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* Ψηλή παραγωγή 

 

* Γεµάτοι κόνδυλοι 
 

* Οµοιόµορφο µέγεθος 

 

* Καλή ανθεκτικότητα στην Ακτινοµύκωση 

 

* Καλή ποιότητα µαγειρέµατος 

 
Ενδεικτικές αποστάσεις φύτευσης όταν η απόσταση 
µεταξύ των αυλακιών είναι  75 εκ. 
 
28/35 χλ. 5.100 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 26 εκ.  
35/50 χλ. 4.750 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 28 εκ.  
50/55 χλ. 4.450 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 30 εκ. 

Πληθυσµοί φυτών 

  

  

  

  

  

  

FABULA 

 

Η λίπανση είναι περίπου όµοια µε εκείνη της Spunta. 
Η Αζωτούχος λίπανση είναι περίπου 25 χλγ N/στρ. 
περιλαµβανοµένων και των αποθεµάτων εδάφους.      
Συνιστάται σπαστή εφαρµογή, 2/3 στη βασική και 1/3 
αµέσως µετά τη κονδυλοποίηση. 
Κάλιο και Φώσφορο ανάλογα µε τις απαιτήσεις του 
εδάφους.  
∆εν συνιστώνται Οργανικά λιπάσµατα. 

Λίπανση 

Χαρακτηριστικά 

Η HZPC δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε επιζήµιες συνέπειες θα µπορούσαν να συµβούν χρησιµοποιώντας αυτές τις πληροφορίες 
 

FABULA 

Τύπος µαγειρέµατος 
Ωρίµανση 
Παραγωγή  
Μέγεθος κονδύλων 
Σχήµα κονδύλων 
Αριθµός κονδύλων 
Χρώµα σάρκας 
Χρώµα επιδερµίδας 
Μούρα  
 
Περίοδος λήθαργου 
Φύτρωµα 
Ευαισθησία στο Sencor 
Ανάπτυξη φυλλώµατος 
Εσωτερικοί µώλωπες 
Κονδυλοποίηση φύτρων 
Ξηρή ουσία 
UWW (βάρος σε νερό) 
 
Χρυσονηµατώδης 

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

AB 
Μεσοόψιµη 
Πολύ ψηλή 
Πολύ µεγάλοι 

ΣΣτρόγγυλοι-ωοειδείς/ωοειδ. 
Μέσος όρος 
Ελαφρά κίτρινη 
Κίτρινη 
∆εν έχει 
 
Πολύ µακρύς 
Κανονικό 
Μέτρια ευαίσθητη 
Καλή 
Μέτρια ευαίσθητη 
Μάλλον ευαίσθητη 
17,7 
320 
 
Ανθεκτική: Ro1,4 
Ευαίσθητη: Ro2/3,5 Pa2,3 
Ανθεκτική: fysio 1 
 
Ανθεκτική 
Ευαίσθητη 
Ελαφρά ευαίσθητη 
Ελαφρά ευαίσθητη 
Ευαίσθητη 
Ελαφρά ευαίσθητη 
Ευαίσθητη 

17 Feb 2010 

*Προκαλείται από τον ιό TRV 

 



- Ο λήθαργος είναι µακρύς µε ισχυρή επικράτηση του κορυφαίου φύτρου. 
- Βγάλε το σπόρο από την αποθήκη στο κατάλληλο χρόνο. Συνιστάται θέρµανση του χώρου 
  για να ξυπνήσουν τα φύτρα. 
- Μη φυτέψεις σε πολύ κρύο έδαφος. Η Fabula είναι λίγο ευαίσθητη στη κονδυλοποίηση των   
  φύτρων.  
- Φύτεψε λίγο πιο βαθειά από το κανονικό.  
- Τα καλύτερα αποτελέσµατα πετυχαίνονται σε ελαφρά χωράφια µε καλή δοµή εδάφους. 

Προετοιµασία και φύτεµα 

- Στην αρχή η ανάπτυξη είναι λίγο αργή. Αργότερα το φύλλωµα αναπτύσσεται καλά.  
- Το χρώµα των φύλλων είναι ελαφρά πράσινο (χλωµό).  
- Ο αριθµός των κονδύλων είναι µικρός.  
- Οι ψεκασµοί για τη καταπολέµηση του Περονόσπορου πρέπει να κανονικά και στο  
  κατάλληλο χρόνο.. 

Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη καλλιέργεια 

- Πριν τη συγκοµιδή η επιδερµίδα των κονδύλων πρέπει να “ψηθεί”. Συγκόµισε µε προσοχή. 
- Η Fabula δεν είναι ευαίσθητη στο µελάνιασµα και στις µηχανικές βλάβες.  
- Περιόρισε το ύψος πτώσης κατά τη συγκοµιδή και την αποθήκευση. 

Καταστροφή φυλλώµατος και συγκοµιδή 

MONALISA X HUDSON 
  FABULA 

 

Η HZPC δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε επιζήµιες συνέπειες θα µπορούσαν να συµβούν χρησιµοποιώντας αυτές τις πληροφορίες 

- Η Fabula αποθηκεύεται εύκολα όταν γίνει προσεκτικά η επούλωση των πληγών και το  
  στέγνωµα των κονδύλων µετά τη συγκοµιδή.     
- Μεγάλες ζηµιές στους κονδύλους και κακή επούλωση πληγών µπορούν να προκαλέσουν  
  έντονη αφυδάτωση των κονδύλων.  
- Εξασφάλισε µια µάλλον χαµηλή και σταθερή θερµοκρασία αποθήκευσης διότι η ποικιλία  
  είναι µάλλον ευαίσθητη στην Αργυρόχρωµη Κηλίδωση. 

Αποθήκευση 
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