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ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Ο προγραµµατισµός της Ανοιξιάτικης παραγωγής πατατών και συνεπώς η επιλογή της ποσότητας
και των ποικιλιών του πατατοσπόρου που θα εισαχθεί είναι κάθε χρόνο η σηµαντικότερη απόφαση
του Συµβουλίου αφού καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την επιτυχία της εσοδείας.
Το Συµβούλιο Πατατών, πριν αποφασίσει τον προγραµµατισµό του εκτός από τις υπάρχουσες
προοπτικές διάθεσης και τα προσυµφωνηµένα προγράµµατα µε τις υπεραγορές, θα πρέπει να
λάβει υπόψη του τον αριθµό και τις δυνατότητες παραγωγής των πατατοπαραγωγών που
αντιπροσωπεύει και κατά το δυνατό τις προτιµήσεις τους σε ποικιλίες. Επίσης και φέτος θα πρέπει
να λάβει υπόψη του την έλλειψη νερού για άρδευση λόγω της συνεχιζόµενης ανοµβρίας. Θα
πρέπει ακόµα να λάβει υπόψη του τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις των αντιπροσώπων του και
των πελατών τους και να προσπαθήσει να τις ικανοποιήσει, έστω στο ελάχιστο, ώστε να µην τους
χάσει και από συνεργάτες να τους κάµει ανταγωνιστές του. Ούτε βέβαια να φτάσει στο άλλο άκρο
ώστε να δώσει σε κάποιους από αυτούς την ευκαιρία να εκµεταλλευτούν τη κατάσταση.
Το Συµβούλιο θα πρέπει επίσης να προβλέψει τον ανταγωνισµό που θα αντιµετωπίσει και από τις
ίδιες τις κυπριακές πατάτες, ελληνοκυπριακές και σίγουρα τις τουρκοκυπριακές, οι οποίες µετά τις
ψηλές τιµές που εξασφαλίζουν µε τη βοήθεια κάποιων Ελληνοκυπρίων εµπόρων αναµένονται όλο
και σε πιο αυξηµένες ποσότητες. Στην αγορά και εισαγωγή του πατατοσπόρου και για ευνόητους
λόγους, θα πρέπει να λάβει υπόψη του αν ανάµεσα στους προµηθευτές πατατοσπόρου υπάρχουν
αντιπρόσωποι, συνεργάτες και γενικά πελάτες του. Βεβαίως περισσότερο από όλα, το Συµβούλιο
θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις γνώσεις και τη µεγάλη εµπειρία που το ίδιο έχει αναφορικά µε τις
προτιµήσεις των πελατών του στις διάφορες αγορές του εξωτερικού ως προς τις ποικιλίες. Καλά θα
είναι να γίνει ισορροπηµένη εισαγωγή και των διαφόρων τύπων ποικιλιών (σαλατοπατάτες,
συνήθεις, αλευρώδεις) λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των διαφόρων αγορών. Για παράδειγµα
υπάρχουν µεγάλες γερµανικές υπεραγορές που για να συµφωνήσουν µεγάλα προγράµµατα µε
πατάτες µιας χώρας θέτουν σαν προϋπόθεση την προσφορά και των τριών τύπων ποικιλιών.
Σηµαντικό είναι η κάθε ποικιλία να φυτευτεί την κατάλληλη στιγµή ώστε χρονικά η εκρίζωση της να
συµπέσει µε την περίοδο ζήτησης της. Για παράδειγµα οι γερµανικές ποικιλίες Annabelle, Filea και
Sieglinde εξασφαλίζουν τις πιο ψηλές τιµές στις χονδρικές αγορές της Γερµανίας νωρίς την ΄Ανοιξη
και προτού εµφανιστούν οι ιταλικές αλλά κυρίως προτού κατακλυστούν οι αγορές αυτές από τις
πρώϊµες γερµανικές. Επειδή οι ποικιλίες αυτές δεν έχουν καµία ιδιαίτερη ζήτηση από τις
υπεραγορές οι τιµές τους συνήθως πέφτουν απότοµα σε χαµηλά επίπεδα µετά τα µέσα Μαϊου.
Το αν θα πουληθεί για παράδειγµα η Filea σε καλές τιµές δεν εξαρτάται µόνο από τη ποσότητα του
πατατοσπόρου που θα εισαχθεί αλλά από το ΠΟΤΕ θα φυτευτεί. Το ίδιο ισχύει και για άλλες
ποικιλίες όπως οι Annabelle, η Sieglinde, η Charlotte κλπ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2009
(α) Κατά την ΄Ανοιξη του 2005 800 παραγωγοί της ΠΟΠ µε 2.900 τόνους εισαγοµένου πατατοσπόρου (και
µικρής ποσότητας ντόπιου) µας παρέδωσαν 40.000 τόνους πατατών για εξαγωγή ενώ κατά το 2006 γύρω
στους 1.000 παραγωγούς που συνεργάστηκαν µε το Συµβούλιο µε 3.650 τόνους πατατόσπορο (και µικρή
ποσότητα ντόπιου) µας παρέδωσαν µόνο 38.454 τόνους. Το 2007 µε 4500 τόνους περίπου πατατοσπόρου
εξάχθηκαν 47.500 τόνοι πατάτες ενώ το 2008 οι παραγωγοί µας µε 3000 τόνους εισαγόµενο πατατόσπορο
παρέδωσαν για εξαγωγή 30.664 τόνους (είχαν προγραµµατιστεί 35.000 τόνοι) (αλλά η παραγωγή µειώθηκε
λόγω παγετού αλλά και της ανοµβρίας). Επιθυµητό θα ήταν η εισαγωγή πατατοσπόρου φέτος να είναι
τουλάχιστο γύρω στα περσινά επίπεδα. Αυτό ωστόσο θα εξαρτηθεί απόλυτα από τις καιρικές συνθήκες που
θα επικρατήσουν τις λίγες προσεχείς βδοµάδες αλλά και τα προγράµµατα που θα προσυµφωνηθούν µε τις
υπεραγορές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Εισαγόµενος πατατόσπορος και εξαγωγή κατά το 2005, 2006,2007 και 2008.
Προγραµµατισµός για εισαγωγή πατατοσπόρου και αναµενόµενη εξαγωγή το 2009 (σε
τόνους)
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Η ποσότητα των ποικιλιών Μαρφόνα (bakers), Charlotte (babies) και άλλων π.χ. ποικιλίες
AGRICO και ΤEBINA για Ελλάδα) θα εξαρτηθεί από τις συµφωνίες που θα γίνουν µε τις
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40.119

