
ALLARD X CONCURRENT 

Γενικές συµβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης 

                                      έκδοση 2009 - 01 

 

* Πολύ πρώιµη ωρίµανση 

 

* Οµοιόµορφοι κόνδυλοι  
 

* Γυαλιστερή επιδερµίδα 

 

* Μεγάλο µέγεθος 

 

* Συγκοµίζεται πρώιµα 

 

Αγορά: 40-65 χλ 
Βάθος φύτευσης: 3- 4 cm βαθύτερα από το κανονικό.  
 
Ενδεικτικές αποστάσεις φύτευσης όταν η απόσταση 
µεταξύ των αυλακιών είναι  75 εκ. 
 
28/35 χλ. 7.400 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 18 εκ.  
35/50 χλ. 5.600 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 24 εκ.  
50/55 χλ. 4.400 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 30 εκ. 
 
Μέτρησε τους κονδύλους/σακί για σωστό υπολογισµό  

Πληθυσµοί φυτών 

 

  

  

  

  

  

  

CARRERA 

 

Προσάρµοσε τη λίπανση ανάλογα µε την εδαφολογική 
ανάλυση.  
Άζωτο(N): περίπου 120% σε σύγκριση µε άλλες 
πρώιµες ποικιλίες.  
Εφαρµογή: 4/5 σαν βασική, 1/5 αµέσως µετά τη 
κονδυλοποίηση.  
Η διαθεσιµότητα των λιπασµάτων να είναι σταθερή. 
Η κακή ανάπτυξη θα δηµιουργήσει σχισίµατα. 
Η Carrera είναι ευαίσθητη στις τροφοπενίες. 
Η εφαρµογή ιχνοστοιχείων είναι αναγκαία.   
Το Μαγγάνιο και το Μαγνήσιο δηµιουργούν ζωηρά 
φυτά και προλαµβάνουν την πρόωρη γήρανση.  
Επί πλέον συνιστάται η εφαρµογή Βορίου σε χωράφια 
που το έχουν ανάγκη. 

Λίπανση 

 

Χαρακτηριστικά 

 

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

CARRERA 

Τύπος µαγειρέµατος 
Ωρίµανση 
Ώριµη παραγωγή 
Μέγεθος κονδύλων 
Σχήµα κονδύλων 
Αριθµός κονδύλων 
Χρώµα σάρκας 
Χρώµα επιδερµίδας 
Μούρα  
 
Περίοδος ληθάργου 
Φύτρωµα 
Ευαισθησία στο Sencor 
Ανάπτυξη φυλλώµατος 
Εσωτερικός µωλωπισµός
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 
Μάλλον ψηλή 
Πολύ µεγάλο 
Ωοειδές 
Μικρός αριθµός κονδύλων 
Κίτρινο 
Κίτρινο 
Λίγα 
 

 Μέσος όρος 
Κανονικό 
Μάλλον ευαίσθητη 
Μέτρια 
Μάλλον ευαίσθητη 
Μάλλον ευαίσθητη 
17,3 
311 
 
Ανθεκτική t: Ro1,2/3,4 
Ευαίσθητη: Ro5 
Ανθεκτική: fysio 1 
Ευαίσθητη: fysio 2 
 
Ελαφρά Ευαίσθητη 
Ευαίσθητη 
Ελαφρά Ευαίσθητη 
Ελαφρά Ευαίσθητη 
Ελαφρά Ευαίσθητη 
Πολύ ευαίσθητη 
Ελαφρά Ευαίσθητη 

17 Feb 2010 

*Προκαλείται από τον ιό TRV 

 



- Κανονική περίοδος ληθάργου.  
- Μπορεί να φυτευτεί µε µικρά άσπρα φύτρα. Το κορυφαίο φύτρο αφαιρείται αν είναι µεγάλο. 
- Σε µολυσµένα χωράφια, η καταπολέµηση της Ριζοκτόνια κατά τη φύτευση είναι αναγκαία.  
- Κάνε µεγάλα σαµάρια για να αποφύγεις το πρασίνισµα των κονδύλων. 

Προετοιµασία και φύτεµα 

 

- Τα καλύτερα αποτελέσµατα λαµβάνονται σε πλούσια και βαριά χωράφια µε καλή δοµή.  
- Η ανάπτυξη του φυλλώµατος είναι µέτρια, γι’ αυτό µια αρχική ψηλή δόση N είναι απαραίτητη 
- Συνιστάται η προφυτρωτική εφαρµογή του Sencor , ή µεταφυτρωτικά σε µικρές δόσεις.   
- Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν σοβαρά το αποτέλεσµα. Προσάρµοσε τη δόση σ’ αυτές 
  Τις συνθήκες. 
- Κάνε προληπτικούς ψεκασµούς για τη καταπολέµηση της Αλτερνάρια στη κατάλληλη εποχή. 
- Καταπολέµηση Περονόσπορου  
   * Κάνε νωρίς προληπτικούς ψεκασµούς για τη καταπολέµηση του Περονόσπορου µε 
     φάρµακα τα οποία καταπολεµούν ταυτόχρονα και την Αλτερνάρια. 
   * Κάνε εναλλαγή των φαρµάκων. 
   * Αργότερα, χρησιµοποίησε φάρµακα που προστατεύουν καλύτερα τον κόνδυλο.   
- Κάνε κανονικά ποτίσµατα για να πετύχεις οµοιόµορφη ανάπτυξη.  
- Μεγάλη ανάπτυξη στο δεύτερο µέρος της ζωής της καλλιέργειας δεν είναι επιθυµητή. 
 

Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη καλλιέργεια 

 

- Γενικά, οι κόνδυλοι της Carrera αποσπώνται εύκολα από τους στόλονες.   
- Πάρε τις αναγκαίες προφυλάξεις για να αποφύγεις τις µηχανικές βλάβες και τους  
  εσωτερικούς µώλωπες.  
- Περιόρισε το ύψος πτώσης κατά τη συγκοµιδή και την αποθήκευση. 

Καταστροφή φυλλώµατος και συγκοµιδή 

 

ALLARD X CONCURRENT 
  CARRERA 

 

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

- Η Carrera είναι πρώιµη ποικιλία και εποµένως οι πωλήσεις γίνονται αµέσως ή σε 1-2  µήνες 
  µετά τη συγκοµιδή.    
- Για αποθήκευση πέραν των 3 µηνών χρειάζεται µηχανική ψύξη.   

Αποθήκευση 
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