
MONDIAL X ROBINTA 

Γενικές συµβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης   

                                      έκδοση 2009 - 01 
 
* Ψηλή παραγωγή 

 

* ∆υνατή ανάπτυξη κάτω από δυσµενείς 
   συνθήκες 
 

* Πολυτελής εµφάνιση, γυαλιστερή  

   επιδερµίδα 

 

* Απαιτεί λιγότερη Αζωτούχο λίπανση 

 

* Πρώιµη κονδυλοποίηση 

Η Sifra µάλλον µεγάλο αριθµό κονδύλων και γι’ αυτό οι 
αποστάσεις φύτευσης πρέπει να είναι µεγάλες. 
 
Ενδεικτικές αποστάσεις φύτευσης όταν η απόσταση 
µεταξύ των αυλακιών είναι  75 εκ. 
 
28/35 χλ. 4.400 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 30 εκ.  
35/50 χλ. 3.800 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 35 εκ.  
50/55 χλ. 3.700 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 36 εκ. 
 
 

Πληθυσµοί φυτών 

 

  

  

  

  

  

  

SIFRA 

 

Η Sifra χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τα θρεπτικά 
στοιχεία. 
Απαιτεί µέτρια Αζωτούχο λίπανση (20% λιγότερο της 
Spunta και Kennebec), ειδικά σε εδάφη πλούσια σε 
οργανική ουσία. 
Η Αζωτούχος λίπανση είναι περίπου 20 χλγ N/στρ. 
περιλαµβανοµένων και των αποθεµάτων εδάφους.  
Συνιστάται σπαστή εφαρµογή, 14 χλγ N/στρ.στη 
βασική και 6 λίγο πριν την άνθηση. 
Κάλιο και Φώσφορο ανάλογα µε τις απαιτήσεις του 
εδάφους.  
Σε εδάφη µε χαµηλή περιεκτικότητα Καλίου, δίνεται µια 
επιπλέον δόση, για να µειωθεί την ευαισθησία της 
ποικιλίας στους µώλωπες. 

Λίπανση 
 

Χαρακτηριστικά 

 

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

SIFRA 

Τύπος µαγειρέµατος 
Ωρίµανση 
Παραγωγή  

Μέγεθος κονδύλων 
Σχήµα κονδύλων 
Αριθµός κονδύλων 
Χρώµα σάρκας 
Χρώµα επιδερµίδας 
 
Περίοδος λήθαργου 
Φύτρωµα 
Ευαισθησία στο Sencor 
Ανάπτυξη φυλλώµατος 
Εσωτερικοί µώλωπες 
Κονδυλοποίηση φύτρων 
Ξηρή ουσία 
Βάρος κάτω από νερό 
 
Χρυσονηµατώδης 

Καρκίνος των κονδύλων 

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

AB 
Όψιµη 
Πολύ ψηλή 
Μεγάλοι 
Στρόγγυλοι-ωοειδείς 
Μάλλον µεγάλος 
Κρεµώδης 
Κίτρινη 
 
Μέσος όρος 
Κανονικό 
Μέτρια ευαίσθητη 
Καλή 
Μέτρια ευαίσθητη 
∆εν είναι ευαίσθητη 
20,5 
375 
 
Ανθεκτική: Ro1,4 
Ελαφρά ευαίσθητη: Ro2/3,5 
Pa2 
Ευαίσθητη: Pa3 
Ανθεκτική: fysio 1 
Ευαίσθητη: fysio 2 
 
Ανθεκτική 
Ευαίσθητη 
Καλή ανθεκτικότητα 
Ελαφρά ευαίσθητη 
Ευαίσθητη 
Ευαίσθητη 
Ελαφρά ευαίσθητη 
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*Προκαλείται από τον ιό TRV 

 



- Πρόσεξε ώστε η δοµή του εδάφους να είναι καλή, ειδικά σε βαριά εδάφη.  
- Αυτό βελτιώνει ακόµα περισσότερο την οµοιόµορφη κονδυλοποίηση και το κανονικό σχήµα 
των κονδύλων. 

Προετοιµασία και φύτεµα 

 

- Η Sifra µπορεί να καλλιεργηθεί σχεδόν σε όλους τους τύπους εδαφών εάν δεν είναι  
  µολυσµένα από Ακτινοµύκωση.  
- Κάνε νωρίς προληπτικούς ψεκασµούς για τη καταπολέµηση του Περονόσπορου. 
- Αργότερα, χρησιµοποίησε φάρµακα που προστατεύουν καλύτερα τον κόνδυλο από τον   
  Περονόσπορο και  καταπολεµούν ταυτόχρονα την Αλτερνάρια. 

Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη καλλιέργεια 

 

- Φρόντισε τα φυτά να ωριµάσουν φυσιολογικά, και να ψηθεί η επιδερµίδα των κονδύλων. 
- Απόφυγε µηχανικές βλάβες. Αυτό ευνοεί την αποθηκευτική ικανότητα του προϊόντος.  
- Μη συγκοµίσεις όταν κάνει πολύ κρύο διότι αυτό θα αυξήσει την ευαισθησία της ποικιλίας  
  στους µώλωπες. 

Καταστροφή φυλλώµατος και συγκοµιδή 

 

MONDIAL X ROBINTA 
  SIFRA 

 

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

- ΗSifra αποθηκεύεται καλά για µεγάλη περίοδο.  
- Σταδιακή επούλωση των πληγών κατά την αποθήκευση προλαβαίνει προβλήµατα µε  
  Φουζάριο.  
- Απαιτείται µέτρια χαµηλή θερµοκρασία για να προληφθούν προβλήµατα από τη  
  Γάγγραινα (Phoma).  
- Σταθερή θερµοκρασία κατά την αποθήκευση προλαβαίνει την ανάπτυξη της Αργυρόχρωµης 
  Κηλίδωσης. 

Αποθήκευση 
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