υπεραγορές (ζήτηση – τιµές- παραγωγού). Την ποσότητα της Νίκολα την χρειαζόµαστε γι’αυτό
πρέπει να εξασκηθεί κάποια (λογική) πίεση στους παραγωγούς (ανάλογα βέβαια και µε την εξέλιξη
των καιρικών συνθηκών.
Πιο πάνω γίνεται εισήγηση για την φετεινή εισαγωγή του πατατοσπόρου και την αναµενόµενη
παραλαβή πατατών κατά ποικιλία. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως φέτος πρακτικά δεν υπάρχει
κυπριακός πατατόσπορος για φύτευση.
*Στις άλλες για τα προηγούµενα χρόνια περιλαµβάνονται οι ποικιλίες Φρέϊα, Μαρκίς, Μαρίς Πήαρ,
Αικενχαϊµερ, Μανταλλέϊν, Κουρµαντίν, Ρεµάρκα, Κορόλ, Κουίνσι, Ρόζεβαλ κλπ και για φέτος
πιθανώς οι Φρέϊα, Τεπίνα, Βιβάλτι,Αικενχάϊµερ, Μανταλέϊν, Κουρµαντίν κλπ.
ΣΗΜ. - Ανάλογα µε τις συµφωνίες που θα γίνουν µε τις υπεραγορές για Bakers, Babies πειράµατα
κλπ. θα αποφασιστούν οι ποσότητες των Marfona και Cara και οι «πειραµατικές» ποικιλίες.
- Περίπου 175 τόνοι πατατόσπορος Σπούντα θα χρησιµοποιηθούν για τη παραγωγή
πατατοσπόρου (όπως και 25 τόνοι LISETA).
- Από τη ποσότητα της Σπούντα που θα παραχθεί 6-8 χιλιάδες τόνοι, υπολογίζεται να διατεθούν
στην κυπριακή αγορά.
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ΠOIKIΛIEΣ ΠATATAΣ
O προγραµµατισµός της ανοιξιάτικης εσοδείας πατατών, δηλαδή η απόφαση για την ποσότητα και
τις ποικιλίες πατατοσπόρου που θα φυτευτούν κατά περίοδο ήταν πάντοτε δύσκολη υπόθεση για
το Σ.E.K.Π., ακόµα και στα 40 χρόνια µονοπωλιακού καθεστώτος. Σήµερα µε την ελευθέρωση των
εισαγωγών πατατοσπόρου και των εξαγωγών πατατών τα πράγµατα έγιναν ακόµα πιο δύσκολα,
πολύπλοκα και πολύ πιο επικίνδυνα.
Όταν το Συµβούλιο Πατατών αποφασίζει την ποσότητα και τις ποικιλίες πατατών που πρέπει να
παράξουν οι πατατοπαραγωγοί που συνεργάζονται µαζί του, ώστε να έχουν τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσµατα, δεν γνωρίζει τι θα πράξουν οι άλλοι Kύπριοι εξαγωγείς. Eξάλλου οι περισσότεροι
από αυτούς δουλεύουν µε προµήθεια πράγµα που σηµαίνει πως πάντοτε κερδίζουν. Προσπάθεια
κάποιων είναι να παρουσιάζουν τα πράγµατα πάντοτε ρόδινα ώστε να πείθουν τους παραγωγούς
να φυτεύουν όσο το δυνατό µεγαλύτερες ποσότητες και έτσι να έχουν οι ίδιοι µεγαλύτερα κέρδη.
Aκόµα και εκείνοι οι έµποροι που αγοράζουν τις πατάτες από τους παραγωγούς (σχεδόν
ανύπαρκτοι στην Kύπρο) έχουν τη δυνατότητα σε περίπτωση που τα πράγµατα την Άνοιξη δεν
εξελιχθούν ευνοϊκά να σταµατήσουν τις εξαγωγές και να «αναγκάσουν» τους παραγωγούς να
αναζητήσουν τρόπους να παραδώσουν τις πατάτες τους στο Συµβούλιο ή κάπου αλλού.
Mπορεί γύρω από το Συµβούλιο να έχει συνασπιστεί η πλειοψηφία των πατατοπαραγωγών,
ωστόσο είναι γνωστό πως υπάρχουν παραγωγοί εκτός (και εντός) Συµβουλίου που αν το
επιθυµούν έχουν τη δυνατότητα να παράξουν ανεξέλεγκτα πολλές χιλιάδες τόνους πατάτες ο
καθένας και να καταστρέψουν, έστω χωρίς να το θέλουν κάθε προγραµµατισµό του Συµβουλίου.
Στο τέλος βέβαια είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί στο σύνολο τους που "την πληρώνουν".
Kάτω από τις σηµερινές συνθήκες η επιλογή των κατάλληλων ποικιλιών που θα φυτευτούν αποκτά
ακόµα µεγαλύτερη σηµασία. Σηµαντικό είναι επίσης οι παραγωγοί να φυτεύουν περισσότερες από
µια ποικιλίες. Aυτό που γίνεται συχνά, δηλαδή κάποιοι µεγάλοι παραγωγοί να φυτέψουν
τεράστιες εκτάσεις µιας µόνο ποικιλίας της SPUNTA είναι πολύ επικίνδυνο αφού η Σπούντα
προτιµάται µόνο σε συγκεκριµένες αγορές ενώ είναι και πολύ ευαίσθητη ποικιλία σε περίπτωση
πολυοµβρίας (ποιοτικά προβλήµατα) ή παγετού (το µικρό µέγεθος δεν προτιµάται).
Στη συνέχεια περιγράφονται µε λεπτοµέρεια οι κυριώτερες ποικιλίες που παράγονται σήµερα στην
Kύπρο ώστε οι πατατοπαραγωγοί να βοηθηθούν να αποφασίσουν ευκολότερα τί θα φυτέψουν
κατά την επόµενη χρονιά. Περιγράφονται τόσο τα αγρονοµικά χαρακτηριστικά όσο και η εξαγωγική
εµπορική αξία διαφόρων ποικιλιών που φυτεύτηκαν κατά την περσινή χρονιά και σίγουρα θα
αποτελέσουν και φέτος τη ραχοκοκαλιά των ποικιλιών που θα φυτευτούν.
SPUNTA
H Oλλανδική αυτή ποικιλία είναι η παλαιότερη από τις ποικιλίες που παράγονται σήµερα στην
Kύπρο. Φυτεύτηκε για πρώτη φορά το 1968 και σταδιακά αντικατέστησε την παραδοσιακή Up-todate αποτελώντας για δεκαετίες τη βασική κυπριακή ποικιλία στις εξαγωγές και µέχρι σήµερα
σχεδόν την αποκλειστική ποικιλία της κυπριακής αγοράς.
H Spunta είναι πολύ παραγωγική σχετικά πρώιµη µε εξαιρετικά αγρονοµικά χαρακτηριστικά και
παράγει µεγάλους µακρουλούς κονδύλους µε ελαφρά κίτρινη σάρκα πολλαπλής χρήσης (τύπος
µαγειρέµατος B), Στην Kύπρο χρησιµοποιείται από τη νοικοκυρά για σχεδόν όλα τα φαγητά
(τηγανητή, ψητή, κεφτέδες, οφτή, «πουρέ», σαλάτα κλπ).
Tο µεγάλο µέγεθος της Spunta (45 και 50+) έχει ζήτηση στην Eλλάδα, τις χονδρικές αγορές της
Aγγλίας, την Iταλία, την Iσπανία και την Kροατία. Στην Kροατία µπορούν να διατεθούν επίσης τα
µεγέθη 35+ και 40+ και λιγότερο, σήµερα, το µέγεθος 35-55 χιλ. ∆υστυχώς το µικρό µέτριο
µέγεθος (35-55 χιλ.) έχει όλο και λιγότερη ζήτηση στη Γερµανία και την Aυστρία ιδιαίτερα την
περίοδο που υπάρχει η αιγυπτιακή και η ισραηλίτικη NICOLA το µέγεθος αυτό έχει ζήτηση στη
Πολωνία και κάποια µικρή ζήτηση εξακολουθεί να έχει στην Κροατία, τη Σλοβενία και την Tσεχία.
Πρόβληµα διάθεσης αντιµετωπίζει επίσης το πολύ µικρό µέγεθος (25-38 χιλ.). Λόγω των
προβληµάτων διάθεσης του µικρού µέτριου µεγέθους της Spunta αλλά και της ευπάθειας σε
διάφορες ασθένειες και άλλους παράγοντες, το Συµβούλιο προσπαθεί να την υποκαταστήσει όσο
είναι δυνατό µε άλλες ποικιλίες (π.χ. MARABEL), χωρίς µέχρι στιγµής να το επιτύχει.
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LISETA
Kαλή πρώιµη ποικιλία που ωστόσο είναι υποκατάστατο της Spunta από την οποία προέρχεται. Για
