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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
  Σε αυτή την πτυχιακή εργασία αναφερόµαστε στην πατατοκαλλιέργεια στη 
Νάξο και την παραγωγή  πιστοποιηµένου πατατόσπορου που 
χρησιµοποιείται ως πολλαπλασιαστικό υλικό σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας. Περιγράφονται συνοπτικά το φυσικό περιβάλλον, το κλίµα του 
νησιού και η επαγγελµατική διάρθρωση του πληθυσµού.  
  Επίσης  κάνουµε µια ιστορική αναδροµή για την πατάτα αναφέροντας και 
τα βοτανικά χαρακτηριστικά της. Αναφερόµαστε αναλυτικά στον 
πατατόσπορο και στις ποικιλίες του.  
  Επιπρόσθετα αναλύεται η καλλιεργητική τεχνική της πατάτας 
σχολιάζοντας τον κάθε παράγοντα. Ακόµα αναφέρονται οι κυριότερες 
ασθένειες και οι ζωικοί εχθροί. Περιγράφεται η διαδικασία συγκοµιδής, 
διαλογής και τυποποίησης 
της πατάτας. Τέλος γίνεται τεχνοοικονοµική ανάλυση του κόστους 
παραγωγής, παρουσιάζεται η οικονοµική σηµασία της πατατοκαλλιέργειας 
στη Νάξο καθώς και της παραγωγής πιστοποιηµένου πατατόσπορου.  
  Ευχαριστώ όλους όσους µε βοήθησαν στη σύνταξη αυτής της εργασίας και 
ειδικότερα τον καθηγητή κ. Μπαριτάκη ∆ηµήτριο.     
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ΝΝΗΗΣΣΟΟΣΣ    ΝΝΑΑΞΞΟΟΥΥ  
 
1.1  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
   Το νησί της Νάξου ανήκει στο νοµό Κυκλάδων και είναι το µεγαλύτερο νησί 
των Κυκλάδων, µε έκταση 428 τετραγωνικών χιλιοµέτρων και περίµετρο ακτών 
148 χιλιόµετρα. Το νησί περικλείεται κατά προσέγγιση µεταξύ των 
συντεταγµένων 36 ο 55 και 37 ο 13 βορείου πλάτους και 25 ο 20 και 25ο 37 
ανατολικού µήκους... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
     
1.2.1 Τοπογραφία – ‘Έδαφος 
      Η Νάξος χαρακτηρίζεται γενικά ως ορεινό νησί και έχει το όρος ∆ίας µε 1004 
µέτρα υψόµετρο, το ψηλότερο των Κυκλάδων, µε περιορισµένες πεδινές εκτάσεις 

 6



κυρίως στο πεδινό τµήµα της και µε σειρές λοφωδών εξάρσεων που 
παρεµβάλλονται µεταξύ των ορεινών όγκων και των πεδινών τµηµάτων. 
Μορφολογικά η περιοχή διακρίνεται σε δύο σχηµατισµούς  : πεδινό και λοφώδη. 
Το πεδινό τµήµα αποτελεί µακρόστενη κοιλάδα µήκους 3 χιλιοµέτρων και 
πλάτους 500-1200 µέτρα περίπου, η οποία από παντού περιβάλλεται από απότοµα 
πρανή των γύρω υψωµάτων, εκτός από τη βόρεια πλευρά που έχει στενό άνοιγµα 
προς τη θάλασσα. ‘Έχει έκθεση βόρεια, κλίσεις κανονικές (0,5% - 2%) και 
ανάγλυφο επίπεδο ως ελαφρά κυµατοειδές στις άκρες προς τα γύρω υψώµατα.  
    Το λοφώδες τµήµα, το οποίο αποτελεί επέκταση της κοιλάδας προς όλες σχεδόν 
τις κατευθύνσεις, παρουσιάζει µορφή πρανών υψωµάτων διακεκοµµένων από 
βαθιές χαραδρώσεις, µε πολύ ανώµαλο ανάγλυφο και ισχυρές κυρίως κλίσεις. 
 
