ποικιλίες
πατάτας

Folva
Ποικιλία µε πολύ υψηλή παραγωγή και άριστη ποιότητα
στο τηγάνι. Η Folva έχει υψηλή παραγωγή οµοιόµορφων
καλοσχηµατισµένων κονδύλων.
Χρήση: Νωπή κατανάλωση- τηγάνι
Ωρίµανση: Μεσο- πρώιµη
Φυτό: Γρήγορη και καλή κάλυψη
Κόνδυλοι: Μέσοι προς µεγάλοι, σχήµατος οβάλ
Χρώµα σάρκας: Ανοικτό κίτρινο
Τύπος µαγειρέµατος: Β
Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία: Μέση προς υψηλή
Λήθαργος: Μέσος
Αντοχή σε νηµατώδης: Ro1, R02, R03, R04 og R05
Synchytrium endobioticum: Αντοχή
Περονόσπορος φυλλώµατος: Καλή αντοχή
Περονόσπορος κονδύλων: Καλή αντοχή
Ακτυνοµύκωση: Πολύ καλή αντοχή
Ανάπτυξη: Εύκολη στην καλλιέργεια.
Πολύ υψηλή αναµενόµενη παραγωγή.
Για µακρά αποθήκευση, συνιστάται ψυγείο

Solist
Η πρωιµότερη, ίσως κιτρινόσαρκη
ποικιλία της αγοράς. Μπορεί να
πουληθεί κατευθείαν από το χωράφι
και είναι ανθεκτική στα χτυπήµατα.
Χρήση: Νωπή
Ωρίµανση: Πάρα πολύ πρώιµη
Φυτό: Χαµηλό
Κόνδυλοι: Oβάλ
Χρώµα σάρκας: Κίτρινη
Τύπος: ΑΒ, µαγείρεµα
Ξηρά ουσία: Μέση
Λήθαργος: Μέσος προς µακρύ
Νηµατώδης: R01 και R04
Synchytrium endobioticum: Ευαίσθητη
Περονόσπορος: Μέση αντοχή, καλή
για πρώιµη ποικιλία
Περονόσπορος κονδύλων: Μέση αντοχή
Ακτυνοµύκωση: Καλή
Ανάπτυξη: Απαιτούνται χαµηλά επίπεδα
αζώτου. Αποφυγή παραγωγής µεγάλων
κονδύλων. Η προβλάστηση θα βελτιώσει
την παραγωγή.

Vivi
Νέα ποικιλία µε πολύ όµορφο φλοιό
και οµοιόµορφους κονδύλους. Είναι
άριστη για συσκευασία. Η Vίνί έχει πολύ
µεγάλες προοπτικές παραγωγής και
αποδίδει άριστα σε καλά εδάφη.
Χρήση: Νωπή κατανάλωση
Ωρίµανση: Μεσο πρώιµη
Φυτό: Μέσο µε καλή κάλυψη
Κόνδυλοι: Οβάλ προς µακρύς, όµορφος
φλοιός, οµοιόµορφοι κόνδυλοι
Χρώµα σάρκας: Κίτρινο
Τύπος: ΑΒ
Ξηρά ουσία: Μέση
Λήθαργος: Μέσος προς µακρύς, άριστη
στην αποθήκη
Νηµατώδης: Αντοχή στον R01
Synchytrium endobioticum: Ευαίσθητη
Περονόσπορος: Καλή αντοχή
Περονόσπορος κονδύλων: Καλή αντοχή
Ακτινοµύκωση: Καλή αντοχή
Ανάπτυξη: Πολύ υψηλή παραγωγή.
Η ποικιλία που εκµεταλλεύεται τα
καλά εδάφη.

