ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ

Eνηµερωτικό ∆ελτίο 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗΣ ΕΣΟ∆ΕΙΑΣ 2009.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη διάθεση των κυπριακών πατατών.
Οι κυριότεροι από αυτούς είναι:

(1) Η παραγωγή πατατών της Ευρώπης κατά το 2008. Οι τελευταίες πατάτες συγκοµίζονται
τώρα και αποθηκεύονται για να διατεθούν µέχρι τον προσεχή Μάϊο/Ιούνιο. Εξαίρεση αποτελεί το Ην.
Βασίλειο όπου η εκρίζωση καθυστερεί σε σχέση µε πέρσι λόγω βροχών που σε ορισµένες περιοχές
συνεχίζονται. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου έχει εκριζωθεί το 85% των εκτάσεων (πέρσι 98%). Υπάρχουν και
περιπτώσεις χωραφιών που έχουν ήδη εγκαταληφθεί λόγω λάσπης και σήψης αλλά µέχρι στιγµής δεν
φαίνεται να υπάρχει ποιοτικό πρόβληµα σε πατάτες που έχουν αποθηκευτεί. Η ποιότητα είναι πολύ
καλύτερη από πέρσι αν και η συνολική παραγωγή θα είναι η ίδια µε πέρσι (περίπου 5.7 εκατ. τόνοι).
Αντίθετα στις χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης η εκρίζωση έχει πρακτικά τελειώσει. Στην Ολλανδία και το
Βέλγιο η παραγωγή είναι πιο ψηλή από πέρσι και η ποιότητα ιδιαίτερα στις εργοστασιακές πολύ πιο καλή.
Καλή είναι και η ποιότητα των πατατών στη Γερµανία όπου η συνολική παραγωγή αναµένεται να φτάσει τα
11.2 εκατ.τόνους σε σχέση µε 11.64 εκατ. τόνους πέρσι. Γενικά η συνολική παραγωγή της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης εκτιµάται πως θα φτάσει τα 59 εκατοµµύρια τόνους σε σχέση µε 62 εκατ. πέρσι. Η µείωση της
παραγωγής οφείλεται βασικά στη µείωση των εκτάσεων που καλλιεργήθηκαν. Αξιοσηµείωτο είναι πως στην
περίπτωση της Ηπειρωτικής Ευρώπης όπου προτιµάται το µικρό µέτριο µέγεθος έχει παραχθεί µεγάλο
ποσοστό µεγάλων κονδύλων.

(2) Η παραγωγή πρώιµων πατατών της Ευρώπης κατά το 2009. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι οι
ποσότητες των πρώιµων πατατών των Μεσογειακών Ευρωπαϊκών χωρών όπως της Ιταλίας, της Ισπανίας,
της Γαλλίας, της Ελλάδας αλλά και της Μάλτας την προσεχή άνοιξη. Μεγάλη επίσης σηµασία, ίσως τη πιο
µεγάλη, έχει και ο χρόνος εµφάνισης των πρώιµων πατατών των πιο Βόρειων και Χωρών της ∆υτικής και
Κεντρικής Ευρώπης που είναι οι κύριοι πελάτες των κυπριακών πατατών (Γερµανία, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία,
Βέλγιο, Ολλανδία, Σκανδιναυικές Χώρες κλπ). Οι παράγοντες αυτοί είναι άγνωστοι αυτή τη στιγµή. Πολλά θα
εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες του Φεβρουαρίου – Απριλίου στην Ευρώπη.

(3) Η εξαγωγή πρώιµων (Χειµερινών και Ανοιξιάτικων) πατατών στην Ευρώπη κατά τη
προσεχή ΄Ανοιξη 2009 από Τρίτες Μεσογειακές Χώρες όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος, το
Μαρόκκο, η Τυνησία, η Λιβύη, η Συρία, η Τουρκία. Οι ποσότητες και ο χρόνος εµφάνισης των πατατών
αυτών είναι άγνωστα. Ωστόσο τα τελευταία τρία χρόνια µόνο 3 χώρες εξάγουν 400-500.000 τόνους, βασικά
ΝΙΚΟΛΑ (Ισραήλ 260.000-300.000 τ., Αίγυπτος 150.000-200.000 τ., Μαρόκο 45.000τ.). ΄Αγνωστο είναι τί
πατάτες προγραµµατίζουν οι χώρες αυτές φέτος αν και από ότι φαίνεται το Ισραήλ τουλάχιστο θα φυτέψει
λιγότερες λόγω δυσκολιών διάθεσης κατά το 2007 και προβληµάτων νερού φέτος. Προβλήµατα λόγω
έλλειψης νερού έχει και η Συρία αλλά και άλλες µεσογειακές χώρες.

