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                                      έκδοση 2009 - 01 

 

* Πολύ πρώιµη 

 

* Γεµάτοι κόνδυλοι 
 

* Οµοιόµορφο µέγεθος 

 

* Καλή παραγωγή 

 

* Κατάλληλη για πολύ πρώιµη παραγωγή 

 
Ενδεικτικές αποστάσεις φύτευσης όταν η απόσταση 
µεταξύ των αυλακιών είναι  75 εκ. 
 
28/35 χλ. 4.750 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 28 εκ.  
35/50 χλ. 4.150 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 32 εκ.  
50/55 χλ. 3.800 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 35 εκ. 
 

Πληθυσµοί φυτών 

 

  

  

  

  

  

  

VOLUMIA 

 

 
Η Αζωτούχος λίπανση είναι περίπου 25 χλγ N/στρ. 
περιλαµβανοµένων και των αποθεµάτων εδάφους.      
Σπαστή εφαρµογή του Αζώτου δεν έχει κάποιο όφελος 
για τη καλλιέργεια. 
Κάλιο και Φώσφορο ανάλογα µε τις απαιτήσεις του 
εδάφους.  
. 
 
 
 
 
 
 

Λίπανση 

Χαρακτηριστικά 

 

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

VOLUMIA 

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 
Σπογγοσπορίωση 
PVYn 
Ανοχή κονδύλων Yntn 

AB 
Πρώιµη 
Καλή 
Μεγάλοι 
Ωοειδείς 
Μέσος όρος 
Ελαφρά κίτρινη 
Κίτρινη 
∆εν έχει 
 
Σχετικά µικρός 
Κανονικό 
Μέτρια ευαίσθητη 
Μέτρια 
Μέτρια ευαίσθητη 
Μέτρια ευαίσθητη 
18,6 
337 
 
Ανθεκτική: Ro1,4 
Ελαφρά ευαίσθητη: Ro2/3 
Ευαίσθητη: Ro5 
Ανθεκτική: fysio 1,2 
 
Ανθεκτική 
Πολύ ευαίσθητη 
Ανθεκτική 
Ελαφρά ευαίσθητη 
Ελαφρά ευαίσθητη 
Ευαίσθητη 
Ελαφρά ευαίσθητη 
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*Προκαλείται από τον ιό TRV 

 



- Η ποικιλία χρειάζεται ζέστη για να ξυπνήσουν τα µάτια, πράγµα που βοηθά τη γρήγορη 
ανάπτυξη της καλλιέργειας. 
- Συνιστάται να γίνει η φύτευση όταν οι κόνδυλοι έχουν µικρά άσπρα φύτρα. 
- Κάπως ευαίσθητη στη κονδυλοποίηση των φύτρων. Μη φυτέψεις πριν ξυπνήσουν τα µάτια  
  και σε πολύ κρύο έδαφος. 
- Τα καλύτερα αποτελέσµατα λαµβάνονται σε ελαφρά αργιλώδη εδάφη µε καλή δοµή. 
- Οι κόνδυλοι δένουν βαθιά στο σαµάρι, εποµένως µη φυτεύεις πολύ βαθιά. 

Προετοιµασία και φύτεµα 

 

- Κανονικό φύτρωµα και µέτρια ανάπτυξη του φυλλώµατος. 
- Ο αριθµός των στελεχών είναι µάλλον µικρός, µε καλή κάλυψη του εδάφους. 
- Λόγω της πρωιµότητας της ποικιλίας, ο Περονόσπορος συνήθως δεν είναι πρόβληµα.  
  Παρ’ όλα αυτά ψέκασε προληπτικά αν χρειαστεί. 

Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη καλλιέργεια 

 

- Οι κόνδυλοι είναι µεγάλοι πολύ νωρίς. Η συγκοµιδή γίνεται µετά από  90-100 µέρες. 
- Καλή ανθεκτικότητα στους µώλωπες, αλλά είναι µάλλον ευαίσθητη στις µηχανικές βλάβες 
κατά τη συγκοµιδή. 
- Το ψήσιµο της επιδερµίδας δεν είναι γρήγορο. Η συγκοµιδή γίνεται 2 βδοµάδες µετά τη  
  καταστροφή του φυλλώµατος για να ψηθεί η επιδερµίδα. 
- Συγκόµισε µε προσοχή για να αποφύγεις το πλήγωµα των κονδύλων 

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

- Συνιστάται καλό στέγνωµα και επούλωση των πληγών. 
- Μέτρια Ανθεκτικότητα στη Γάγγραινα (Phoma) και το Φουζάριο (Fusarium).. 

Αποθήκευση 

 

  

  

  

  

Γενικές συµβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης   

 

VOLUMIA 

18 Feb 2010 