1.2.2 Γεωλογία – Υδρογεωλογία 
      Η Νάξος ανήκει από γεωλογική άποψη στο µεταµορφωµένο Αττικοκυκλαδικό 
σύστηµα. Τα πετρώµατα έχουν µία ζωνώδη κατανοµή, κατά τη διεύθυνση ΒΑ – 
Ν∆ περίπου, κατά την οποία συµπίπτει και η βασική οροσειρά του νησιού, ο ∆ίας.  
    Το γεωλογικό υπόβαθρο αποτελείται από µεταµορφωµένα ή µαγµατικά 
πετρώµατα µε επικράτηση γνευσίων, σχιστόλιθων, µαρµάρων, γρανιτών και 
µιγµατιτών. Χαρακτηριστικό των µεταµορφωµένων πετρωµάτων (πλην 
µαρµάρων) είναι µία σηµαντική έως µεγάλη αποσάθρωση τόσο στην επιφάνεια 
όσο και σε βάθος, γεγονός που δηµιουργεί συνθήκες αραιού υδρογραφικού 
δικτύου, φρεατίου υδροφόρου ορίζοντα και σηµαντικού αριθµού πηγών µικρής 
έως αξιόλογης παροχής.  
 
1.2.3 Κλίµα 
  Η Νάξος δύναται να καταταγεί, από άποψη κλίµατος, στον «εύκρατο» τύπο του 
«χερσαίου µεσογειακού». Η ψυχρή εποχή του έτους χαρακτηρίζεται από την 
ηπιότητα των κλιµατολογικών φαινόµενων. Ο παγετός, το χιόνι και το χαλάζι 
σπανίως παρατηρούνται, ενώ οι καταιγίδες παρουσιάζουν µεγαλύτερη συχνότητα.   
     Η θερµή εποχή µε µέση θερµοκρασία των 20-25 (C , λόγω των επικρατούντων 
Β και ΒΑ ανέµων, αφορά την περίοδο από Μάιο έως και Οκτώβριο, 
συµπίπτει δε µε την παντελή σχεδόν έλλειψη βροχοπτώσεων, πράγµα που 
επιβάλει την κάλυψη των αναγκών σε νερό των καλλιεργειών µε αρδεύσεις.  
    Το ετήσιο θερµοµετρικό εύρος κυµαίνεται γύρω στους 13(C. Η νέφωση είναι 
µάλλον περιορισµένη, ενώ η ηλιοφάνεια είναι µεγάλης διάρκειας. Το µέσο ετήσιο 
ύψος των βροχοπτώσεων κυµαίνεται γύρω στα 370 χλσ. 
Θερµοκρασία αέρα 
      ∆εν παρατηρείται µέση ή και ελάχιστη µέση θερµοκρασία κάτω του 0 ο C , 
ενώ και απολύτως ελάχιστη κάτω του 0 ο C σπανίως παρατηρείται . 
Μέση θερµοκρασία άνω των 18 ο C , παρατηρείται την περίοδο από Μάιο µέχρι 
και Οκτώβριο , ενώ µέση θερµοκρασία άνω των 20 ο C κατά την περίοδο Ιουνίου 
– Σεπτεµβρίου. 
      Θερµή περίοδος χαρακτηρίζεται αυτή που διαρκεί από Απρίλιο έως Μάιο 
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µέχρι Σεπτέµβριο έως Οκτώβριο. Κατά την περίοδο αυτή απαιτείται και άρδευση 
των καλλιεργειών, δεδοµένου ότι το ύψος των βροχοπτώσεων είναι ανεπαρκές για 
την κάλυψη των αναγκών σε νερό. 
Βροχοπτώσεις  
     Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής κυµαίνεται γύρω στα 370 χλσ, ενώ ο µέσος 
αριθµός ηµερών βροχής είναι αντίστοιχα 82. το µέσο ύψος βροχής κατά την 
περίοδο από Μάιο µέχρι Σεπτέµβριο, κυµαίνεται γύρω στα 22 χλσ, µε µέσο 
αριθµό ηµερών βροχοπτώσεων 8. 
Άνεµοι 
      Οι επικρατούντες άνεµοι είναι συνήθως βορείων διευθύνσεων και συχνά πολύ 
ισχυροί, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, οπότε υπερβαίνουν ακόµα και 
τα 8 µποφόρ. Οι άνεµοι αυτοί έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στις διάφορες 
καλλιέργειες. Σηµειώνεται ότι, για την αντιµετώπιση των ζηµιών από τους 
ισχυρούς ανέµους, κατασκευάζεται από τους γεωργούς πυκνό δίκτυο 
ανεµοφρακτών  κυρίως από καλάµια. Λοιπά µετεωρολογικά φαινόµενα, και 
µάλιστα µε δυσµενείς επιπτώσεις στις καλλιέργειες (χιόνι, χαλάζι, οµίχλη κ.λ.π) 
σπάνια παρατηρούνται. 
                                                                                                                