(4)

Η παραγωγή η ποιότητα και η ηµεροµηνία εκρίζωσης των Κυπριακών πατατών
Χειµωνιάτικης εσοδείας 2008/2009. Σταδιακή και οµαλή εξαγωγή των πατατών αυτών ευνοεί τις
εξαγωγές και των ανοιξιάτικων κυπριακών πατατών σε αντίθεση µε την καθυστερηµένη µαζική εξαγωγή τους
(κακής ποιότητας – φυτρωµένες), λόγω καιρικών συνθηκών. Συσσώρευση των χειµωνιάτικων πατατών το
Μάρτιο επηρεάζει αρνητικά τη τιµή, τόσο των ίδιων όσο και των πρώϊµων ανοιξιάτικων. Για φέτος ωστόσο
λόγω και του προβλήµατος νερού οι χειµωνιάτικες κυπριακές µάλλον δεν θα επηρεάσουν τις ανοιξιάτικες.

(5)

Η παραγωγή, η ποιότητα, η πρωιµότητα, η σωστή κατανοµή των ποσοτήτων και η
σωστή επιλογή ποικιλιών των κυπριακών πατατών Ανοιξιάτικης εσοδείας. Αυτό
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από εµάς τους ίδιους. Η συνολική παραγωγή θα είναι µειωµένη εκτός αν βρέξει
πολύ σύντοµα..
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(6)

Η όλη κατάσταση θα επηρεαστεί και από εξαγωγές τουρκοκυπριακών πατατών στις νέες
συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί από τις πολιτικές εξελίξεις. Χρόνο µε το χρόνο ο κίνδυνος γίνεται
µεγαλύτερος αφού οι τουρκοκυπριακές πατάτες έρχονται ελεύθερα από τις κατεχόµενες περιοχές και
επανεξάγονται στην Ελλάδα και αλλού σαν κυπριακές µε τη βοήθεια ελληνοκυπρίων εµπόρων.

(7)

Ο αριθµός και η συµπεριφορά των εξαγωγέων των κυπριακών πατατών κατά τη
προσεχή άνοιξη. ΄Οσο µεγαλύτερος ο αριθµός των εξαγωγέων αλλά και οι ποσότητες που θα
παράξουν τόσο µεγαλύτερος θα είναι ο ανταγωνισµός και τόσο µεγαλύτερες και οι αρνητικές επιπτώσεις για
τους Κυπρίους πατατοπαραγωγούς.

Από τους πιο πάνω παράγοντες ο υπ’ αριθµό (1) είναι φέτος κάπως, αρνητικός για µας λόγω καλύτερης
ποιότητας. Οι παράγοντες (2) και (3) είναι απρόβλεπτοι αφού θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες. Οι
παράγοντες (4) και (5) εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό (όχι απόλυτα) από εµάς ενώ οι παράγοντες (6) και (7)
διαγράφονται από τώρα, σε µικρό ή µεγάλο βαθµό, δυσµενείς.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ. – ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ.
Για το θέµα αυτό το Συµβούλιο ενηµερώνει ήδη ΟΛΟΥΣ τους παραγωγούς µε το ενηµερωτικό δελτίο αρ. 2

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ.
Οι δηλώσεις των πατατοπαραγωγών είναι φέτος λιγότερες από το σύνολο του πατατοσπόρου του αρχικού
προγραµµατισµού, οι προτιµήσεις για τις διάφορες ποικιλίες διαφέρουν όπως είναι φυσικό λίγο ή πολύ από
εκείνες που προτιµούν οι πελάτες µας. Εποµένως είναι αναπόφευκτο η τελική κατανοµή του πατατοσπόρου κατά
παραγωγό να διαφέρει σε κάποιο βαθµό από τη δήλωση του, για το καλό των παραγωγών. Φυσικά όλα θα
εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση βροχής κατά τις προσεχείς µέρες η ζήτηση σε πατατόσπορο
θα αυξηθεί ενώ αντίθετα αν δεν βρέχει η ζήτηση του θα µειωθεί.

