
 

Η Καλλιέργεια της πατάτας 

Η παηάηα (Solanum tuberosum) γλσζηή θαη σο "γεώκειν", είλαη θπηό πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ηξπρλνεηδώλ 

(Solanaceae) 

 

Καιιηεξγείηαη γηα ηνπο εδώδηκνπο θνλδύινπο ηεο, νη νπνίνη είλαη πινύζηνη ζε άκπιν θαη απνηεινύλ ηξνθή κεγάιεο 

ζξεπηηθήο αμίαο. ). Η παηάηα έρεη ζπλδπαζηεί κε ην αλζπηγηεηλό θαγεηό γηαηί ζπλήζσο ζεξβίξεηαη ηεγαληζκέλε.ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, ε παηάηα είλαη είλαη έλα πνιύ ζξεπηηθό ιαραληθό.Μία κέζε παηάηα (173 gr) έρεη 163 ζεξκίδεο, θαζόινπ 

ιηπαξά, απνηειεί κία εμαηξεηηθή πεγή θαιίνπ (βνεζά ζηνλ έιεγρν ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο) θαη βηηακίλεο C.Απνηειεί επίζεο 

κία θαιή πεγή θπζηθώλ ηλώλ, καγλεζίνπ, ραιθνύ, καγλεζίνπ, βηηακίλεο B6 θαη θνιηθνύ νμέσο.Οη παηάηεο απνηεινύλ 

επίζεο πεγή ρισξνγεληθνύ νμέσο, ελόο θπηνρεκηθνύ πνπ ε έξεπλα έρεη απνδείμεη όηη κπνξεί λα κπινθάξεη ηε δεκηνπξγία 

θαξθηλνγελώλ ληηξνζακηλάζσλ θαη λα κεηώζεη ην θίλδπλν θαξθίλσλ ζην ήπαξ (ζπθώηη) θαη νξζό (θόινλ).Μία πξόζβαηε 

βξεηαληθή έξεπλα, αλαθάιπςε ζηηο παηάηεο νπζίεο πνπ νλνκάδνληαη kukoamines, πνπ κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηα επίπεδα 

ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο.Δίλαη θπηό ηζαγελέο ηνπ Mεμηθνύ, ηνπ Πεξνύ, ηεο Xηιήο θαη ηεο Kνινκβίαο, πεξηνρέο όπνπ δνύζαλ 

Ιλδηάλνη, Ίλθαο, Αδηέθνη. Μεηαθέξζεθε από ηε Νόηην Ακεξηθή ζηελ Ιζπαλία από Ιζπαλνύο εμεξεπλεηέο θαη γξήγνξα 

επεθηάζεθε ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. 

Δίλαη επξύηαηα δηαδεδνκέλε ζηελ Διιάδα θαη απνηειεί ηκήκα ηεο βαζηθήο δηαηξνθήο ηνπ πιεζπζκνύ. ηελ Διιάδα ηελ 

έθεξε ν Ισάλλεο Καπνδίζηξηαο. ηελ αξρή θαιιηεξγήζεθε ζε πεξηνξηζκέλε θιίκαθα, πεηξακαηηθά, ζηελ πεξηνρή ηεο 

Tίξπλζαο. Λέγεηαη κάιηζηα όηη ν Ισάλλεο Καπνδίζηξηαο ιόγσ ηεο επηθπιαθηηθόηεηαο ησλ Διιήλσλ πξνο ην λέν ηξόθηκν 

ηηο θιείδσλε ζε απνζήθεο ηηο νπνίεο εζθεκκέλα άθελε αθύιαθηεο ηε λύρηα, ώζηε λα κπνξεί ν ιαόο λα ηηο θιέςεη 

λνκίδνληαο όηη είλαη πνιύηηκεο.Η παξαγσγή παηάηαο ήηαλ ζεκαληηθή, ηδηαίηεξα ζηα δύζθνια ρξόληα ησλ Παγθνζκίσλ 

πνιέκσλ, αθνύ έζξεςε θαη θξάηεζε δσληαλνύο πνιινύο αλζξώπνπο. H θαιιηέξγεηα παηαηώλ ζηελ Kύπξν απνηειεί κηα 

ζεκαληηθή πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηνπο παξαγσγνύο θαη εμίζνπ ζεκαληηθή πεγή ζπλαιιάγκαηνο γηα ηνλ ηόπν. 