Ballerina
Νέα όµορφη ποικιλία για νωπή κατανάλωση
µε πολύ καλή ποιότητα στο µαγείρεµα και
θελκτική φλούδα. Η ποικιλία είναι σχετικά
πρώιµη, παρόλο που ο λήθαργος είναι
µακρύς. Άριστη στη συντήρηση.
Χρήση: Νωπή κατανάλωση - σαλάτα,
πολύ καλή στο πλύσιµο
Ωρίµανση: Πρώιµη προς µέσο- πρώιµη
Φυτό: Σχετικά χαµηλό
Κόνδυλοι: Όµορφη φλούδα, όµορφοι οβάλ
Σάρκα: Κίτρινη
Τύπος µαγειρέµατος: Νωπή, ΑΒ
Ξηρά ουσία: Μέση προς υψηλή
Λήθαργος: Μακρύς, πολύ καλή στην
αποθήκευση
Νηµατώδης: Ευαίσθητη
Synchytrium endobioticum: Αντοχή, τύπος 1
Περονόσπορος φυλλώµατος: Μέση αντοχή
Περονόσπορος κονδύλων: Καλή αντοχή
Ακτυνοµύκωση: Καλή αντοχή
Ανάπτυξη: Η Ballerina απαιτεί καλά εδάφη.
Μέσες δόσεις λιπάσµατος. Σχετικά αργή
έκπτυξη του βλαστού, γι' αυτό παίρνουµε
µέτρα κατά της ριζοκτόνιας
Συµβουλές: Προτείνεται για πυκνή φύτευση.

Royal
Μια πολύ παραγωγική ποικιλία.Έχει άριστα χαρακτηριστικά για
χρήση στο τηγάνι και πολύ καλή συµπεριφορά στην αποθήκευση.
Η Royal µπορεί να καλλιεργηθεί σε µεγάλο εύρος εδαφών από
αµµώδη έως και αργιλώδη.
Χρήση: Τηγάνι, τσιπς, νωπή κατανάλωση
Ωρίµανση: Μεσο- όψιµη
Φυτό: Μέσο προς ψηλό µε καλή κάλυψη και λίγα λευκά άνθη
Κόνδυλοι: Μεγάλοι, οβάλ, µε επιφανειακούς οφθαλµούς και
ανοικτό κίτρινο
Χρώµα σάρκας: Ανοικτό κίτρινο
Τύπος µαγειρέµατος: BC
Ξηρά ουσία: Υψηλή
Λήθαργος: Μακρύς, άριστη στην αποθήκευση
Αντοχή σε νηµατώδης: Αντοχή σε R01 και R04
Synchytrium endobioticum: Αντοχή σε παθότυπους 1, 2, 6
Περονόσπορος φυλλώµατος: Αρκετά καλή
Περονόσπορος κονδύλων: Αρκετά καλή Φουζάριο: Αρκετά καλή
Φόµα: πολύ καλή αντοχή
Ακτυνοµύκωση: πολύ καλή αντοχή
Ανάπτυξη: Πολύ µεγάλη παραγωγή. Καλή αντοχή στην ξηρασία.
Χαµηλές µε µέτριες ανάγκες σε άζωτο.

Sapro Mira

Hanna

Spunta

Όψιµη ποικιλία µε ανθεκτικότητα
στον περονόσπορο. Η Sarpo Mira
µπορεί να καλλιεργηθεί µε ελάχιστες
εισροές µυκητοκτόνων. Πολύ καλή
στην αποθήκευση
Χρήση: Νωπή κατανάλωση- τηγάνι
Ωρίµανση: Όψιµη
Φυτό: Πολύ υψηλό µε άριστη κάλυψη
Κόνδυλοι: Μεγάλοι µακρύς κόνδυλοι
µε κόκκινο χρώµα
Χρώµα σάρκας: Ανοικτό κίτρινο
Τύπος µαγειρέµατος: Β
Περιεκτικότ/τα σε ξηρά ουσία: Μέση
προς υψηλή
Λήθαργος: Μακρύς, άριστη στην
αποθήκευση
Αντοχή σε νηµατώδης: Μέτρια
Synchytrium endobioticum: Αντοχή
στον τύπο 1
Περονόσπορος φυλλώµατος: Άριστη
Περονόσπορος κονδύλων: Πολύ καλή
Ακτυνοµύκωση: Μέτρια
Ανάπτυξη: Πιθανόν η αυθεντικότερη
ποικιλία της αγοράς στον περονόσπορο.
Πολύ υψηλή παραγωγή σε µεγάλους
κονδύλους