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗΣ ΕΣ.2008/09
ΤΟΝΟΙ
ΧΩΡΑ

Ην. Βασίλειο / Ιρλανδία
Γερµανία/Βέλγιο/Ολλανδία
Αυστρία / Ελβετία
Νορβηγία/Σουηδία / ∆ανία
Κροατία/Ιταλία/Ελλάδα
κλπ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΚΥΠΡΟΣ

Μάρτης

Απρίλης

Μάης

Ιούνης

500
1000
200
200
1000

1500
3000
400
1000
1500

3000
4000
400
1800
2000

4000
5000
500
1000

2900
1000

7400
2000

11200
2000

10500
8000*

Ιούλης /
Αύγουστος
3000
2000
5000
-

Σύνολο
12000
15000
1000
3500
5500
37000
13000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
3900
9400
13200
18500
5000
50000
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
*Μέρος της ποσότητας αυτής θα καλύψει τη ζήτηση στην Κυπριακή αγορά, σε πατατόσπορο για τη χειµερινή
εσοδεία 2009/2010 και τις ανάγκες της Βιοµηχανίας από τον Ιούνιο µέχρι και τον Νοέµβριο, 2009.

ΦΥΤΕΥΣΗ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
΄Ολοι οι πατατοπαραγωγοί πρέπει να φροντίσουν να φυτέψουν έγκαιρα, δηλαδή αµέσως µόλις οι καιρικές
συνθήκες της περιοχής τους το επιτρέπουν. Η φύτευση των διαφόρων ποικιλιών θα πρέπει να γίνει µε βάση τον
προγραµµαστισµό. ΄Οσοι πατατοπαραγωγοί διαθέτουν πρώιµα και όψιµα χωράφια να φυτέψουν τα πρώιµα και
να συγκοµίσουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα.Οι όψιµοι πατατοπαραγωγοί καλά θα είναι να παραλάβουν το
πατατόσπορο τους νωρίς ώστε αν είναι δυνατό να τον προβλαστήσουν πράγµα που θα τους δώσει κάποια
πρωιµότητα. Επίσης θα πρέπει να φυτέψουν κυρίως πατάτες για συγκεκριµένα προγράµµατα όπως Μαρφόνα
bakers, Charlotte babies, Frizia, Markies, Cara για το τοµέα τηγανίσµατος του Ην. Βασιλείου κλπ.
Καλά θα είναι επίσης τόσο οι πρώιµοι όσο και οι πιο όψιµοι πατατοπαραγωγοί να φυτεύουν και ντόπιο
πατατόσπορο που δίδει αρκετή πρωιµότητα. ∆υστυχώς φέτος το ίδιο το Συµβούλιο δεν διαθέτει ντόπιο
πιστοποιηµένο πατατόσπορο.
Η λίπανση θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά χωρίς καταχρήσεις ιδιαίτερα τώρα που η αξία των λιπασµάτων έχει
διπλασιασθεί. Τα περισσότερα πατατοχώραφα της Κύπρου (γενικά τα χωράφια της Κύπρου) είναι πλούσια σε Κάλι
και δεν χρειάζονται καλιούχα λίπανση που µειώνει και τη ξηρή ουσία. Ιδιαίτερα θα πρέπει οι παραγωγοί να είναι
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προσεκτικοί στην λίπανση µε άζωτο. Υπερβολική αζωτούχα λίπανση οψιµίζει υπερβολικά την παραγωγή µειώνει
τη ξηρή ουσία των κονδύλων ενώ, δεν αφήνει τις πατάτες να αποκτήσουν εύκολα δέρµα µε αποτέλεσµα να είναι
πολύ ευπαθείς κατά τη µεταφορά και τη συσκευασία και ακατάλληλες για πλύσιµο και προσυσκευασία.
Υπερβολικό άζωτο έχει επιπτώσεις και στη ποιότητα αφού αλλοιώνει τη γεύση και αυξάνει τη περιεκτικότητα σε
νιτρικά που είναι επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου. Επιπρόσθετα µπορεί να µολύνει και το περιβάλλον.
(π.χ.τα νερά). Προκαλεί επίσης φύτρωµα κατά τη συγκοµιδή ιδιαίτερα σε ευαίσθητες ποικιλίες όπως η
ANABELLE ή NICOLA αλλά και προϊόντα όπως οι «babies» και οι «bakers» της Μαρφόνα.
Αντίθετα η κανονική φωσφορούχα λίπανση επιβάλλεται.
Οι παραγωγοί πρέπει να αποφεύγουν τις διαφυλλικές λιπάνσεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη χρήση
των φυτοφαρµάκων τη µόλυνση των πατατών τους (σπόρια περονοσπόρου-αυγά, προνύµφες Λίτας) και το
πρασίνισµα. Έκθεση των πατατών στο φως στο χωράφι έστω και για λίγη ώρα σηµαίνει πρασίνισµα ΑΡΓΟΤΕΡΑ
αλλά και απότοµη αύξηση των γλυκοαλκαλοειδών (επικίνδυνα για τον άνθρωπο).
Επίσης κατά τη συγκοµιδή οι παραγωγοί πρέπει να αποφεύγουν τα κτυπήµατα (πρέπει να το προσέξουν ιδιαίτερα
οι πρώϊµοι παραγωγοί, οι παραγωγοί Bakers αλλά κυρίως οι παραγωγοί της επαρχίας Λευκωσίας και της Πάφου.