λόγους µείωσης και µόνο του αριθµού των ποικιλιών το Συµβούλιο σταµάτησε την εισαγωγή της
ποικιλίας αυτής. Φέτος το Συµβούλιο θα παράξει µικρή ποσότητα πατατοσπόρου της ποικιλίας
αυτής για εξαγωγή στην Ελλάδα.
DIAMANT
Oλλανδική µεσοόψιµη πολύ παραγωγική ποικιλία που φυτεύτηκε για πρώτη φορά στην Kύπρο το
1981. Έχει αυγοειδείς σχετικά µεγάλους κονδύλους µε κίτρινη επιδερµίδα και ελαφρά κίτρινη
σάρκα.
Eίναι αρκετά ανθεκτική σε πολλές ασθένειες (επίσης και στο παθότυπο A του Xρυσονηµατώδη)
όπως επίσης στη µεταφορά και την αποθήκευση. Λόγω του τύπου µαγειρεύµατος (C-B) είναι
αγαπητή στην Oλλανδία αν και τα τελευταία χρόνια η ζήτηση της συνεχώς µειώνεται αφού πολλές
Oλλανδικές υπεραγορές στράφηκαν προς την εισαγόµενη Nicola από το Iσραήλ (λόγω και της
τιµής της) ενώ και η χονδρική αγορά στράφηκε σε πιο φθηνές εισαγόµενες (π.χ. ισπανικές και από
το Ισραήλ). Λόγω του σχετικά ψηλού ποσοστού ξηρής ουσίας η Diamant αποτέλεσε για πολλά
χρόνια την κύρια ποικιλία των κυπριακών εργοστασίων. H ποικιλία αυτή έχει σήµερα χάσει σχεδόν
εξ’ ολοκλήρου την εµπορική αξία της για τη Γερµανία και την Aυστρία αλλά µπορεί να εξαχθεί στη
Nορβηγία. Tο µεγάλο µέγεθος της προτιµάται στην Iρλανδία και τη Σκωτία προτού εξαχθεί η Cara.
Στην Iρλανδία µπορεί επίσης να εξαχθεί το τέλος Mαΐου και τον Iούνιο για το τοµέα τηγανίσµατος
αν και πάλιν υστερεί σε προτίµηση της CARA.
Στη δική µας περίπτωση τα τελευταία χρόνια εξάγονται χειµερινές Diamant σε σχετικά καλές τιµές
σε ολλανδική υπεραγορά.
MARFONA
Oλλανδική πρώιµη παραγωγική ποικιλία που φυτεύτηκε για πρώτη φορά στην Kύπρο το 1979.
Παράγει πολύ µεγάλους κονδύλους µάλλον αυγοειδούς σχήµατος ελαφρά βαθουλά µάτια ελαφρά
κίτρινη επιδερµίδα και ελαφρά κίτρινη σάρκα «κηρώδους» υφής (τύπος B-C). H Mαρφόνα
χρειάζεται κάποια προσοχή γιατί το φύλλωµα της είναι περιορισµένο και σε χρονιές που ο
πατατόσπορος της δεν έχει την «ιδανική φυσιολογική ηλικία» ή καταστραφεί από τον άνεµο ή
παγετό δεν δίνει µεγάλο ποσοστό «Bakers». Γενικά οι κόνδυλοι της Marfona έχουν ωραία
εµφάνιση αλλά πρασινίζουν πολύ εύκολα στο φώς.
Eίναι ποικιλία κάπως ευαίσθητη στο περονόσπορο ενώ στην έλλειψη νερού παρουσιάζει
προβλήµατα στην επιδερµίδα (εσχάρωση).
Σήµερα εισάγεται στην Kύπρο βασικά για να καλύψει µέρος της ζήτησης που υπάρχει για
«Bakers» από την Aγγλία και τη Σουηδία. Eίναι ποικιλία αποδεκτή στη Nορβηγία και όλο και
λιγότερο στη Γερµανία ιδιαίτερα αργά την άνοιξη αν και έχασε την αξία που είχε ιδιαίτερα στη
Νότια Γερµανία κατά το παρελθόν.
Tο µεγάλο µέγεθος της ποικιλίας αυτής µπορεί να πουληθεί σε µικρές ποσότητες το Μάϊο στην
Eλλάδα όταν δεν υπάρχει Spunta καθώς και την Iρλανδία και τη Σκωτία πριν την εµφάνιση της
CARA. Οι παραγωγοί που θα φυτέψουν Μαρφόνα πρέπει να την φυτέψουν κάπως αραιά αφού η
ποικιλία αυτή προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για τη παραγωγή Bakers. Το Συµβούλιο δεν θα
παραλάβει Μαρφόνα από παραγωγούς που δεν θα χωρίσουν τους Bakers στο χωράφι.
Για φέτος η ποσότητα πατατοσπόρου που θα εισαχθεί θα εξαρτηθεί από τα προγράµµατα που θα
συµφωνηθούν µε τις αγγλικές υπεραγορές.
MARABEL
Γερµανική, πρώιµη ποικιλία που καλλιεργείται στην Kύπρο τα τελευταία δέκα χρόνια (Eισήχθη το
1994).
Eίναι πατάτα γενικής χρήσης (τύπος B) µε πολύ καλά χαρακτηριστικά και πολύ καλή «λεπτή»
γεύση. Παράγει οµοιόµορφους αυγοειδείς κονδύλους µετρίου - µεγάλου µεγέθους µε λεία
επιδερµίδα και ξέβαθα µάτια. Έχει κίτρινη σάρκα, καθαρή από αποχρωµατισµούς σχετικά
ανθεκτική στην εσωτερική καφέ κηλίδωση.
H παραγωγή της στην Kύπρο είναι µέτρια προς καλή παρόλο που στη Γερµανία είναι πολύ ψηλή.
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H Mάραπελ είναι ανθεκτική στο χρυσονηµατώδη Ro1 και Ro4, πολύ ανθεκτική στις ιώσεις A και Y
αλλά κάπως ευαίσθητη στην ίωση του καρουλιάσµατος των φύλλων. Παρουσιάζει, επίσης, σχετική
ανθεκτικότητα στον περονόσπορο, στην ακτινοµύκωση και τη µελάνωση του λαιµού. Eίναι επίσης
ποικιλία αρκετά ανθεκτική στα κτυπήµατα και τις µηχανικές ζηµιές, εύκολη στο πλύσιµο και πολύ
κατάλληλη για προσυσκευασία.
Παράγει µέτριο φύλλωµα ανοικτού πράσινου χρώµατος που δεν αναβλαστά εύκολα µετά από
παγετό και γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται η φύτευση της σε παγετόπληκτες περιοχές. Aπαιτεί
κανονική λίπανση και άρδευση και είναι πολύ ευαίσθητη στο ζιζανιοκτόνο Metribuzin
(Sencor).
H MARABEL είναι από τις πιο αγαπητές ποικιλίες που εξάγει η Kύπρος. Στη Γερµανία σε αντίθεση
µε τη Spunta που συνεχώς χάνει έδαφος η Marabel έχει κάποια ζήτηση από υπεραγορές αλλά και
τις χονδρικές αγορές. Zήτηση για την ποικιλία αυτή υπάρχει και στο Bέλγιο και την Oλλανδία ενώ
εξάγεται και στη Nορβηγία, Σουηδία κ.α. Tο µεγάλο µέγεθος πωλείται εύκολα στις χονδρικές
αγορές του Λονδίνου και τελευταία έχει καθιερωθεί και σε υπεραγορά στην Eλλάδα.
∆υστυχώς κατά το 2007 αλλά και το 2008 η τιµή που εξασφάλισε η ποικιλία αυτή δεν ήταν η
αναµενόµενη µε αποτέλεσµα η ζήτηση από τους παραγωγούς φέτος να µειωθεί ωστόσο για
εµπορικούς σκοπούς η εισαγωγή της είναι απαραίτητη.
FRISIA
Πρόκειται για πρώιµη προς µεσοπρώϊµη Oλλανδική ποικιλία µε καλή παραγωγή. Παράγει
αυγοειδείς κονδύλους µε ξέβαθα µάτια, κίτρινη επιδερµίδα και λευκή σάρκα κάπως συνεκτική
(τύπος B). Eίναι ευαίσθητη στον περονόσπορο ιδιαίτερα στο φύλλωµα αλλά και στις ιώσεις.
Eισάγεται στην Kύπρο τα τελευταία τρία χρόνια (αν και πρόκειται για παλιά ποικιλία) και
επανεξάγεται στην Aγγλία για τη βιοµηχανία τηγανίσµατος («Fryer») σαν πρώιµο υποκατάστατο
της CARA αλλά και για προσυσκευασία. Eπειδή το επιθυµητό µέγεθος είναι 45 χιλ. και άνω η
ποικιλία θα πρέπει να φυτεύεται κάπως αραιά από τους µεσοόψιµους παραγωγούς και να
αφήνεται να ωριµάσει πριν συγκοµιστεί. Σε συνεννόηση µε τους γεωπόνους µπορεί να

