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Γενικές συµβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης
έκδοση 2009 - 01
* Πολύ ψηλή παραγωγή
* Μεγάλοι κόνδυλοι
* Γυαλιστερή και απαλή επιδερµίδα
* Γρήγορη κονδυλοποίηση και ωρίµανση
όταν αναπτύσσεται κατά τις µικρές
χειµωνιάτικες µέρες
* Αποθηκεύεται καλά
Χαρακτηριστικά
Τύπος µαγειρέµατος
Ωρίµανση
Παραγωγή
Μέγεθος κονδύλων
Σχήµα κονδύλων
Αριθµός κονδύλων
Χρώµα σάρκας
Χρώµα επιδερµίδας

B
Όψιµη
Πολύ ψηλή
Μεγάλοι
Μακρουλοί-ωοειδείς
Μέσος όρος
Ελαφρά κίτρινη
Κίτρινη

Περίοδος λήθαργου
Φύτρωµα
Ευαισθησία στο Sencor
Ανάπτυξη φυλλώµατος
Εσωτερικοί µώλωπες
Κονδυλοποίηση φύτρων
Ξηρή ουσία
UWW (βάρος σε νερό)

Μέσος όρος
Κανονικό
Μέτρια ευαίσθητη
Πολύ καλή
Μάλλον ευαίσθητη
Μέτρια ευαίσθητη
20,2
369

Ανθεκτική: Ro1,4
Ευαίσθητη: Ro2/3,5 Pa2,3
Καρκίνος των κονδύλων Ανθεκτική: fysio 1
Χρυσονηµατώδης

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

Ευαίσθητη
Ευαίσθητη
Ευαίσθητη
Ευαίσθητη
Ελαφρά ευαίσθητη
Πολύ ευαίσθητη
Μέτρια ευαίσθητη

Πληθυσµοί φυτών
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.

Λίπανση
Η Mondial απαιτεί πολύ χαµηλές ποσότητες
Αζωτούχου λίπανσης, περίπου 17,5 χλγ N/στρ.
περιλαµβανοµένων και των αποθεµάτων εδάφους.
Συνιστάται σπαστή εφαρµογή,.

*Προκαλείται από τον ιό TRV
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Η HZPC δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε επιζήµιες συνέπειες θα µπορούσαν να συµβούν χρησιµοποιώντας αυτές τις πληροφορίες
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Προετοιµασία και φύτεµα
- Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλους τους τύπους εδαφών, εκτός από τα πολύ πλούσια.
- Η ποικιλία είναι λίγο ευαίσθητη στη Κονδυλοποίηση των φύτρων.
- Η Mondial δεν έχει προδιάθεση στην επικράτηση του κορυφαίου οφθαλµού. Συνιστάται
θερµική µεταχείριση για τη διακοπή του λήθαργου.
- Γενικά, η πρώιµη φύτευση δίνει τα καλύτερα αποτελέσµατα.
- Ο πατατόσπορος πρέπει να φυτεύεται µε µικρά άσπρα φύτρα.
- Η Mondial είναι κάπως ευαίσθητη στο σπάσιµο των φύτρων.
Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη καλλιέργεια
- Το φύλλωµα αναπτύσσεται καλά, δηµιουργώντας ένα καλά αναπτυγµένο, µε καλή κάλυψη
του εδάφους ψηλό φυτό.
- Ο αριθµός των στελεχών και των κονδύλων είναι κανονικός.
- Καλή ανθεκτικότητα στη ξηρασία.
- Καταπολέµησε συστηµατικά τον Περονόσπορο.
- Κάπως ευαίσθητη στον ιό Yntn των κονδύλων. Καταπολέµησε τις αφίδες αν χρειαστεί.
Καταστροφή φυλλώµατος και συγκοµιδή
- Κάνε καλή καταστροφή του φυλλώµατος.
- Η Mondial έχει δυνατό φύλλωµα και µε µεγάλες δόσεις Αζώτου µπορεί να δηµιουργηθεί
δευτερογενής αύξηση.
- Ελάχιστα ευαίσθητη στους µώλωπες και κάπως ευαίσθητη στις βλάβες κατά τη συγκοµιδή.
- Συγκόµισε όταν η επιδερµίδα των κονδύλων είναι καλά ψηµένη.

Αποθήκευση
- Αποθηκεύεται καλά.
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