ΧΡΥΣΟΝΗΜΑΤΩ∆ΗΣ – ΛΕΥΚΟΣ ΝΗΜΑΤΩ∆ΗΣ
΄Οσοι παραγωγοί έχουν χωράφια µολυσµένα και µη µολυσµένα µε κυστεονηµατώδεις θα πρέπει να φυτεύουν τα
µη µολυσµένα. Η αµειψισπορά είναι πολύ σηµαντική µεταξύ άλλων και για µείωση του πληθυσµού των
νηµατωδών. Η χρησιµοποίηση ποικιλιών ανθεκτικών στο χρυσονηµατώδη (π.χ. ποικιλία SANTE) βοηθά στη
µείωση του πληθυσµού του όπου υπάρχει.
Η χρησιµοποίηση του TEMIK και άλλων παρόµοιων νηµατοκτόνων απαγορεύεται!

ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΑ
Οι παραγωγοί της Πάφου αλλά και όσοι παραγωγοί στην επαρχία Λευκωσίας και στο Κίτι δεν έχουν καλά
κοκκινοχώµατα δεν θα πρέπει να φυτέψουν την ποικιλία Σπούντα για εξαγωγή. Επειδή ωστόσο οι περιοχές αυτές
είναι ελεύθερες από χρυσονηµατώδη οι παραγωγοί µπορούν να φυτέψουν άλλες ποικιλίες που µπορεί να
εξαχθούν π.χ. στη Νορβηγία. Η χώρα αυτή δεν εισάγει Σπούντα. Καλό θα είναι οι παραγωγοί των περιοχών αυτών
προτού φυτέψουν για εξαγωγή να συνεννοηθούν µε τους γεωπόνους του Συµβουλίου.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ BAKERS
Οι ποικιλίες CARA και MARFONA θα φυτευθούν και φέτος για παραγωγή Bakers. Οι ποσότητες πατατοσπόρου
των δύο αυτών ποικιλιών θα εξαρτηθούν από τα προγράµµατα που θα συµφωνηθούν και το νερό. Οι
πατατοπαραγωγοί θα ενηµερωθούν σύντοµα.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ SET SKIN BABIES
Υπάρχει ενδιαφέρον από πελάτες του Συµβουλίου για 700 τόνους Babies ποικιλίας ΣΙΑΡΛΟΤ και ίσως και άλλων
ποικιλιών. ∆εν έχει ωστόσο συµφωνηθεί κανένα πρόγραµµα αφού πρώτα πρέπει να συµφωνηθούν και τιµές. Οι
πατατοπαραγωγοί θα ενηµερωθούν έγκαιρα.

EUREPGAP – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ
Το Συµβούλιο ετοιµάζει και φέτος πρόγραµµα επαναπιστοποίησης για όσους παραγωγούς του είναι κάτοχοι
πιστοποιητικών EUREP GAP που λήγουν στους προσεχείς µήνες. Μελετά επίσης την ετοιµασία προγράµµατος
εκπαίδευσης νέων πατατοπαραγωγών για πιστοποίηση τους στο EUREP GAP κατά το 2009.
Ανεξάρτητα από τη συµµετοχή τους στα πιο πάνω προγράµµατα EUREP GAP όλοι οι πατατοπαραγωγοί που
συνεργάζονται µε το Συµβούλιο θα πρέπει να ακολουθούν τους απαραίτητους κανόνες ως προς τις καλλιεργητικές
φροντίδες και να καταγράφουν τα απαραίτητα στοιχεία στα ειδικά βιβλιάρια-ηµερολόγια που τους παραχωρεί το
Συµβούλιο. Θα πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής, να µην κάνουν κατάχρηση λιπασµάτων, φαρµάκων
ενέργειας και νερού και να σέβονται την άγρια ζωή και γενικά το περιβάλλον. Θα πρέπει φυσικά να προστατεύουν
σχολαστικά το προϊόν τους κατά τη συγκοµιδή, τη µεταφορά και την αποθήκευση µέχρι την παράδοση στα
συσκευαστήρια του Συµβουλίου. Θα πρέπει φυσικά να χρησιµοποιούνται µόνο επιτρεπόµενα φυτοφάρµακα στις
σωστές δόσεις. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΕΤΟΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EUREPGAP.