1.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 Η Νάξος δηµογραφικά χωρίζεται σε δύο δήµους. Ο ένας είναι ο ∆ήµος Νάξου 
που αποτελείται από 11 δηµοτικά διαµερίσµατα (χωρία) και ο άλλος ο ∆ήµος 
∆ρυµαλίας ο οποίος αποτελείται και αυτός από 11 δηµοτικά διαµερίσµατα.  
Στον Πίνακα 2 αναγράφεται ο πληθυσµός κάθε δηµοτικού διαµερίσµατος και των 
2΄δήµων καθώς και ο συνολικός πληθυσµός του νησιου. 
 
 
 
 
 

∆ΗΜΟΙ 
 

1991 
 

2001 

∆ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 8.924 12.089 
∆.∆ Νάξου 4.442 6.727 

∆.∆ Αγ. Αρσένιου 1.016 1.207 
∆.∆ Βίβλου 655 807 

∆.∆ Γαλανάδου 192 192 
∆.∆ Γαλήνης 299 425 
∆.∆ Γλινάδου 558 509 
∆.∆ Εγγαρών 219 197 
∆.∆ Κινίδαρου 291 501 
∆.∆ Μελάνων 605 649 
∆.∆ Ποταµιάς 258 362 
∆.∆ Σαγκρίου 389 513 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΥΜΑΛΙΑ 5.914 6.137 
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∆.∆ Απειράθου   1.024  950 
∆.∆ ∆αµαριώνα   513  560 
∆.∆ ∆ανακού   157  153 
∆.∆ Κεραµωτής   119  154 
∆.∆ Κορωνίδος   591  448 
∆.∆ Κορώνου   848  754 
∆.∆ Μέσης   118  113 
∆.∆ Μονής    215  208 
∆.∆ Σκαδού   124  132 
∆.∆ Φιλοτίου   1.679  2.125 
∆.∆ Χαλκείου   526  540 
ΣΥΝΟΛΟ  14.838  18.226 

Πίνακας 1:∆ιακύµανση πληθυσµού επαρχίας Νάξου, περιόδου 1981-2001 
 
 
 
1.3.1 Η επαγγελµατική διάρθρωση του πληθυσµού της Νάξου.  
 Το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού απασχολείται στον πρωτογενή τοµέα 
(γεωργία και κτηνοτροφία).Το ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου στο 50% των 
απασχολούµενων. Το υπόλοιπο τµήµα του πληθυσµού απασχολείται στον 
τουρισµό (κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες), στις οικοδοµές, στο εµπόριο 
και στους άλλους τοµείς δραστηριότητας. 
 