φυτευτεί και σε ΟΧΙ κόκκινα εδάφη. Τονίζεται πως το µέγεθος κάτω από 45 χιλιοστά δεν
είναι εµπορεύσιµο.
SANTE
Παλιά Oλλανδική ποικιλία που εισάγεται σε µικροποσότητες τα τελευταία τρία χρόνια. Aπό το
Συµβούλιο εισήχθη για δοκιµή το 2006 για δύο λόγους: Eπειδή είναι ποικιλία ανθεκτική τόσο στο
χρυσονηµατώδη (παθότυποι A και BC) αλλά και στο λευκό νηµατώδη (παθότυπος D). Eπίσης
επειδή ανήκει στον «αλευρώδη» τύπο µαγειρεύµατος για να δοκιµαστεί µε παροµοίου τύπου
ποικιλίες όπως οι γερµανικές Freya και Camilla για τη γερµανική αγορά. Tελικά αποδείκτηκε πως η
Sante έχει πιο ψηλή παραγωγή από τις δύο άλλες και πως είναι ευπρόσδεκτη στη Γερµανία.
Πρόκειται για µεσοπρώιµη ποικιλία που παράγει αυγοειδείς κονδύλους µε ξέβαθα µάτια, κίτρινη
επιδερµίδα και ελαφρά κίτρινη σάρκα. ∆ίνει ψηλή παραγωγή. Eίναι ανθεκτική σε ιώσεις αλλά είναι
ευαίσθητη στον περονόσπορο του φυλλώµατος. Παράγεται και σαν βιολογική. Οι παραγωγοί
προτρέπονται να τη φυτέψουν πυκνά ώστε να δώσει πολλούς µικρούς/µέτριους κονδύλους.
NICOLA
H NICOLA είναι αναµφίβολα η σπουδαιότερη ποικιλία που εισάγεται σαν πρώιµη στην Eυρώπη
(από Kύπρο, Aίγυπτο, Iσραήλ, Mαρόκο, Iταλία, Iσπανία κλπ). Στην Kύπρο εισήχθη το 1977 και
σύντοµα έγινε η κύρια ποικιλία για εξαγωγή. (Tην άνοιξη του 1995 η Kύπρος έκαµε εξαγωγή 51539
τόνους NICOLA).
Eίναι γερµανικό δηµιούργηµα αλλά τα δικαιώµατα της αγοράστηκαν από Oλλανδικό Oίκο. Σήµερα
είναι ελεύθερη και ο πατατόσπορος της εκτός από την Oλλανδία εισάγεται από τη Γαλλία το Bέλγιο
και αλλού.
Eίναι µεσοπρώιµη σαλατοπατάτα (A-B) αν και σε πολλές Xώρες χρησιµοποιείται για γενική χρήση
(Bέλγιο, Eλβετία κ.α.). ∆ίδει κόνδυλους ωραίου µακρουλού σχήµατος κανονικού µεγέθους µε
κίτρινη επιδερµίδα και σάρκα. Έχει «κηρώδη» υφή και εξαιρετική γεύση. Eίναι ανθεκτική στο
Xρυσονηµατώδη.
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H Nicola εισάγεται από όλες τις Xώρες της Eυρώπης και στις περισσότερες είναι η κύρια ποικιλία
από τις εισαγόµενες πρώιµες που χρησιµοποιούν οι υπεραγορές. Kατά τα τελευταία χρόνια
δυστυχώς η κυπριακή Nicola αποκλείστηκε σχεδόν από τις υπεραγορές του Hν. Bασιλείου ενώ
έχασε και κάποιο έδαφος και στη Γερµανία λόγω του ότι δεν πλένεται εύκολα (δεν έχει ώριµη
επιδερµίδα) και είναι πιο ακριβή σε σχέση µε τη Nicola από το Iσραήλ και την Aίγυπτο. Ωστόσο
εξακολουθεί να έχει πολύ µεγάλη ζήτηση στο Βέλγιο, Ολλανδία, Νορβηγία κλπ. Tο πιο
εµπορεύσιµο µέγεθος είναι το µικρό µέτριο αν και κάποια ζήτηση υπάρχει και για το µεγάλο
µέγεθος καθώς και το πολύ µικρό. Πρέπει να φυτεύεται πυκνά.
Πέρσι οι παραγωγοί που συνεργάζονται µε το Συµβούλιο φύτεψαν µόνο 700 τόνους πράγµα που
δηµιούργησε κάποια προβλήµατα µε πελάτες µας (Γερµανία – Νορβηγία – Ελβετία) τον Απρίλιο
και Μάϊο.
SIEGLINDE
Eίναι η παραδοσιακή γερµανική σαλατοπατάτα που τα τελευταία χρόνια έχει υποκατασταθεί από
άλλες παρόµοιες όπως η Oλλανδική Anabelle, η γερµανική Filea και άλλες. Στην Kύπρο
δοκιµάστηκε το 1971 αλλά καθιερώθηκε πολύ αργότερα. Σήµερα παράγεται σε µικρές ποσότητες
και µπορεί να πουληθεί σε πολύ ψηλές τιµές κατά το Mάρτιο αρχές Aπριλίου (πριν την εµφάνιση
της Iταλικής Sieglinde και Anabelle Kαλατίνας). Πρέπει να παράγεται µόνο σε καλά
κοκκινοχώµατα, να είναι γενικά καλής ποιότητας και να µην παράγεται στην Kύπρο όψιµα.
H Sieglinde είναι πολύ πρώιµη σαλατοπατάτα (τύπος A-B) µε µικρούς µέτριους κονδύλους
χαρακτηριστικού σχήµατος µε κίτρινη επιδερµίδα και σάρκα. Έχει µέτρια µέχρι καλή παραγωγή και
γενικά είναι ευαίσθητη ποικιλία. Πρέπει να φυτεύεται πυκνά, αφού το µεγάλο µέγεθος της δεν
προτιµάται.
DITTA
Eίναι ποικιλία του ίδιου τύπου µε τη Nicola, δηλαδή είναι ο τύπος πατάτας που κυριαρχεί σήµερα
στο πατατεµπόριο στη ∆υτική Eυρώπη σαν εισαγόµενη «νέα» πατάτα. Eίναι αυστριακό
δηµιούργηµα αν και ο πατατόσπορος εισάγεται από την Oλλανδία. Eίναι ανθεκτική στον
περονόσπορο και χρυσονηµατώδη και παράγεται και σαν βιολογική.
Αν και είναι, ουσιαστικά, σαλατοπατάτα (A-B), ωστόσο σε ορισµένες χώρες χρησιµοποιείται όπως
και η Nicola για γενική χρήση. Mπορεί να εξαχθεί στη Γερµανία, το Bέλγιο, την Oλλανδία, την
Aυστρία και τη Nορβηγία. Kάποιες γερµανικές υπεραγορές που θέλουν κάτι διαφορετικό από την
«κοινή» Nicola ζητούν τη Ditta. Η ζήτηση της είναι πολύ πιο µικρή από τη ΝΙΚΟΛΑ. Πρέπει να
φυτεύεται πυκνά αφού το µεγάλο µέγεθος της δεν προτιµάται. Για φέτος δεν θα εισαχθεί
πατατόσπορος εκτός αν συµφωνηθεί κάποιο πρόγραµµα.
CHARLOTTE
Γαλλική ποικιλία εξαιρετικής ποιότητας που εισήχθη στην Kύπρο για πρώτη φορά το 1986. Eίναι
σαλατοπατάτα (A-B) αν και µπορεί να τηγανιστεί. Είναι µεσοπρώιµη µε µέτρια παραγωγή. ∆ίνει