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Στο καθορισµό των τιµών το Συµβούλιο θα λάβει υπόψη του βασικά την τιµή πώλησης τους. Θα λάβει επίσης
υπόψη του και άλλους παράγοντες όπως είναι η ηµεροµηνία παράδοσης, η ποικιλία κλπ ώστε να γίνει ο σωστός
προγραµµατισµός εµπορίας. Κάποιες ποικιλίες που παράγονται σε µικρές ποσότητες για σκοπούς εµπορίας
πιθανώς να επιδοτηθούν.
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Στη περίπτωση της ποικιλίας Σπούντα που συνήθως η αγορά προτιµά το µεγάλο µέγεθος αλλά και των σαλατοπατατών
Νίκολα, Άναµπελ, Φιλέα που η αγορά προτιµά το µικρό – µέτριο µέγεθος, θα γίνει πληρωµή ξεχωριστά κατά µέγεθος. Το ίδιο
βέβαια ισχύει και στη περίπτωση των ποικιλιών που παράγουν «babies» και «bakers».
ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Για σκοπούς πληρωµής των πατατοπαραγωγών η ανοιξιάτικη εσοδεία υποδιαιρείται σε 5 περιόδους ως ακολούθως:
Α.
Β.
Γ.
∆.

1/3 - 10/3/09, 11/3 - 20/3/09, 21/3 - 31/3/09
1/4 - 10/4/09, 11/4 - 20/4/09, 21/4 - 30/4/09
1/5 - 15/5/09, 16/5 - 31/5/09
1/6 - 15/6/09

ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
η
Σαν επίσηµη ηµεροµηνία έναρξης της παραλαβής πατατών ανοιξιάτικης εσοδείας καθορίζεται η 1 Μαρτίου 2007.
ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΤΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ
Η παραλαβή πατατών των ποικιλιών ΣΠΟΥΝΤΑ, ΑΝΑΜΠΕΛ, ΠΡΙΝΣΕΣ, ΣΙΓΚΛΙΝΤΕ θα τερµατιστεί στις 21 Μαϊου. Η
παραλαβή των ποικιλιών ΜΑΡΑΠΕΛ, ΦΡΕΪΑ, ΜΑΡΦΟΝΑ, ΦΡΙΖΙΑ, ΣΑΝΤΕ και ΝΤΑΙΑΜΑΝΤ και οι σαλατοπατάτες ΝΙΚΟΛΑ,
ΦΙΛΕΑ και ΣΙΑΡΛΟΤ θα παραλαµβάνονται µέχρι το τέλος Μαϊου. Τέλος η παραλαβή της ποικιλίας ΚΑΡΑ θα τερµατιστεί τον
Ιούνιο σε ηµεροµηνία που θα καθορίσει αργότερα το Συµβούλιο.
Ανεξάρτητα από τις πιο πάνω ηµεροµηνίες οι πατατοπαραγωγοί θα πρέπει, όπως ήδη αναφέρθηκε σε ατοµικό επίπεδο να
εκριζώνουν όσο το δυνατό πιο πρώιµα τις πατάτες τους, νοουµένου βέβαια ότι θα έχουν το σωστό βαθµό ωριµότητας.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ
Εκτός από τη παραγωγή πατατοσπόρου Σπούντα για τις ανάγκες των Κυπρίων πατατοπαραγωγών υπάρχει και ζήτηση
Σπούντα και ίσως άλλων ποικιλιών από την Ελλάδα.
Το Σ.Ε.Κ.Π. µπορεί να συµφωνήσει µε ελληνική εταιρεία την παραγωγή 400 περίπου τόνων πατατοσπόρου Σπούντα και 200
περίπου τόνων της ποικιλίας Λιζέτα. Οι παραγωγοί της Πάφου έχουν ήδη ενηµερωθεί και θα τους δοθεί προτεραιότητα. Σε
περίπτωση που η Πάφος δεν µπορεί να καλύψει την παραγγελία για την Ελλάδα θα καλλιεργηθούν ποσότητες και σε άλλες
περιοχές που είνια αποδεκτές από το Υπουργείο Γεωργίας.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ
Μεγάλο ποσοστό των ποικιλιών ΚΑΡΑ και ΝΤΑΙΜΑΝΤ προορίζεται για τοµείς τηγανητής πατάτας στην Ιρλανδία και τη Σκωτία.
Το ίδιο και η ποικιλία ΦΡΙΖΙΑ. Η ποικιλία ΜΑΡΚΙΣ που παράχθηκε πέρσι και που είναι επίσης κατάλληλη για τηγάνισµα δεν θα
καλλιεργηθεί φέτος αφού παρουσίασε ως γνωστό το πρόβληµα της κοίλης καρδίας. Η ποικιλία ΤΕΒΙΝΑ θα παραχθεί φέτος
δοκιµαστικά σε µικρή ποσότητα για υπεραγορά της Ελλάδας (µέγεθος 45+) για να χρησιµοποιηθεί για τηγάνισµα (όχι από
εργοστάσια). Φυσικά πιθανώς να δοκιµαστούν και κάποιες άλλες νέες ποικιλίες. Πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό
καταλληλότητας µιας ποικιλίας για τηγάνισµα είναι η περιεκτικότητα των κονδύλων σε ξηρή ουσία. Ψηλή περιεκτικότητα σε ξηρή
ουσία αυξάνει την αποδοτικότητα των πατατών σε τσιπς, προτηγανισµένη και διάφορα άλλα προϊόντα, µειώνει την
απορρόφηση λαδιού (µειώνει το κόστος παραγωγής) κατά το τηγάνισµα και συµβάλλει στο να γίνει το τελικό προϊόν πιο
«τραγανό». (ψηλή ξηρή ουσία = περισσότερο άµυλο – πιο «στεγνή» και πιο «αλευρώδης» υφή).
Η περιεκτικότητα σε ξηρή ουσία εξαρτάται από τη ποικιλία αλλά και από άλλους παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, το
χωράφι, η λίπανση, η άρδευση και γενικά οι καλλιεργητικές φροντίδες, η εποχή φύτευσης και συγκοµιδής, η διάρκεια ζωής της
φυτείας κλπ.
Στη δική µας περίπτωση οι πιο πάνω ποικιλίες είναι καλύτερα να φυτευτούν το ∆εκέµβρη ή το πολύ αρχές Ιανουαρίου ώστε να
αυξηθεί η διάρκεια ζωής της πατατοφυτείας αλλά και η ωρίµανση πριν την επικράτηση πολύ ψηλών θερµοκρασιών που
µειώνουν τη ξηρή ουσία. Ο σπόρος καλύτερα να είναι φυτρωµένος ώστε η βλάστηση να γίνει γρήγορα. Η λίπανση πρέπει να
µην είναι υπερβολική. Γενικά το άζωτο και το κάλι, ιδίως στη χλωριούχα µορφή (πχ ΚCI) µειώνουν την ξηρή ουσία ενώ ο
φωσφόρος µάλλον την αυξάνει. Το χωράφι είναι καλύτερα να µην είναι «κοπριστό». Η άρδευση πρέπει να είναι κανονική και
γενικά να γίνονται συστηµατικοί ψεκασµοί ώστε το φύλλωµα να διατηρηθεί υγειές µέχρι το τέλος. Οι πατάτες πρέπει να
συγκοµιστούν ώριµες (όχι υπερώριµες ιδιαίτερα αν οι θερµοκρασίες είναι ψηλές. Υπερώριµες πατάτες (πολύ µεγάλες) µπορεί
να παρουσιάσουν και άλλα προβλήµατα ποιότητας (κοίλη καρδία, παραµορφώσεις, µηχανικές ζηµιές).
∆ΟΚΙΜΕΣ ΝΕΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
Το Συµβούλιο προγραµµατίζει και φέτος τη φύτευση κάποιων νέων ποικιλιών που είτε θα φυτευτούν κατά απαίτηση καλών
πελατών µας, είτε γιατί παρουσιάζουν καλά αγρονοµικά χαρακτηριστικά ή και εµπορική αξία. ΄Οσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται
µπορούν να αποταθούν στους γεωπόνους του Συµβουλίου. Η δοκιµή ποικιλιών είναι απαραίτητη αν θέλουµε να ακολουθούµε
τις εξελίξεις του πατατεµπορίου και να εξασφαλίζουµε το µέλλον των παραγωγών µας.
Από το Συµβούλιο Εµπορίας Κυπριακών Πατατών
Ε.∆. 3
ΝΓ/ΜΣτ
29/10/08
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