
FABULA X XANTIA 

Γενικές συµβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης   

 
                                     έκδοση 2009 - 01 

 

* Μεγάλη προσαρµοστικότητα 

 

* Αξιόπιστη 

 

* Καλή παραγωγή 

 

* Κατάλληλη για διάφορες αγορές 

 

* Μεγάλοι και οµοιόµορφοι κόνδυλοι 

 
Ενδεικτικές αποστάσεις φύτευσης όταν η απόσταση 
µεταξύ των αυλακιών είναι  75 εκ. 
 
28/35 χλ. 4.450 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 30 εκ.  
35/50 χλ. 3.800 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 35 εκ.  
50/55 χλ. 3.500 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 38 εκ. 
 

Πληθυσµοί φυτών 

 

  

  

  

  

  

  

SYLVANA 

 

Η Αζωτούχος λίπανση είναι περίπου 24 χλγ N/στρ. 
περιλαµβανοµένων και των αποθεµάτων εδάφους.      
Συνιστάται σπαστή εφαρµογή, σε δύο δόσεις. 
 
 
Κάλιο: Απαιτεί πλούσια Καλιούχο λίπανση διότι είναι 
ευαίσθητη στους µώλωπες. Μια επιπλέον δόση λίγο 
πριν την άνθηση µειώνει τη περιεκτικότητα ξηρής 
ουσίας και µ’ αυτή  την ευαισθησία της στους 
µώλωπες.  

Λίπανση 

 

Χαρακτηριστικά 

 

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

SYLVANA 

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  

B 
Μεσοπρώιµη 
Ψηλή 
Μεγάλοι 
Στρόγγυλοι-ωοειδείς/ωοειδ 
Μέσος όρος 
Κίτρινη 
Κίτρινη 
∆εν έχει 
 
Μακρύς 

Αργό 
Μέτρια ευαίσθητη 
Καλή 
Μέτρια ευαίσθητη 
Μέτρια ευαίσθητη 
19,7 
360 
 
Ανθεκτική: Ro1,4 
Ελαφρά ευαίσθητη: Pa2 
Ευαίσθητη: Ro2/3,5 Pa3 
Ανθεκτική: fysio 1 
Ευαίσθητη: fysio 2 
 
Ανθεκτική 
Ευαίσθητη 
Ανθεκτική 
Ελαφρά ευαίσθητη 
Ελαφρά ευαίσθητη 
Ελαφρά ευαίσθητη 
Ανθεκτική 
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*Προκαλείται από τον ιό TRV 



- Παρά το γεγονός ότι ο λήθαργος είναι µακρύς, εν τούτοις δε χρειάζεται προβλάστηση.  
- ∆εν υπάρχει ισχυρή επικράτηση του κορυφαίου φύτρου.  
- Μη φυτέψεις σε πολύ κρύο έδαφος για να αποφύγεις τη κονδυλοποίηση των φύτρων. 

Προετοιµασία και φύτεµα 

 

- Κατάλληλη για όλους τους τύπους εδαφών.  
- Αν και το φύτρωµα είναι αργό, εν τούτοις αργότερα η ανάπτυξη είναι πολύ ζωηρή µε καλή 
  κάλυψη του εδάφους.  
- Συνιστώνται πρώιµοι ψεκασµοί για τη καταπολέµηση του Περονόσπορου. 

Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη καλλιέργεια 

 

- Μετά την καταστροφή του φυσιολογικά ώριµου φυλλώµατος, οι κόνδυλοι αποσπώνται 
εύκολα από τους στόλονες.  
- Περιόρισε το ύψος πτώσης κατά τη συγκοµιδή και την αποθήκευση, για να µειώσεις τους  
  µώλωπες και τις µηχανικές βλάβες. 
 

Καταστροφή φυλλώµατος και συγκοµιδή 

 

FABULA X XANTIA 
  SYLVANA 

 

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

- Καλή αποθηκευτική ικανότητα, λόγω και του καλού λήθαργου. 
- Η θερµοκρασία αποθήκευσης στο ψυγείο για πατάτες κατανάλωσης είναι 7°C. .  
- Πολύ γρήγορη ψύξη και διακυµάνσεις της θερµοκρασίας θα ευνοήσουν τη ανάπτυξη  
  Γάγγραινας (Phoma).  
- Η διαλογή και συσκευασία πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Η ποικιλία φαίνεται να είναι λίγο  
  ευαίσθητη στο τριχοειδές σχίσιµο. 

Αποθήκευση 
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