Yπνινγίδεηαη όηη ην 33%ηνπ ζπλαιιάγκαηνο από ηηο εμαγσγέο γεσξγνθηελνηξνθηθώλ πξντόλησλ ή 50% πεξίπνπ ησλ 

γεσξγηθώλ πξντόλησλ πξνέξρεηαη από ηηο εμαγσγέο πξώηκσλ παηαηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Ηπεηξσηηθήο Eπξώπεο, ηνπ 

Hλσκέλνπ Bαζηιείνπ θαη ηεο θαλδηλαβίαο θαη αλέξρεηαη ζε 17 εθ.επξό πεξίπνπ. 

 

Καηάιιειεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

Γεληθά ε παηάηα επδνθηκεί ζε ζρεηηθά ςπρξά θαη δξνζεξά θιίκαηα. H θαιύηεξε παξαγσγή επηηπγράλεηαη ζε πεξηνρέο 

ζρεηηθά δξνζεξέο κε νκνηόκνξθε ζεξκνθξαζία, ρσξίο κεγάιεο δηαθπκάλζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαιιηέξγεηαο θαη κε 

κέηξηεο σο ζπρλέο βξνρνπηώζεηο. Γηα κέγηζηε παξαγσγή ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πξέπεη λα θηκαίλεηαη ζηνπο 16-21
ν
C θαη 
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ε ζεξκνθξαζία έδαθνπο ζηνπο 22
0
C . Tα πην θαηάιιεια εδάθε γηα παηάηεο είλαη ηα βαζηά γόληκα θαη θαιά 

απνζηξαγγηδόκελα. ε εδάθε πνπ έρνπλ θησρή απνζηξάγγηζε ή είλαη βαξεηά, όπσο ηα αξγηιώδε, νη θόλδπινη είλαη 

ζπλήζσο παξακνξθσκέλνη, έρνπλ ξσγκέο θαη ζπλήζσο είλαη θησρνί ζηελ εκθάληζε. Aλ θαη νη παηάηεο κπνξνύλ λα 

θαιιηεξγεζνύλ ζε πνηθηιία εδαθώλ, νη πην θαιέο απνδόζεηο ιακβάλνληαη από εδάθε ακκνπειώδε θαη ακκναξγηιώδε. Με 

άξηζην ph 5-6,5 αιιά ηθαλνπηνεηηθή παξαγσγή θαη ζε ειαθξά αιθαιηθά εδάθε κε ph εώο 7,5. 

 

Μεηάβαζε ζε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα. 

 Οη παηάηεο είλαη κηα πνιύ εύθνιε θαιιηέξγεηα ιαραληθώλ γηα λα αλαπηπρζνύλ, αιιά δελ είλαη ην πην εύθνιν λα 

αλαπηπρζνύλ ρξεζηκνπνηώληαο βηνινγηθέο κεζόδνπο. Απηό είλαη επεηδή είλαη επηξξεπείο ζε αξθεηά έληνκα θαη αζζέλεηεο 

πνπ κπνξεί λα είλαη κηα πξόθιεζε γηα ηε δηαρείξηζε νξγαληθά.Έλαο παξαγσγόο αγξνηηθώλ πξντόλησλ πνπ παξάγνληαη µε 

ζπκβαηηθό ηξόπν, ν νπνίνο επηζπµεί λα θαιιηεξγήζεη ηα ρσξάθηα ηνπ µε βηνινγηθό ηξόπν, πξέπεη λα εθαξµόζεη γηα ηα 

αγξνηεµάρηα απηά ηηο αξρέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο γηα µία µεηαβαηηθή πεξίνδν πνπ νλνµάδεηαη πεξίνδνο κεηαηξνπήο. Η 

πεξίνδνο µεηαηξνπήο είλαη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. Σν δηάζηεκα απηό δελ πξέπεη λα ρξεηζεκνπνηεζεί θαζόινπ 

ζπλζεηηθό ιίπαζκα, αιιά νύηε  ρεκηθό ζθέπαζκα γηα θαηαπνιέκεζε ερζξώλ θαη αζζαηλείσλ. Καηα ηελ κεηάβαζε από ηελ 

ζπκβαηηθή ζηελ βηνινγηθή κέζνδν θαιιηέξγεηαο, πξώηνο ζηόρνο είλαη ε αλαδσγόλεζε ηνπ εδάθνπο θαη απόηεξνο ζθνπόο 

ε απνθαηάζηαζε ηεο βηνινγηθήο ηζνξξνπίαο ζην αγξόθηεκα. Η δηαθνπή ηεο ρξήζεο ρεκίθσλ κέζσλ θαη ε ρξεζεκνπνίεζε 

ηερληθώλ βηνινγηθήο γεσξγίαο (ρισξή ιίπαλζε) βειηηώλεη ηηο ζπλζήθεο ηνπ εδάθνπο θαη επαλαθέξεη ηνλ πνιιαπιαζηακό 

ησλ κηθξννξγαληζκώλ. 