 
 
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΑΞΟΥ 
 

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία 2620 
Βιοµηχανία, Βιοτεχνία 185 
Ηλεκτρισµός , Ύδρευση 50 
Οικοδοµήσεις και δηµόσια έργα 936 
Εµπόριο, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία 877 
Μεταφορές, Επικοινωνίες, Αποθηκεύσεις 446 
Τράπεζες, Ασφάλειες 270 
Λοιπές υπηρεσίες 480 
ΣΥΝΟΛΟ 5925 

Πίνακας 2. Επαγγελµατική Κατανοµή Πληθυσµού Νήσου Νάξου 
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Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία
Βιοµηχανία,
Βιοτεχνία

Ηλεκτρισµός ,
Ύδρευση

Οικοδοµήσεις και
δηµόσια έργα

Εµπόριο,
Εστιατόρια,
Ξενοδοχεία  

Εικόνα2. Επαγγελµατική Κατανοµή Πληθυσµού Νήσου Νάξου.  
 
 
    1.4  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
 Η κατανοµή της συνολικής έκτασης του νησιού της Νάξου στις βασικές 
κατηγορίες χρήσης γης, παρουσιάζεται στον  παρακάτω πίνακα: 
Για το νησί της Νάξου οι αροτριαίες  καλλιέργειες καταλαµβάνουν εκτάσεις      
67. 647 στρεµµάτων, η κηπευτική γη 3.652 στρέµµατα, οι δενδρώδεις 
καλλιέργειας 11.334 στρέµµατα και οι άµπελοι 5.620 στρέµµατα. Η καλλιέργεια 
πατάτας  για σποροπαραγωγή καταλαµβάνει εκτάσεις περίπου 4.000 στρέµµατα. 
.Τα χωριά στα οποία καλλιεργούνται πατάτες κατά σειρά µεγαλύτερων εκτάσεων 
καλλιέργειας είναι τα εξής: Γλινάδο, Βίβλος, Αγερσανί, Γαλανάδο, Νάξος, 
Σαγκρί, ∆αµαρίωνας, Εγκαρές, Γαλήνη, Φιλώτι, Χαλκί. 
 Το Γλινάδο, η Βίβλος και το Αγερσανί καταλαµβάνουν το 70% της 
σποροπαραγωγής. Τα υπόλοιπα χωρία καταλαµβάνουν το 30%. 
 

 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 

Βοσκότοποι    64% 
Γεωργικές καλλιέργειες    22,6% 
∆άση    2,23% 
Επιφανειακά νερά    1,58% 
∆οµηµένο περιβάλλον    3,69% 
Λοιπές εκτάσεις    6,30% 

 
         Πίνακας 3: Η κατανοµή της συνολικής έκτασης του νησιού της Νάξου στις 
βασικές κατηγορίες χρήσης γης 
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ΠΟΣΟΣΤΟ %

Βοσκότοποι

Γεωργικές
καλλιέργειες
∆άση

Επιφανειακά νερά

∆οµηµένο
περιβάλλον
Λοιπές εκτάσεις

 
Εικόνα 3:  Η κατανοµή της συνολικής έκτασης του νησιού της Νάξου στις βασικές 
κατηγορίες χρήσης γης 
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                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                       
2.1 ΚΑΤΑΓΩΓΗ   ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 
 