ωραιότατους µικρούς µέτριους κονδύλους κιτρινόσαρκους που είναι ανθεκτικοί στον περονόσπορο
και γενικά τις σήψεις.
Έχει καλή ζήτηση στο Bέλγιο και τη Γαλλία όπου παράγεται σε µεγάλες ποσότητες και µικρότερη
ζήτηση στη Γερµανία και την Eλβετία. Tο µικρό µέγεθος (25-42 χιλ.) έχει επίσης ζήτηση από τις
υπεραγορές του Hν. Bασιλείου είτε σαν «Set skin babies» και «set punnets» κλπ είτε σαν «new
babies», είτε σαν «Continental Charlotte» (µέγεθος 45+ αλλά µακρουλλή). Μέχρι στιγµής έχει
προκαταρκτικά συµφωνηθεί ποσότητα 100 τόνων set skin babiew 20-40 χιλ. µε βελγική
υπεραγορά. Στη περίπτωση παραγωγής babies πρέπει να αποφεύγονται τα χωράφια που έχουν
«ιστορικό» µε ριζοκτόνια.
TIMATE
Oλλανδική µεσοπρώιµη ποικιλία που δοκιµάστηκε στην Kύπρο για πρώτη φορά το 1990. Παράγει
ωραίους µέτριους/µεγάλους µακρουλλούς κονδύλους µε ξέβαθα µάτια απαλή κίτρινη επιδερµίδα
και κίτρινη σάρκα. Παρόλο που το φύλλωµα της είναι ευπαθές στον περονόσπορο οι κόνδυλοι της
είναι αρκετά ανθεκτικοί ενώ η ποικιλία είναι ευαίσθητη στο πρασίνισµα και θέλει προσοχή.
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Eίναι πατάτα γενικής χρήσης που έχει ζήτηση σε αρκετές Eυρωπαϊκές Xώρες. Ωστόσο επειδή οι
Kύπριοι πατατοπαραγωγοί δεν την προτιµούν τελευταία παράγεται σε πολύ µικρές ποσότητες µε
προορισµό το Bέλγιο. Φέτος δεν έχει προγραµµατισθεί εισαγωγή της από το Συµβούλιο.
FILEA
Πρόκειται για γερµανική σαλατοπατάτα που φυτεύτηκε για πρώτη φορά στην Kύπρο από το
Συµβούλιο το 1995. Παράγει αυγοειδείς κονδύλους, µέτριου µεγέθους, µε ξέβαθα µάτια, κίτρινη
επιδερµίδα και πολύ κίτρινη σάρκα. H παραγωγή της είναι µέτρια προς καλή. Eίναι ποικιλία
ανθεκτική στο χρυσονηµατώδη Ro1 και Ro4, στις ιώσεις PLRV, Y και Α, στην ακτινοµύκωση και
τον περονόσπορο.
H Filea έχει µεγάλη προτίµηση στις χονδρικές αγορές της Γερµανίας από το Φεβρουάριο µέχρι το
Mάιο όπου όµως χάνει συνεχώς έδαφος από την ANABELLE. Έχει επίσης κάποια ζήτηση πριν τα
Xριστούγεννα, όπως και άλλες σαλατοπατάτες (Nicola, Anabelle, Ditta). Mπορεί επίσης να
πουληθεί και από τις γερµανικές υπεραγορές (αλλά χωρίς «premium» τιµής) και να εξαχθεί και
στη Nορβηγία. Tο µεγάλο µέγεθος (50+) µπορεί επίσης να πουληθεί αλλά σε µικρές ποσότητες
από υπεραγορές της Γερµανίας όπως και το πολύ µικρό (25-38 χιλ.) σε Γερµανία και
Σκανδιναυικές Xώρες. Γενικά οι πατατοπαραγωγοί θα πρέπει να φυτεύουν πυκνά αφού το
µέγεθος που προτιµάται είναι το µικρό µέτριο.
INOVA
Πρόκειται για Oλλανδική πρώιµη σαλατοπατάτα (τύπου B-A) που οι κόνδυλοι της µοιάζουν µε τη
Nicola από την οποία και προέρχεται. Eισήχθη στην Kύπρο το 1995.
Παράγει κονδύλους µικρού-µέτριου µεγέθους, µακρουλλούς-ωοειδείς µε ξέβαθα µάτια. Oι κόνδυλοι
της έχουν λευκοκίτρινη επιδερµίδα και σφικτή κίτρινη σάρκα ελεύθερη από εσωτερικούς
αποχρωµατισµούς. ∆ίνει σχετικά καλή παραγωγή, είναι κάπως πιο πρώιµη από τη Nicola και οι
κόνδυλοι της είναι οµοιόµορφοι µεγέθους 35-55 χιλιοστών, αντέχουν στα κτυπήµατα και τις
µηχανικές ζηµιές και είναι κατάλληλοι για πλύσιµο και προσυσκευασία.
H Inova έχει µεγαλύτερο λήθαργο από τη Nicola γι’ αυτό οι πατατοπαραγωγοί, ιδίως οι πρώιµοι θα
πρέπει να είναι προσεκτικοί. Eίναι ανθεκτική στο Metribuzin (Sencor) το οποίο ωστόσο είναι
καλύτερα να εφαρµόζεται προφυτρωτικά. Aπαιτεί συστηµατικούς ψεκασµούς εναντίον του
περονοσπόρου αφού το φύλλωµα της είναι ευαίθητο.
H Inova µπορεί να πουληθεί στη Γερµανία, την Oλλανδία, τη ∆ανία και το Bέλγιο. Tο Συµβούλιο
την παράγει τα τελευταία λίγα χρόνια σαν «δεύτερη» ποικιλία για το Bέλγιο µαζί µε τη Timate.
Φέτος δεν προγραµµατίζεται εισαγωγή της από το Συµβούλιο.
PRINCESS
Γερµανική πρώιµη σαλατοπατάτα που εισήχθη στην Kύπρο το 2001 και φυτεύτηκε από το
Συµβούλιο το 2005, 2006 και 2007. Έχει καλή παραγωγή αλλά δεν πρέπει να φυτεύεται
υπερβολικά πρώιµα ιδιαίτερα σε ελαφρά εδάφη.
Παράγει µεγάλο αριθµό οµοιόµορφων αυγοειδών κονδύλων µε λεία κίτρινη επιδερµίδα ξέβαθα
µάτια και κίτρινη σάρκα. Πρόκειται για πραγµατική σαλατοπατάτα (τύπος A) µε χαµηλή
περιεκτικότητα σε άµυλο και πολύ καλή γεύση. H σάρκα της είναι ανθεκτική στους
αποχρωµατισµούς τόσο πριν αλλά και µετά το µαγείρευµα.
Eίναι ποικιλία ανθεκτική στον παθότυπο Ro1 του χρυσονηµατώδη και αντέχει στη Pιζοκτόνια, τον
Mαυροζάµπη την Aκτινοµύκωση στον περονόσπορο αλλά και το ζιζανιοκτόνο Sencor. Eίναι επίσης
ανθεκτική στην εσωτερική σκωριόχρωµη κηλίδωση, στα κτυπήµατα και γενικά στις µηχανικές
κακώσεις, σχετικά ανθεκτική στη δευτερογενή ανάπτυξη και συνήθως δεν παρουσιάζει το
πρόβληµα της «κοίλης καρδίας». H Princess είναι ποικιλία σχετικά µεγάλης περιόδου ληθάργου γι’
αυτό αντέχει στην αποθήκευση αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει σε καµµιά περίπτωση ο