 

Άξδεπζε: Η παηάηα απαηηεί κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ ζε όια ηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηεο. Η έιιεηςε λεξνύ είλαη έλαο από 

ηνπο ζπνπδαηόηεξνπο πεξηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο παηάηαο ζε κία πεξηνρή. Έλα ζηξέκκα παηάηαο 

αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο κπνξεί λα θαηαλαιώζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βηνινγηθνύ θύθινπ ηεο από 300- 

800 θπβ. κέηξα λεξό/ζηξέκκα. Η εθαξκνγή ηνπ λεξνύ γίλεηαη κε απιάθηα ή κε ηερλεηή βξνρή. Η θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο 

έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ζε λεξό αλάινγν κε ξν ζηάδην ηεο θαιιηέξγεηαο.  

 Καηά ηελ θύηεπζε έσο ην θύηξσκα ην έδαθνο πξέπεη λα είλαη πγξό αιιά όρη θνξεζκέλν γηα λα κελ ζαπίζεη ν 

παηαηόζπνξνο. 

 Από ην θύηξσκα έσο ηελ έλαξμε ηεο θνλδπινπνίεζεο κεησκέλεο αλάγθεο ζε λεξό,αιιά όρη ζηεγλό έδαθνο. 

 Καηά ηε πεξίνδν δηόγθσζεο ησλ θνλδύισλ έρεη κεγάιεο απαηηήζεηο ζε λεξό. 

Δάλ ην λεξό πνπ γίλεηαη ε άδξεπζε έρεη αγσγηκόηεηα >1,7 mS πνηίδνπκε κε απιάθηα γηα λα απνθύγνπκε πξνβιήκαηα 

αιαηόηεηαο. 

 



Λίπαλζε: είλαη απαηηεηηθό θπηό ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη απνξξνθά από ην έδαθνο ζρεηηθά κεγάιεο πνζόηεηεο απηώλ,ζε 

ζρεηηθά κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα.Γηα παξαγσγή 4,5 ηόλσλ παηαηαο απνξξνθνύληαη από ην έδαθνο πεξίπνπ 23 θηιά Ν 3,5 

θηια Ρ θαη 30 θηια Κ. 

πγθνκηδή: νη θόλδπινη ζπγθνκίδνληαη πεξίπνπ 90-120 κέξεο κεηα ηελ θύηεπζε, όηαλ έρνπλ σξηκάζεη πιήξσο. Σα 

θξηηήξηα σξίκαλζεο είλαη...ην ππέξγεην κένο ηνπ θπηνύ λα θηηξηλίδεη θαη λα απνζπώληαη εύθνια από ην έδαθνο κε 

ηξάβεγκα. Ο θινηόο ησλ θνλδύισλ λα είλαη ζθιεξόο θαη λα κελ απνζπάηαη κε ηελ πίεζε ηνπ αληηρεηξα. 

Ακέζνο κεηά ηελ ζπγθνκηδή θαη γηα 4-5 εκέξεο νη θόλδπινη ηνπνζεηνύληε ζηνπο 16-21 
ν
C   κε πςειή ζρεηηθή πγξαζία 90-

90% γηα λα παρπλζεί ν θινηόο ηνπ θνλδύινπ θαη λα επνπισζνύλ νη πιεγέο θαη νη ηξαπκαηηζκνί από ηελ ζπγθνκηδή. 

Ετθροί 

 Λίηα (Phthorimaea operculella) 

Δίλαη µηα µηθξή πεηαινύδα µε αλνηρηό ζηαρηνθαθέ ρξώµα. Σα ζθνπιήθηα ηεο πξνθαινύλ δεµηέο ζηνπο βιαζηνύο, ηα θύιια 

θαη ηνπο θνλδύινπο. πµπιεξώλεη 8-10 γελεέο ην ρξόλν.  

Σα µέηξα θαηαπνιέµεζεο, πνπ ιαµβάλνληαη είηε ζην ρσξάθη, είηε θαηά ηε µεηαθνξά ή ηελ απνζήθεπζε ησλ παηαηώλ, 

πξέπεη λα απνβιέπνπλ θπξίσο ζηελ παξεµπόδηζε ηεο πξνζβνιήο .  