 Η πατάτα κατάγεται από τη Νότιο Αµερική, που καλλιεργούνταν από τους 
κατοίκους του Περού, Βολιβίας, Κολοµβίας, Ισηµερινού και της Χιλής. Έχουν 
καθορισθεί δύο κέντρα στη Νότιο Αµερική όπου πρωτοπαρουσιάστηκαν 
φαγώσιµες ποικιλίες πατάτας.   
 Όταν οι Ισπανοί έφθασαν στην Αµερική, βρήκαν την πατάτα να αποτελεί κύριο 
τρόφιµο των Ιθαγενών κατοίκων της. Η πρώτη γνωριµία των λεύκων ανθρώπων 
µε την πατάτα έγινε περί το 1500 από τους Ισπανούς στρατιώτες., που κατέκτησαν 
τη χώρα.  
 Στην Ευρώπη η πατάτα καλλιεργήθηκε αρχικά στην Ισπανία περί το 1534, στην 
Ιρλανδία δε περί το 1580. Από τα δύο αυτά κέντρα εισαγωγής διαδόθηκε σιγά-
σιγά σε όλη  την Ευρώπη. Το 1705 εισήχθη από τους Ιρλανδούς µετανάστες στις 
Ηνωµένες Πολιτείες και άρχισε να καλλιεργείται . 
 Αρχικά οι Ευρωπαίοι δυσπιστούσαν στο νέο τρόφιµο γιατί πίστευαν ότι είναι 
δηλητηριώδες. Με τη διάδοση όµως των τεχνικών γνώσεων για την καλλιέργεια 
και τη διατήρηση της πατάτας, και µε την προπαγάνδα των ωφελιµοτήτων της από 
τις κυβερνήσεις και τους ειδικούς, η πατατοκαλλιέργεια επεκτάθηκε σε όλη την 
Ευρώπη γρήγορα, ιδίως κατά τους αλληλοδιάδοχους πολέµους και κατά τις 
σιτοδείες  του 17ου και 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα στη Βόρειο και 
Κεντρική Ευρώπη, οπότε η χρήση της έσωσε τον πληθυσµό από τον λιµό. 
 Στην Ελλάδα η καλλιέργεια της πατάτας µόλις συµπληρώνει χρονικό διάστηµα 
150χρόνων. Πρώτα εισήχθη στην Κέρκυρα το 1800 από προοδευτικό καλλιεργητή 
και διαδόθηκε στο νησί. Το 1817 δηµοσιεύθηκε εκεί και φυλλάδιο του 
Παραµιθιώτη «Η καλλιέργεια των γεώµηλων ».Από την Κέρκυρα διαδόθηκε και 
στα άλλα νησιά του Ιονίου. 
 Στην λοιπή Ελλάδα η πατάτα εισήχθη αµέσως µετά από την απελευθέρωση, από 
τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, το 1828, οπότε καλλιεργήθηκε πρώτη φόρα 
στην Αίγινα και στον Πόρο.  
 Εντούτοις µέχρι το 1880 η ντόπια παραγωγή δεν έφθανε  για τις ανάγκες της 
κατανάλωσης, γι’αυτο γινόταν  εισαγωγή πατάτας από το εξωτερικό ιδίως από  
την Μάλτα και την Τεργέστη. Μετά την διάδοση της  φυλλοξήρας του αµπελιού 
στη Γαλλία και λοιπή Ευρώπη, για να προστατευθεί η εγχώριος αµπελουργία, 
απαγορεύτηκε η εισαγωγή από το εξωτερικό πολλών φυτών µεταξύ αυτών και οι 
πατάτες, οπότε αναπτύχθηκε η ντόπια παραγωγή τους γρήγορα, σε σηµείο να 
καλύπτει τις ανάγκες της χώρας για βρώσιµη πατάτα, περιορίσθηκε δε η 
παραγωγή µόνο σε πατατόσπορο και σε µικρές ποσότητες για κάλυψη της 
εποχιακής ελλείψεως Πλήρης αυτάρκεια φαγώσιµης πατάτας πραγµατοποιήθηκε 
µόνο τα τελευταία µεταπολεµικά χρόνια, µε αυξανόµενα περισσεύµατα προς 
εξαγωγη 
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   2.2  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ 
 