Η Hanna είναι µία πολύ δυνατή ποικιλία
µε πολύ οµοιόµορφους κονδύλους λείους
και σχήµατος οβάλ. Η ποικιλία παράγει
καλύτερα σε θερµά κλίµατα. Η Hanna έχει
πολύ καλή συµπεριφορά στην αποθήκη.
Χρήση: Νωπή κατανάλωση
Ωρίµανση: Μεσο πρώιµη-πρώτη
καλλιέργεια
Φυτό: Δυνατό φυτό, σχετικά γρήγορη
ανάπτυξη
Κόνδυλοι: Μεγάλοι προς µέτρια µεγάλη,
µε ωραίο φλοιό
Χρώµα σάρκας: Ανοικτό κίτρινο
Τύπος: BC, µαγείρεµα
Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία: Μέση
Λήθαργος: Μέσος προς µακρύς, άριστη
αποθήκευση
Αντίσταση σε νηµατώδης: Ro1- R04
Synchytrium endobioticum: Αντοχή στον
τύπο 1
Περονόσπορος φυλλώµατος: Καλή αντοχή
Περονόσπορος κονδύλων: Σχετικά καλή
αντοχή
Ακτινοµύκωση: Καλή αντοχή
Ανάπτυξη: Εύκολη στην ανάmυξη.
Καλή αντοχή στην ξηρασία, αλλά αντιδρά
πολύ θετικά στην άρδευση. Μέτριες ανάγκες
σε άζωτο. Καλή αντοχή στα χτυπήµατα.

Η Spunta είναι µία πολύ παραγωγική
ποικιλία για νωπή κατανάλωση, µε πολύ
καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και µε
άριστη συµπεριφορά στη µακρά
αποθήκευση.
Χρήση: Νωπή κατανάλωση
Ωρίµανση: Μεσο-πρώιµη
Φυτό: Υψηλό µε δυνατό φύλλωµα
Κόνδυλοι: Σχήµα πολύ επίµηκες, ελαφρώς
καµπυλωτό. Μάτια επιφανειακά
Σάρκα: Ανοικτό Κίτρινο
Τύπος: ΑΒ,
Ξηρά ουσία: Μέση
Λήθαργος: Μακρύς, καλή στη αποθήκευση
Νηµατώδης: Αντοχή σε R01 & R04
Synchytrium endobioticum: Ευαισθησία
Περονόσπορος φυλλώµατος: Μέση αντοχή
Περονόσπορος κονδύλων: Καλή αντοχή
Ακτυνοµύκωση: Καλή αντοχή
Ανάπτυξη: Πρόληψη για την ριζοκτόνια.

º¶ÁÆÄ¹ºÃ: 3ï øìí ¦.¶.Ã. °ìåêáîäòåÝá÷ – µåòïÝá÷
Æ.£:44, Æ.º:59300 - Æèì:2333025075 ¼áê:2333027266
www.eurofarm.gr - info@eurofarm.gr
1ï Ë¦Ãº. µ¶ÄÃ¹°ª: ¦.¶.Ã µåòïÝá÷ – Ááïàóè÷
Æèì:23310 20820 - ¼áê:23310 70383
2ï Ë¦Ãº. °¹¡¹Á¹ÃË: ¦ìèóÝïî ª.ª °éçéîÝïù
Æèì:23530 22040 - ¼áê:23530 22092
3ï Ë¦Ãº. ¶¢¶ªª¸ª: 4ï øìí ¶.Ã ¶äÛóóè÷ – £å÷/îÝëè÷
Æèì:23810 26878 - ¼áê:23810 21578

