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* Ψηλή παραγωγή 

 

* Μάλλον πρώιµη 

 

* Οµοιόµορφο µέγεθος και σχήµα 

 

* Καλή ποιότητα µαγειρέµατος 
 

* Καλή αποθηκευτική ικανότητα 

 
Ενδεικτικές αποστάσεις φύτευσης όταν η απόσταση 
µεταξύ των αυλακιών είναι  75 εκ. 
 
28/35 χλ. 6.000 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 23 εκ.  
35/50 χλ. 4.700 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 28 εκ.  
50/55 χλ. 4.400 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 30 εκ. 
 
. 

Πληθυσµοί φυτών 

 

  

  

  

  

  VIVALDI 

 

Η Αζωτούχος λίπανση είναι περίπου 27,5 χλγ N/στρ. 
περιλαµβανοµένων και των αποθεµάτων εδάφους 
 (10-15% ψηλότερη από τη Spunta). Συνιστάται 
σπαστή εφαρµογή, 2/3 στη βασική και 1/3 αµέσως 
µετά τη κονδυλοποίηση. 
Η Vivaldi είναι ευαίσθητη στην έλλειψη ιχνοστοιχείων. 
Πρέπει να εφαρµόζεται Μαγγάνιο και Μαγνήσιο τα 
οποία βοηθούν στη δηµιουργία δυνατών και υγιών 
φυτών. Εφάρµοσε Μαγγάνιο πριν την άνθηση και 
Μαγνήσιο µετά την άνθηση. Τα ιχνοστοιχεία αυτά 
µπορεί να εφαρµοστούν σε υγρή µορφή µαζί µε τους 
ψεκασµούς για τον Περονόσπορο. 
Στη δεύτερη περίοδο της καλλιεργητικής περιόδου η 
εφαρµογή Καλίου έχει θετικά αποτελέσµατα. 

Λίπανση 

 

Χαρακτηριστικά 

 

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

VIVALDI 

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 
Βάρος κάτω από νερό 
 
Χρυσονηµατώδης 

Καρκίνος των κονδύλων 

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

AB 
Μεσοπρώιµη 
Μάλλον ψηλή 
Μεγάλοι 
Ωοειδείς 
Μέσος όρος 
Ελαφρά κίτρινη 
Κίτρινη 
∆εν έχει 
 
Μέσος όρος 
Κανονικό 
Ελαφρά ευαίσθητη 
Καλή 
Ελαφρά ευαίσθητη 
Ελαφρά ευαίσθητη 
18,8 
342 
 
Ευαίσθητη: Ro1,2/3,4,5 
Pa3 
Ανθεκτική: fysio 1 
Ευαίσθητη: fysio 2 
 
Ανθεκτική 
Ευαίσθητη 
Ελαφρά ευαίσθητη 
Ευαίσθητη 
Ευαίσθητη 
Ανθεκτική 
Πολύ ευαίσθητη 
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*Προκαλείται από τον ιό TRV 

 



- Η Vivaldi µπορεί να καλλιεργηθεί σε όλους τους τύπους εδαφών. 
- Όµως η καλύτερη ποιότητα επιτυγχάνεται σε πλούσια και µέτρια βαριά αργιλώδη εδάφη.  
- Πριν φυτέψεις άσε το σπόρο να εγκλιµατιστεί καλά στις τοπικές συνθήκες.  
- Αν υπάρχουν κορυφαία φύτρα να τα αφαιρέσεις και να φυτέψεις µε τα µικρά άσπρα φύτρα. 
 
- Αν υπάρχει πρόβληµα στο χωράφι, κάνε καταπολέµηση της Ριζοκτόνια κατά τη φύτευση. 
 

Προετοιµασία και φύτεµα 

 

- Χρησιµοποίησε κατά προτίµηση Sencor προφυτρωτικά, ή σε µικρές δόσεις µεταφυτρωτικά.  
- Προσάρµοσε τις δόσεις ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, διότι η αποτελεσµατικότητα του  
  εξαρτάται πολύ απ’ αυτές. 
- Το φύλλωµα αναπτύσσεται οµαλά και είναι ψηλό, µε µάλλον πολλά στελέχη.  
- Συνιστώνται πρώιµοι ψεκασµοί για τη καταπολέµηση του Περονόσπορου.  
- Ξεκίνα νωρίς, λίγο πριν την άνθηση, µε ειδικά µηκυτοκτόνα για τη καταπολέµηση της  
  Αλτερνάρια.  
- Πότισε µε περιορισµένη ποσότητα νερού για να πετύχεις κανονική κονδυλοποίηση και  
  µέγεθος κονδύλων. Έλεγξε την υγρασία του εδάφους πριν ποτίσεις.  
- Πότιζε πάντοτε µε περιορισµένες ποσότητες για να αποφύγεις τη διόγκωση  
  των φακιδίων. 

Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη καλλιέργεια 

 

- Κατάστρεψε το φύλλωµα 100%, για να ψηθεί καλύτερα η επιδερµίδα των κονδύλων.   
- Όταν υπάρχει κίνδυνος Φθοριµαίας πότισε ελαφρά για να διατηρηθεί το χώµα δροσερό   
  και χωρίς ρωγµές. 
- Άσε τους κονδύλους να σκληραγωγηθούν πριν συγκοµίσεις.  
- Απόφυγε τις µηχανικές βλάβες κατά τη συγκοµιδή και περιόρισε το ύψος πτώσης όσο το  
  δυνατό περισσότερο.  
- Με προσεγµένη συγκοµιδή αποφεύγεται και η προσβολή από Φουζάριο αργότερα. 
- Μη συγκοµίσεις όταν η θερµοκρασία είναι πάνω από  25°C , διότι υπάρχει κίνδυνος να  
  δηµιουργηθούν σαπίσµατα.  
- Πριν τη συσκευασία έλεγξε αν οι πατάτες είναι ικανοποιητικά στεγνές. 
- Οι τσάντες συσκευασίας πρέπει να έχουν τρύπες αερισµού. 
 

Καταστροφή φυλλώµατος και συγκοµιδή 

 

T.S 77-148 X MONALISA 
  VIVALDI 

 

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

- Η Vivaldi αποθηκεύεται καλά. Στέγνωσε αµέσως µετά τη συγκοµιδή για να αποφύγεις την  
  Αργυρόχρωµη Κηλίδωση.  
- Η ποικιλία είναι ελαφρά ευαίσθητη στο Φουζάριο.  
- Το στέγνωµα και η ψύξη είναι αποτελεσµατικά όταν η θερµοκρασία µειώνεται 0.5 – 0.7°C   
  ανά µέρα. 
- Πρέπει να γίνεται κανονικός αερισµός για να αποφεύγεται η συγκέντρωση CO2 
- Θερµοκρασία αποθήκευσης γύρω στους 7°C. 
 

Αποθήκευση 
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