ην ρνξάθη ε επέκβαζε γηα θαηαπνιέκεζε ηεο ιίηαο είλαη ζπλήζσο αρξείαζηε δεδνκέλνπ όηη ν παξαγσγόο πνηίδεη 

θαλνληθά ηηο παηάηεο ηνπ θαη παξεκπνδίδεηαη ην ζρίζηκν ηνπ εδάθνπο. 

Μεηά ηε ζπγθνµηδή, νη θόλδπινη δελ πξέπεη λα µέλνπλ εθηεζεηµέλνη ζηνπο αγξνύο αιιά λα ζθεπάδνληαη µε ρώµα ή ζα-

θνύιεο ή ξνύρηλα θαιύµµαηα, πνηέ όµσο µε θύιια ή βιαζηνύο ησλ παηαηώλ γηαηί ε πεηαινύδα εμαθνινπζεί λα γελλά ηα 

απγά ηεο ζηνπο θνλδύινπο θαη έρνπµε ζπλήζσο πνιύ ζνβαξή πξνζβνιή.  

Οη πγηείο θόλδπινη πξέπεη λα µεηαθηλνύληαη από ην ρσξάθη ηε µέξα ηεο ζπγθνµηδήο, ελώ όζνη είλαη πξνζβεβιεµέλνη λα 

θαηαζηξέθνληαη ή λα βξάδνληαη θαη λα δίλνληαη ζηα δώα, ώζηε λα µε µπνξεί ε ιίηα λα πνιιαπιαζηαζηεί.  

Μπνξεί λα γίλεη ςέθαζκα κε βαθηιν γηα αληηκεηώπηζε ησλ πξνλπκθώλ. 

Γελ πξέπεη λα απνζεθεύνληαη πγηείο θόλδπινη µέζα ζε απνζήθε ή θνληά ζε απνζήθε όπνπ ππήξραλ πξνεγνπµέλσο 

πξνζβεβιεµέλνη θόλδπινη, εθηόο αλ ε απνζήθε απηή θαζαξηζηεί θαη απνιπµαλζεί θαηάιιεια. Οη απνζήθεο δελ πξέπεη λα 

έρνπλ ζρηζµέο θαη ηα παξάζπξα, νη πόξηεο θαη ε ζηέγε ηνπο δελ πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ηεο ιίηαο. Καηά ηελ 

απνζήθεπζε ησλ παηαηώλ, είηε ζε ζσξνύο, είηε ζηηο απνζήθεο, ζπζηήλεηαη ζθόληζµα ηνπο µε Βάθηιιν, ζε αλαινγία 2-3 

θηιά θαηά ηόλν παηαηώλ.  

 

 

 εξηβίδηα ησλ ιαραληθώλ (Spodoptera littoralis) 

 



Σα ηέιεηα απηώλ ησλ εληόκσλ είλαη λπρηόβηεο πεηαινύδεο. Σα ζθνπιήθηα ηνπο είλαη πνιπθάγα θαη πξνζβάιινπλ κεγάιε 

πνηθηιία θαιιηεξγεκέλσλ θαη άγξησλ θπηώλ. ηελ Κύπξν, ηα ζεξηβίδηα εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζε πνιύ κεγάιν πιεζπζκό 

θαηά ην θζηλόπσξν θαη ιηγόηεξν θαηά ηελ άλνημε. Σα ζθνπιήθηα ηνπο ζπλήζσο ηξέθνληαη θαηά ηε λύρηα. 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δνιώκαηα θαη αθνύ είλαη ιεπηδόπηεξν, πξνιεπηηθνη ςεθαζκνί κε 

βάθηιν.  

 

 Ληξηνκύδα ή Φπιινξύθηεο ηεο παηάηαο 

 

Η ιηξηνκύδα είλαη έλαο λένο ερζξόο πνπ πξνζβάιιεη ηηο παηάηεο, ηα ιαραληθά, ηα άλζε θαη αξθεηά δηδάληα. ηηο παηάηεο ηα 

ηέιεηα έληνκα (κύγεο) δεκηνπξγνύλ ηζηκπήκαηα ζηα θύιια, ελώ ηα ζθνπιήθηα ζηνέο θαηαιήγνληαο ζηα αγγεία, πνπ ηα 

θξάδνπλ θαη ηα θαηαζηξέθνπλ. Απνηέιεζκα είλαη ε μήξαλζε ηνπ θπιιώκαηνο. 