       Το φυτό της πατάτας είναι ετήσιο, ποώδες µε βιολογικό κύκλο κυµαινόµενο 
από τρεις έως πέντε µήνες  αναλόγως κυρίως της ποικιλίας. Το ύψος του µπορεί 
να φτάσει  τα 50 έως 80 εκ. Ο βλαστός του έχει τετραγωνική διατοµή και το 
υπόγειο µέρος του, κάτω από ορισµένες συνθήκες ( λίγο πριν την άνθηση) 
εκπτύσσει στόλωνες  από τους οφθαλµούς, στην άκρη των οποίων  σχηµατίζονται 
οι βλαστοκόνδυλοι..  
     Τα φύλλα είναι σύνθετα µε επτά έως έντεκα φυλλάδια ελλειπτικά. Τα άνθη 
είναι πενταµερή µε στεφάνη ιώδη ή υπόλευκη ή κίτρινη  και συµπέταλη, φέρονται 
σε ταξιανθίες µε άξονα µακρύ, ο οποίος αναπτύσσεται από τη µασχάλη του 
τελευταίου φύλλου. Έχουν πέντε στήµονες, η ωοθήκη συνήθως είναι δίχωρη και ο 
στύλος µακρύς. Τα άνθη είναι ερµαφρόδιτα. Ο καρπός είναι ράγα, µε διακόσια 
έως τριακόσια σπέρµατα. Οι κόνδυλοι σχηµατίζονται στην άκρη των στολώνων , 
που εκβλαστάνουν από τους οφθαλµούς της βάσης και αναπτύσσονται κάτω από 
την επιφάνεια του εδάφους πριν από την άνθινη του φυτού.  Αυτοί έχουν στην 
επιφάνειά τους µικρές κοιλότητες τα λεγόµενα «µάτια», που το καθένα έχει δύο 
έως τρεις οφθαλµούς που βρίσκονται και παραµένουν σε λήθαργο δύο έως τρεις 
µήνες µετά την συγκοµιδή τους. Εσωτερικά οι κόνδυλοι αποτελούνται κυρίως από 
παρεγχυµατικά κύτταρα. Το µέγεθος και το σχήµα των κονδύλων όπως και το 
χρώµα της επιδερµίδας και της σάρκας είναι επίσης χαρακτήρες της ποικιλίας .Η 
ρίζα είναι ανεπτυγµένη αλλά στερείται της ικανότητας διείσδυσης σε πολύ 
συνεκτικά εδάφη. Από το υπόγειο τµήµα του φυτού εκπτύσσονται οι στόλωνες οι 
οποίοι είναι υπόγειοι βλαστοί. ‘Όλα τα πράσινα µέρη του φυτού είναι 
δηλητηριώδη λόγω της περιεχόµενης σε αυτά σολανίνης. 
 
 
 2.3  ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 
 
  2.3.1    Ως τροφή του ανθρώπου. 
 Οι πατάτες για τις εύκρατες περιοχές της υδρογείου αποτελούν το πολυτιµότερο 
µετά το σιτάρι, γεωργικό προϊόν 
 Αποτελεί το δεύτερο σε σηµασία λαχανοκοµικό φυτό στη χώρα µας µετά την 
τοµάτα. Είναι ένα από τα πιο θρεπτικά και υγιεινά φυτά, συγχρόνως και από τα 
πιο φθηνά, γεωργικά προϊόντα. Περιέχει άφθονο άµυλο που την κάνει πλούσια σε 
θερµίδες και ικανή να προµηθεύσει στον οργανισµό υδατάνθρακες, λευκώµατα, 
µεταλλικά άλατα. Αυτό γίνεται φανερό σε σχέση µε τα άλλα τρόφιµα: 500 
γραµµάρια πατάτες βρασµένες είναι ισοδύναµες µε 290 γραµµάρια (µέτρια παχύ) 
βοδινό κρέας. Επίσης 3 κιλά πατάτες περιέχουν αζωτούχες ουσίες και άµυλο όσο 
1 κιλό ψωµί. 
 Οι βιταµίνες που περιέχουν οι πατάτες έχουν µεγάλη βιολογική αξία. Οι 
βιταµίνες Α βρίσκονται σε ελάχιστες ποσότητες. Σε µεγάλες ποσότητες 
βρίσκονται οι βιταµίνες της οµάδας Β (Β1, Β2 , Β5 , και Β6 ). Τέλος η βιταµίνη C 
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αφθονεί στην πατάτα.  
 Η πατάτα µε τα πολύτιµα συστατικά της καταπολεµά τον αθριτισµό, εξυπηρετεί 
τον διαβητικό και προσφέρει διαιτητικές υπηρεσίες σε όλα τα νοσήµατα που 
έχουν ανάγκη διαίτης. 
 
