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Γενικές συµβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης 

  
                                      έκδοση 2009 - 01 

 

* Πρώιµη 

 

* Ψηλή παραγωγή 

 

* Ωραία γυαλιστερή επιδερµίδα 

 

* Μεγάλοι κόνδυλοι 
 

* Καλή περιεκτικότητα ξηρής ουσίας 

Ενδεικτικές αποστάσεις φύτευσης όταν η απόσταση 
µεταξύ των αυλακιών είναι  75 εκ. 
 
28/35 χλ. 4.600 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 29 εκ.  
35/50 χλ. 4.050 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 33 εκ.  
50/55 χλ. 3.850 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 35 εκ. 
 
 

Πληθυσµοί φυτών 

 

  

  

  

  

  

  

LISETA 

 

Συνιστάται πλούσια Αζωτούχος λίπανση σε σπαστές 
δόσεις. 
 
Η Αζωτούχος λίπανση είναι περίπου 27,5 χλγ N/στρ. 
περιλαµβανοµένων και των αποθεµάτων εδάφους. 
 
Μέτρια οργανική λίπανση φαίνεται ότι έχει θετικά 
αποτελέσµατα. 

Λίπανση 

 

Χαρακτηριστικά 

 

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

LISETA 

Τύπος µαγειρέµατος 
Ωρίµανση 
Παραγωγή  
Μέγεθος κονδύλων 
Σχήµα κονδύλων 
Αριθµός κονδύλων 
Χρώµα σάρκας 
Χρώµα επιδερµίδας 
Μούρα  
 
Περίοδος λήθαργου 
Φύτρωµα 
Ευαισθησία στο Sencor 
Ανάπτυξη φυλλώµατος 
Εσωτερικός µωλωπισµός
Κονδυλοποίηση φύτρων 
Ξηρή ουσία 
UWW 
 
Χρυσονηµατώδης 

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

B 
Πρώιµη 
Ψηλή 
Μεγάλοι 
Μακρουλοί-ωοειδείς 
Μέσος όρος 
Ελαφρά κίτρινη 
Κίτρινη 
∆εν έχει 

Μικρός 
Γρήγορο 
Μέτρια ευαίσθητη 
Καλή 
Μέτρια ευαίσθητη 
Μέτρια ευαίσθητη 
20,1 
368 
 
Ανθεκτική: Ro1,2/3,4,5 
Ευαίσθητη: Pa2,3 
 
Ανθεκτική 
Ευαίσθητη 
Ελαφρά ευαίσθητη 
Ευαίσθητη 
Πολύ ευαίσθητη 
Ανθεκτική 
Πολύ ευαίσθητη 

18 Feb 2010 

*Προκαλείται από τον ιό TRV 

 



- Ο λήθαργος είναι µάλλον µικρός.Όταν  διακοπεί τα φύτρα θα αναπτυχθούν γρήγορα.  
- Τα φύτρα πρέπει να σκληραγωγηθούν αµέσως για να µη µακρύνουν.  
- Το προφύτρωµα δεν είναι απαραίτητο. Η Liseta µπορεί να φυτευτεί µε µικρά άσπρα φύτρα. 
- Προτιµά αργιλώδη ή ελαφρά πηλώδη εδάφη.  
- Μη φυτέψεις πολύ νωρίς σε πολύ κρύο έδαφος. Η Liseta είναι λίγο ευαίσθητη στη  
  κονδυλοποίηση των φύτρων. 

Προετοιµασία και φύτεµα 

 

- Το γρήγορο φύτρωµα, γρήγορα αναπτύσσει πλούσιο φύλλωµα µε καλή κάλυψη του  
  εδάφους.  
- Γρήγορη κονδυλοποίηση. Χρειάζεται κανονικό πότισµα. 
- Είναι πολύ σηµαντικό να γίνονται κανονικοί ψεκασµοί στη κατάλληλη εποχή για τη  
  καταπολέµηση του Περονόσπορου. 
- H Liseta είναι ευαίσθητη στον ιό Yntn. Ψέκασε για τη καταπολέµηση των αφίδων, ειδικά  
  αν θα χρησιµοποιήσεις σπόρο για τη Φθινοπωρινή καλλιέργεια. 
 

Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη καλλιέργεια 

 

- Λίγο ευαίσθητη στις µηχανικές βλάβες αλλά µάλλον ευαίσθητη στους εσωτερικούς  
  µώλωπες. 
- Όταν ηεπιδερµίδα των κονδύλων είναι ψηµένη, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα κατά τη  
  συγκοµιδή. 

Καταστροφή φυλλώµατος και συγκοµιδή 
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  LISETA 

 

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

- Η Liseta αποθηκεύεται καλά νοούµενου ότι  συγκοµίζεται προσεκτικά και αποθηκεύεται σε  
  κατάλληλα ψυγεία. 
- Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε σταθερά χαµηλές θερµοκρασίες, µε πιθανό συνδυασµό 
  αντιφυτρωτικών σκευασµάτων.  
- Ευαίσθητη στο Φουζάριο (Fusarium) και τη Γάγγραινα (Phoma). 

Αποθήκευση 
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