Η θαηαπνιέκεζε ηεο ιηξηνκύδαο κε βηνινγηθή κέζνδν βαζίδεηαη ζηνπο θπζηθνύο ηεο ερζξνύο. 

 Αθίδεο 

Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani, Aphis fabae. 

Βξίζθνληαη ζπλήζσο ζηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ θύιινπ, όπνπ ζρεκαηίδνπλ απνηθίεο. Χαξαθηεξηζηηθό είλαη ε παξαγσγή 

κειηηηώκαηνο πνπ επλννύλ ηελ αλάπηπμε κπθήησλ. ε ζνβαξέο πξνζβνιέο ηα θύιια θαξνπιηάδνπλ θαη 

κεηαρξσκαηίδνληαη. Δθηόο από ηελ απνκύδεζε ρπκώλ νη αθίδεο κπνξεί λα κεηαθέξνπλ ηώζεηο. Η αληηκεηώπηζε ηνπο 

κπνξεί λα γίλεη κε ςεθαζκό κε ζάπσλεο. 

 

 Χξπζνλεκαηώδεο 

 

  Μηθξνζθνπηθό ζθνπιεθάθη πνπ δεη ζην   έδαθνο θαη ηξέθεηαη πάλσ ζηηο ξίδεο ηνπ θπηνύ ηεο παηάηαο ηηο νπνίεο 

θαηαζηξέθεη. Έηζη αδπλαηεί ην θπηό λα πξνζιάβεη ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη λεξό, παξακέλεη αδύλαην, λάλν θαη ε παξαγσγή 

ηνπ είλαη ρακειή ή εθκεδελίδεηαη. Δάλ έλαο παξαγσγόο ερεί πξνβιήκαηα κε λεκαηώδεηο κπνξεί λα ζπείξεη ζηηεξά ή λα  

θάλεη θαινθαηξηλά νξγώκαηα επί 2-3 έηε,έηζη απαιιάζζνπκε ην έδαθνο από ηνπο λεκαηώδεηο. Άιινο ηξόπνο είλαη λα 

ζπείξνπκε θαηεθέο ζην ρσξάθη. Δπίζεο, ε θαιιηέξγεηα ηνπ θίηξηλνπ ζηλαπηνύ πεξηνξίδεη ηνπο λεκαηώδεηο. Σνλ θαηεθέ 

κπνξνύκε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ πξνθαιιηέξγεηα, αιιά θαη ελδηάκεζα ζηα θπηά. 

 

Για την αντιμετώπιση των ετθρών πρότείνοσμε το σκέσασμα Cyren ,Neemazal,Alverde,Kumulus. 

 

 

 

 

 



Ασθένειες 

 

 Ο πεξνλόζπνξνο  

 

Ο πεξνλόζπνξνο ησλ παηαηώλ πξνθαιείηαη από ην κύθεηα Phytophthora infestans θαη πξνμελεί ζνβαξέο δεκηέο ζηηο πα- 

ηαηνθπηείεο αλ δε ιεθζνύλ έγθαηξα ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα. Η εκθάληζε θαη εμάπισζε ηνπ πεξνλόζπνξνπ 

επλνείηαη από δξνζεξό θαηξό κε ζεξκνθξαζίεο 15-25 βαζκνύο Κειζίνπ θαη ςειή ζρεηηθή πγξαζία. Σα ζπκπηώκαηα 

εκθαλίδνληαη αξρηθάζην θύιισκα ζαλ θηηξηλσπέο θειίδεο πνπ ζύληνκα γίλνληαη θαζηαλσπέο θαη μεξαίλνληαη αλ θαηά ηελ 

πεξίνδν  απηή ν θαηξόο είλαη ζεξκόο θαη μεξόο (νπόηε ν πεξνλόζπνξνο πεξηνξίδεηαη ).Αλ όκσο ν θαηξόο είλαη πγξόο ε 

θάησ επηθάλεηα ησλ θειίδσλ θαιύπηεηαη κε ππόιεπθε κνύρια πνπ είλαη ε θαξπνθνξία ηνπ κύθεηα. Μέηξα 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ πεξνλόζπνξνπ: Δπηβάιιεηαη νπσζδήπνηε λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα ελαληίνλ ηεο αζζέλεηαο 

πξνηνύ εθδεισζεί θαη όρη ζεξαπεπηηθά κέηξα κεηά ηελ εκθάληζε θαη εμάπισζή ηεο. Αλ γίλεη πξνζβνιή κπνξεί λα γίλεη 

ςεθαζκόο κε ραιθνύρα. 