πατατόσπορος να φυτεύεται πολύ νωρίς, χωρίς φύτρα.
Σε αντίθεση µε τις σαλατοπατάτες Filea, Anabelle, Sieglinde, που συνήθως διατίθενται στη
χονδρική αγορά, η Princess είναι ποικιλία ιδανική για προσυσκευασία για τις υπεραγορές. Πρέπει
να φυτεύεται πυκνά και να συγκοµίζεται µε σχετικά ώριµο δέρµα. Η ποσότητα που παράγει το
Συµβούλιο προορίζεται για µεγάλη γερµανική υπεραγορά που λόγω της ποικιλίας αυτή αγοράζει
και άλλες ποικιλίες από το Συµβούλιο.
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ANABELLE (2002)
Oλλανδική σαλατοπατάτα, κηρώδους συνεκτικού τύπου που έχει ζήτηση στη Γερµανία σαν
εισαγόµενη από την Kύπρο τα Xριστούγεννα και πολύ καλή ζήτηση το Mάρτη, τον Aπρίλη και
συχνά αρχές Mαΐου (το 2006 είχε µεγάλη ζήτηση όλο το Mάϊο, αλλά αυτό αποτελεί εξαίρεση)
προτού αρχίσει να φθάνει η ιταλική Sieglinde και Anabelle Kαλατίνας και βεβαίως πριν να αρχίσει η
συγκοµιδή γερµανικής Anabelle. Προς το παρόν είναι όπως και η Filea και η Sieglinde ποικιλία των
χονδρικών αγορών και λιγότερο των υπεραγορών (λόγω της ψηλής της τιµής, των περιορισµένων
ποσοτήτων της και του εύκολου φυτρώµατος). Πρέπει να φυτεύεται µόνο από πρώϊµους
µεσοπρώϊµους, γεωργούς πιστοποιηµένους EUREPGAP σε καλά κοκκινοχώµατα.
Πρόκειται για διασταύρωση των γνωστών ποικιλιών NICOLA και MONALISA. Eίναι πρώιµη µε
σχετικά µεγάλο αριθµό µακρουλών κονδύλων µε κίτρινη σάρκα και γεύση που εκτιµάται ιδιαίτερα
στη Γερµανία. Έχει πολύ µικρό λήθαργο και γι’ αυτό αποθηκεύεται ελάχιστα ενώ απαιτεί πολύ
µεγάλη προσοχή κατά τη µεταφορά της στο εξωτερικό. Για τον ίδιο λόγο δεν πρέπει να
υπερλιπαίνεται µε άζωτο και σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται επιφανειακή λίπανση µε
άζωτο. Tο πότισµα της πρέπει να είναι κανονικό και οµοιόµορφο ενώ πρέπει να συγκοµίζεται
έγκαιρα γιατί µπορεί εύκολα να φυτρώσει στο χωράφι.
Πρόκειται για ποικιλία πολύ ευαίσθητη στην ακτινοµύκωση γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγονται
χωράφια µε τέτοιο πρόβληµα και οι φυτείες να αρδεύονται πολύ τακτικά ιδιαίτερα στο στάδιο της
κονδυλοποίησης. Πρέπει επίσης να ψεκάζεται κανονικά εναντίον του περονοσπόρου.
Λόγω του πολύ µικρού της ληθάργου θα πρέπει σε περίπτωση που θα αποθηκευτεί για να
χρησιµοποιηθεί σαν πατατόσπορος ή για κατανάλωση να τοποθετείται στα ψυγεία αµέσως µετά τη
συγκοµιδή. Πρέπει να φυτεύεται πολύ πυκνά γιατί το µεγάλο µέγεθος της δεν προτιµάται.
CARA
Πρόκειται για Iρλανδική όψιµη αλλά πολύ παραγωγική ποικιλία που εισήχθη στην Kύπρο το 1975
και σύντοµα έγινε από τις κύριες ποικιλίες. Eίναι αλευρώδους υφής (C-B) και παράγει µεγάλους
στρογγυλούς λευκούς κονδύλους που γύρω από τα µάτια φέρουν κόκκινες ιώδεις αποχρώσεις.
Λόγω των µορφολογικών χαρακτηριστικών της και του τύπου µαγειρέµατος έχει ζήτηση τον Iούνιο
στην Ιρλανδία σαν τηγανητή. Παλαιότερα, οι υπεραγορές του Hν. Bασιλείου εισήγαγαν από την
Kύπρο πάνω από 10000 τόνους bakers αλλά την έχουν σταµατήσει βασικά λόγω της µη
ικανοποιητικής ωρίµανσης του δέρµατος της. Έχει επίσης ζήτηση στη Nορβηγία, τη Σουηδία και
λιγότερη στην Eλλάδα (µεγάλο µέγεθος) και κάποτε τη Γερµανία (µικρο-µέτριο). Είναι πολύ
αγαπητή ποικιλία ιδίως από τους παραγωγούς των όψιµων περιοχών. Παραλλαγές της είναι η
AVONDALE και η RED CARA, που διαφέρουν ως προς το χρώµα της επιδερµίδας.
REMARKA (1992)
Eίναι ολλανδική ποικιλία κατάλληλη για βιοµηχανική (για προτηγανισµένη) που ωστόσο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και για άλλους σκοπούς (Baker, τηγανητή, προσυσκευασµένη) και γι’ αυτό µπορεί
να πουληθεί και στην Eλλάδα σε υπεραγορές. Eίναι παραγωγική, µεσοόψιµη, ποικιλία µε µεγάλους
αυγοειδείς κιτρινόσαρκους κονδύλους.
SLANEY (1989)
Πρόκειται για ιρλανδική ποικιλία µε πολύ ψηλή παραγωγή. Παράγει µεγάλους στρογγυλούς προς
αυγοειδείς κονδύλους µε άσπρη επιδερµίδα, κάπως βαθιά µάτια και άσπρη σάρκα. Σήµερα
καλλιεργείται σε πολύ µικρή κλίµακα στην Kύπρο.
HERMEΣ (1991)
Aυστριακή πρώιµη ποικιλία µε αυγοειδείς µάλλον µεγάλους κονδύλους, ξέβαθα µάτια, κίτρινη
σάρκα, χαµηλά αναγωγικά σάκχαρα και αρκετά ψηλή ξηρή ουσία. Kατάλληλη για τσιπς και γι’ αυτό
παράγεται σε µικροποσότητες στην Kύπρο για τα κυπριακά εργοστάσια.
LADY ROSETA (1985)
Oλλανδική ποικιλία εξειδικευµένη για την παραγωγή «KPIΣΠΣ». Παράγεται όπως και η HERMES
σε µικροποσότητες στην Kύπρο για τα εργοστάσια. Eίναι µεσοπρώιµη ποικιλία µε αυγοειδείς προς
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σφαιρικούς κονδύλους µέτριου µεγέθους µε πολυάριθµα ξέβαθα µάτια κόκκινη επιδερµίδα,
κιτρινόσαρκη (τύπος B-C). Έχει πολύ ψηλή ξηρή ουσία αλλά δίνει µέτρια παραγωγή.
MARKIES
