηρής ουσίας, λιγότερη γεύση και κακή υφή!
- Άρχισε έγκαιρα τους ψεκασµούς για τον Περονόσπορο.
- Αργότερα ψέκασε µε φυτοφάρµακα που προστατεύουν καλύτερα το κόνδυλο.
- Στο δεύτερο µέρος της καλλιεργητικής περιόδου, άσε τα φυτά να ωριµάσουν φυσιολογικά.
Αυτό θα εµποδίσει το λήθαργο των κονδύλων και την ευαισθησία τους στο στρεσάρισµα.
- Κανονικό πότισµα, ευνοεί το κανονικό φούσκωµα των κονδύλων.
Καταστροφή φυλλώµατος και συγκοµιδή
- Το φύλλωµα πρέπει να καταστραφεί στην ωρίµανση για να έχουµε ωραία και ψηµένη
επιδερµίδα. Έτσι έχουµε καλύτερο λήθαργο και αποθηκευτική ικανότητα των κονδύλων.
- Για το καλό ψήσιµο της επιδερµίδας χρειάζονται τουλάχιστο 2 βδοµάδες µετά τη
καταστροφή του φυλλώµατος.
- Αν το χωράφι είναι στεγνό, πότισε ελαφρά πριν τη συγκοµιδή για να αποφύγεις τις ζηµιές
- Να αποφεύγεις γενικά τις ζηµιές κατά τη συγκοµιδή.
- Μικροζηµιές θα προκαλέσουν αφυδάτωση των κονδύλων και γρήγορο φύτρωµα.
- Μη συγκοµίσεις πάνω από 25°C για να αποφύγεις το σάπισµα κατά τη µεταφορά.
- Όταν οι θερµοκρασίες είναι πάνω από 25°C , συγκόµισε νωρίς το πρωί ή καλύτερα τη
νύχτα.
- Τα Jumbo bags πρέπει να έχουν λωρίδες αερισµού.
- Η κορυφή των Jumbo bags στο χωράφι πρέπει να προστατευτεί από ηλιόκαµα.
Αποθήκευση
Storage

- Αν το προιόν αποθηκευτεί προσωρινά, συνιστάται η θερµοκρασία να είναι 10° C.
- Η µεταφορά πρέπει να γίνεται µε αυτοκίνητα ψυγεία σε θερµοκρασία 10° C.
- Ο αερισµός πρέπει να γίνεται κανονικά (2 φορές την ηµέρα) για να αποφευχθεί η αύξηση
του CO2.
- Όταν φτάσει στο τελικό προορισµό το προϊόν πρέπει να αποθηκευτεί στους 10° C.
- Οποιαδήποτε διακύµανση της θερµοκρασίας θα επηρεάσει τη διακοπή του λήθαργου.
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