 

 Μαπξνδάκπεο ησλ παηαηώλ (Erwinia spp.) 

 

Χαξαθηεξηζηηθό ζύκπησκα ηεο αζζέλεηαο είλαη ην καύξηζκα ηεο βάζεο ηνπ ζηειέρνπο πνπ ζαπίδεη κέρξη ην κεηξηθό 

θόλδπιν. Απνηέιεζκα ηεο πξνζβνιήο είλαη αξρηθά ε κάξαλζε ηνπ θπηνύ θαη θαηόπηλ ε μήξαλζε ηνπ. Η αζζέλεηα επλνείηαη 

από ηελ ςειή πγξαζία ηνπ εδάθνπο. πζηήλεηαη ε ρξήζε πγηνύο ζπόξνπ θαη εθξίδσζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θπηώλ. 

 

 Φνπδάξην θαη βεξηηηζίιην ησλ παηαηώλ 

 

(fusarium oxysporum θαη Verticillium dahlia) Η κάξαλζε ησλ θπηώλ ησλ παηαηώλ πνπ νθείιεηαη ζηνπο κύθεηεο θνπδάξην 

θαη βεξηηηζίιην ραξαθηεξίδεηαη από έλα ηνπηθό ρξσκαηηζκό (ρξώκα θαθέ) ηνπ αγγεηώδνπο ζπζηήκαην ησλ ζηειερώλ θαη 

ησλ θνλδύισλ. πζηήλεηαη ε ρξήζε πγηνύο ζπόξνπ θαη ακεηςηζπνξά κε ζηηεξά. 

 

 Αιηεξλαξίσζε(Alternaria solani) 

Ο κύθεηαο πνπ επζύλεηαη γη’ απηή ηελ αζζέλεηα είλαη ν Alternaria solani.Πξνζβάιιεη όια ηα κέξε ηνπ θπηνύ, ζηειέρε, 

θύιια, θαξπνύο ,θόλδπινπο. Χαξαθηεξηζηηθό ηεο αζζέλεηαο είλαη ε δεκηνπξγία θειίδσλ ζηνπο θνλδύινπο ηεο παηάηαο, νη 

θειίδεο είλαη θαζηαλέο θαη κπνξεί λα εθηείλνληαη ζε κεγάιν ηκήκα ηνπ θαξπνύ.Οη κνιύλζεηο μεθηλνύλ από ππνιείκκαηα 

θαιιηέξγεηαο ή από απηνθπή κνιπζκέλα θπηά θαη επλννύληαη από ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ζηηο νπνίεο βιαζηάλνπλ ηα 

ζπόξηα. Απαξαίηεηε είλαη σζηόζν ε ύπαξμε ειεύζεξεο πγξαζίαο κε ηε κνξθή ζηαγόλσλ επάλσ ζηηο θπηηθέο επηθάλεηεο. 

Γηα ηελ ααπνθπγεί ηνπ κνιύζκαηνο θξνληίδνπκε λα κελ αθήζνπκε ππνιείκκαηα από πξσηγνύκελε θαιιείεξγεηα θαη ην 

πόηηζκα λα γίλεηαη πξσί γηα λα ζηεγλσλνπλ γξήγνξα ηα θύιια.  



Για τις μσκητολογικές ασθένειες της πατάτας προτείνοσμε  Acrobat,Cabrio duo, Enervin duo, Enervin top και 

Polyram. 

 

Ιώσεις 

Οη θπξηόηεξεο ηώζεηο πνπ πξνζβάιινπλ ηελ παηάηα είλαη ην Απιό κσζατθό (PVS), ε Ραβδσηή θπιιόπησζε θαη ην 

Καξνύιηαζκα ηεο παηάηαο(PLRV). Γηα αληηκεηώπηζε ησλ ηνινγηθώλ αζζελεηώλ ζηηο παηάηεο επηβάιιεηαη όπσο 

ρξεζηκνπνηείηαη πηζηνπνηεκέλνο παηαηόζπνξνο, ε αθαίξεζε θπηώλ μεληζηώλ γύξν θαη κέζα από ην ρνξάθη θαη ζπρλνί 

ειέρνη γηα παξνπζία ζππησκάησλ ή θνξέσλ ησλ ηώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