Πρόκειται για Ολλανδική όψιµη ποικιλία που παράχθηκε φέτος για πρώτη φορά από παραγωγούς
που συνεργάζονται µε το Συµβούλιο. ΄Εχει ωστόσο παραχθεί τα τελευταία χρόνια στη Κύπρο από
άλλους πατατοπαραγωγούς µε επιτυχία.
∆ίνει ψηλή παραγωγή και έχει ψηλή ξηρή ουσία και χαµηλά σάκχαρα και γι αυτό είναι κατάλληλη
για τηγάνισµα (τσιπς και προτηγανισµένες).
Οι κόνδυλοι της είναι µεγάλοι αυγοειδείς και οµοιόµορφοι ως προς το σχήµα µε κίτρινο δέρµα και
σάρκα και ξέβαθα µάτια.
Η ανάπτυξη του φυλλώµατος είναι πολύ καλή και η ποικιλία είναι αρκετά ανθεκτική στο
περονόσπορο και σε άλλες ασθένειες και στο παθότυπο του χρυσονηµατώδη Ro1, αλλά κάπως
ευαίσθητη στην ακτινοµύκωση.
∆υστυχώς η ποικιλία αυτή παρουσίασε φέτος ποιοτικό πρόβληµα (κοίλη καρδία) και γι’αυτό
απορρίφθηκε από τα εργοστάσια- πελάτες µας στην Ιρλανδία.
GOURMANDINE
Νέα Ολλανδική ποικιλία της AGRICO που θα παραχθεί για υπεραγορές που συνεργάζονται µε την
AGRICO. Το επιθυµητό µέγεθος στη περίπτωση αυτή είναι το 35-55 χιλ. και γι αυτό θα πρέπει η
ποικιλία να φυτευτεί πυκνά.
Είναι σχετικά πρώϊµη σαλατοπατάτα µε µέτριο/καλό φύλλωµα και µε µεγάλους αυγοειδείς –
µακρουλούς κονδύλους µε ξέβαθα µάτια και κίτρινο δέρµα και κίτρινη σάρκα.
Είναι σχετικά ευαίσθητη στο περονόσπορο και γι αυτό χρειάζεται προσοχή στους ψεκασµούς. ΄Εχει
επίσης µακρά περίοδο ληθάργου και γι αυτό χρειάζεται προβλάστηση πριν φυτευτεί. Φαίνεται
επίσης πως είναι πολύ ευαίσθητη στην ποιότητα του νερού.
EIGENHEIMER
Είναι πολύ παλιά σχετικά πρώϊµη ποικιλία µε µεγάλους αυγοειδείς κονδύλους µε σχετικά βαθουλά
µάτια που όπως και η προηγούµενη θα παραχθεί αποκλειστικά για την AGRICO (35+).
Η παραγωγή της είναι σχετικά καλή και η ξηρή της ουσία πολύ ψηλή. Είναι ευαίσθητη στο
περονόσπορο γι αυτό χρειάζεται προσοχή στους ψεκασµούς. Πρέπει να ποτίζεται κανονικά γιατί
φαίνεται να παρουσιάζει κάποια ευαισθησία στην δευτερογενή ανάπτυξη.
MARIS PEER
Αγγλική πρώϊµη ποικιλία που παράγει πολλούς αυγοειδείς µέτριου µεγέθους κονδύλους µε λεία
κίτρινη επιδερµίδα και ελαφριά κίτρινη σάρκα. ΄Εχει µέτρια αντοχή στο περονόσπορο, καλή αντοχή
στην ακτινοµύκωση αλλά είναι ευαίσθητη στις ιώσεις και το χρυσονηµατώδη.
΄Εχει µέτρια προς χαµηλή περιεκτικότητα σε ξηρή ουσία και θεωρείται γενικά καλής ποιότητας
πατάτα από αγγλικές υπεραγορές που την πωλούν σαν προσυσκευασµένη αλλά και σαν baby.
Στην Κύπρο εισάγεται συχνά σε µικρές ποσότητες για την παραγωγή «babies». Το Συµβούλιο
διαθέτει 25 τόνους περίπου κυπριακό πατατόσπορο που θα δοθεί για φύτευση στο τέλος
Νοεµβρίου/αρχές ∆εκεµβρίου για παραγωγή set skin babies για αγγλική υπεραγορά αλλά και
Σκανδιναυϊκές χώρες.
MANDELENE
Νέα ολλανδική ποικιλία που δοκιµάστηκε πέρσι από το Συµβούλιο σε συνεργασία µε την ολλανδική
εταιρεία ΑGRICO. Η παραγωγή της που ήταν µέτρια προς καλή εξάχθηκε σε βελγική υπεραγορά.
Πιθανότατα µια µικρή ποσότητα της ποικιλίας αυτής θα παραχθεί και φέτος.
TEBINA
Πρόκειται για νέα βελγική ποικιλία γενικής χρήσης (Β) που προήλθε από διασταύρωση της ΑGRIA.
Είναι µάλλον όψιµη ποικιλία µε δυνατό φύλλωµ που παράγει πολύ µεγάλους µακρουλούς
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κονδύλους µε κίτρινη επιδερµίδα ελαφρά κίτρινη σάρκα και ξέβαθα µάτια. ΄Εχει ψηλή
περιεκτικότητα σε ξηρή ουσία και γι’αυτό είναι κατάλληλη για τηγάνισµα. Είναι ανθεκτική σε πολλές
ιώσεις αλλά και τον περονόσπορο.
Στην Κύπρο δοκιµάζεται τα λίγα τελευταία χρόνια µε καλά αποτελέσµατα. Το Συµβούλιο θα εισάξει
φέτος µια ποσότητα για εξαγωγή σε υπεραγορά στην Ελλάδα . Το επιθυµητό µέγεθος είναι 45+
αλλά οι όψιµοι παραγωγοί πρέπει να προσέξουν την πυκνότητα φύτευσης (κανονικές αποστάσεις
όχι αραιά) αφού η ποικιλία έχει τη τάση να δίνει υπερµεγέθεις κονδύλους.
VIVALDI
Ολλανδική µεσοπρώϊµη ποικιλία µε σχετικά καλή παραγωγή. Παράγει αυγοειδείς κονδύλους
µέτριου µέχρι µεγάλου µεγέθους µε ελαφρά κίτρινη επιδερµίδα κίτρινη σάρκα και ξέβαθα µάτια.
Πρόκειται για ποικιλία µε σφικτή κηρώδη σάρκα (ΑΒ) που αντέχει στους αποχρωµατισµούς. ΄Εχει
µακρά περίοδο ληθάργου ανθεκτική στο χρυσονηµατώδη αλλά ευαίσθητη στο περονόσπορο και
την ακτινοµύκωση.
Παρόλο που η ποικιλία αυτή έχει ζήτηση σε υπεραγορές του Ην. Βασιλείου το Συµβούλιο δεν
µπορεί να την εξάξει αφού υπάρχει σχετική συµφωνία µεταξύ του παραγωγού του πατατοσπόρου
και άγγλου εισαγωγέα. Σην Ηπειρωτική Ευρώπη η ποικιλία αυτή δεν έχει ιδιαίτερη ζήτηση. Κάποια
ωστόσο ζήτηση έχει στην Σκανδιναϋία.
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ΧΡΟΝΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Προγραµµατισµός Ανοιξιάτικης 2007
Χρόνος φύτευσης – συγκοµιδής διαφόρων ποικιλιών
Από τους πατατοπαραγωγούς (πρώιµοι όψιµοι κλπ).
Ποικιλία

Πρωιµότητα
ποικιλίας

ΠΟΛΥ
ΠΡΩΙΜ
ΟΙ

SIEGLINDE
CARA
MARFONA
SPUNTA
SANTE
FRΙSIA
NICOLA

(πρώιµη)
(όψιµη)
(µεσοπρώιµη)
(µεσοπρώιµη)
(µεσοπρώιµη)
(µεσοπρώιµη)
(µεσοπρώιµη
µεσοόψιµη)
(µεσοπρώιµη)
(πρώιµη)
µεσοόψιµη)
(πρώιµη)
(πρώιµη)
(µεσοπρώιµη)
(πρώιµη)
(µεσοπρώιµη)
(όψιµη)

*******

FILEA
MARABEL
DIAMANT
PRINCESS
ANABELLE
CHARLOTTE
GOURMANDINE
TIMATE
DEBINA

∆ΕΥΤΕΡ
ΟΙ
ΠΡΩΙΜΟΙ

ΜΕΣΟΠΡΩΙ
ΜΟΙ

********

*********
*********

******
*************
*************

********

*********

*************

********
********

*********
*********

********
********

*********
*********
*********
*********
*********

*************
*************
*************
*************
*************
*************
*************
*************

ΜΕΣΟΟΨΙ
ΜΟΙ

ΟΨΙΜΟΙ

ΠΟΛ
Υ
ΟΨΙ
ΜΟΙ

***********
***********
***********
***********
***********
***********

*******
*******
+

*****

*******
*******

***********
***********
***********

*******
*******

***********
***********
***********
***********

******

+

*****

+ Για ντόπια αγορά .

Προκειµένου να πετύχει ο προγραµµατισµός µας θα πρέπει η κάθε ποικιλία να φυτευτεί την κατάλληλη
εποχή ώστε να είναι διαθέσιµη και την κατάλληλη εποχή.
-

Η ποικιλία SIEGLINDE θα φυτευτεί µόνο από πολύ πρώιµους παραγωγούς.
Οι ποικιλίες ANABELLE, PRINCESS και GOURMANDINE από πολύ πρώιµους µέχρι
µεσοπρώιµους.
Οι ποικιλίες SPUNTA και FILEA από πολύ πρώιµους µέχρι µεσοόψιµους.
Η ποικιλία SPUNTA µπορεί να φυτευτεί και από όψιµους για την ντόπια αγορά.
Οι ποικιλίες CHARLOTTE, FREYA και SANTE από τους ∆εύτερους πρώιµους µέχρι
µεσοόψιµους.
Οι ποικιλίες NICOLA, DITTA και MARABEL από τους πολύ πρώιµους µέχρι και όψιµους (όχι
τους πολύ όψιµους).
Η MARFONA και DIAMANT από τους µεσοπρώιµους µέχρι τους όψιµους.
Η CARA από τους µεσοόψιµους µέχρι τους πολύ όψιµους.
Η FRISIA από τους µεσοόψιµους και όψιµους (όχι τους πολύ όψιµους).
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Ο χρόνος συγκοµιδής καθορίζεται µε βάση τον αναµενόµενο χρόνο ζήτησης της κάθε
ποικιλίας και όχι της πρωϊµότητας της ίδιας της ποικιλίας.
-

Οι όψιµοι και πολύ όψιµοι παραγωγοί µπορεί να φυτέψουν ΣΠΟΥΝΤΑ µόνο για την ντόπια
αγορά. Το Συµβούλιο µπορεί να µην παραλάβει για εξαγωγή όψιµη και πολύ όψιµη ΣΠΟΥΝΤΑ.

-

Οι πρώιµοι παραγωγοί που διαθέτουν ικανοποιητική πρώιµη γη να µην φυτέψουν καθόλου
όψιµες πατάτες.

-

Παρά τη σηµασία της πρωϊµότητας µεγαλύτερη σηµασία έχει η σωστή χρονική κατανοµή των
ποσοτήτων στις διάφορες αγορές.

-

Οι παραγωγοί θα πρέπει παρά τη σηµασία της πρωϊµότητας να είναι σίγουροι πως φυτεύουν
πάντοτε «φυσιολογικά έτοιµο» πατατόσπορο ώστε να µην έχουν στις φυτείες τους σήψεις, κενά
ανοµοιοµορφία βλάστησης / ωρίµανσης κλπ.

ΝΓ/ΜΣτ
21/10/08
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