  2.3.2  Ως τροφή των ζώων  
Για την κτηνοτροφία, εφόσον γίνονται καλλιέργειες ειδικές, χρησιµοποιούνται 
ποικιλίες µε µεγάλους κονδύλους, λευκόσαρκους και υδαρείς. 
 Υπολογίζεται ότι από τη συνολική πατατοπαραγωγή, στην Ελλάδα, διατίθεται για 
την κτηνοτροφία 2 – 4 %.  
Γενικά οι πατάτες, ως κτηνοτροφή, θεωρούνται ισοδύναµες σε θρεπτική αξία µε 
το 1/4 – 1/5 καλαµποκάλευρου ή κριθάλευρου ίσου βάρους. Οι πατάτες µπορούν 
να δοθούν ως κόνδυλοι, ως πατατάλευρο ή ως ξηρές πατάτες υπό µορφή 
ξεσµάτων. Τέλος τα οινοπνευµατοποιεία που χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη 
πατάτες, παράγουν υποπροϊόντα πολτώδη υλικά, που και αυτά χρησιµοποιούνται 
ως τροφή των ζώων. 
 
  2.3.3  Ως πρώτη ύλη βιοµηχανιών 
 Καλλιεργούνται για τον σκοπό αυτό ειδικές ποικιλίες όψιµες, πολύ παραγωγικές, 
πλούσιες σε άµυλο. Τα κύρια βιοµηχανικά προϊόντα είναι το άµυλο και η αλκοόλη 
 Τα υποπροϊόντα της αµυλοβιοµηχανίας χρησιµοποιούνται ως λιπάσµατα, άλλα δε 
υπολείµµατα της ως ζωοτροφές.  Η αλκοόλη από πατάτες χρησιµοποιείται για 
παραγωγή οινοπνευµατώδων ποτών (ούζο, λικέρ κλπ). Από 100 κιλά πατάτες 
παράγονται 12 κιλά οινόπνευµα. Από 1 στρέµµα πατατοκαλλιέργειας 
υπολογίζεται ότι παράγονται 200 – 300 κιλά οινόπνευµα. Τέλος το άµυλο της 
πατάτας χρησιµοποιείται για παραγωγή βουτιλικής αλκοόλης, ακετόνης και 
άλλων ουσιών που ενδιαφέρουν την αρωµατοποιία και τα καλλυντικά.  
 Το υπέργειο τµήµα του φυτού, µετά την συγκοµιδή, εφόσον δεν χρησιµοποιείται 
αλλιώς µετατρέπεται σε φυτικό λίπασµα. 
 
 
2.4 ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
    Η χηµική ανάλυση της πατάτας δίνει :  
         Νερό ………………..77,18% 
         Υδατάνθρακες………15,40% 
         Πρωτεΐνες……………2,04%  
         Λίπη………………….0,11% 
         Ίνες…………………. 2,51% 
         Μεταλλικά άλατα…….1,02%  
         Βιταµίνες ………….Ε,Κ,Β2,C   
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Νερό
Υδατ/κες
Πρωτεινε
Λίπη
Ινες
Αλατα

 
 
ΕΙΚΟΝΑ 1: Η χηµική ανάλυση της πατάτας. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  33    
  
 3.1 Ο ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ 
   Πατατόσπορος είναι οι κόνδυλοι που προορίζονται για φύτευση. 
Το πολλαπλασιαστικό υλικό για την καλλιέργεια της πατάτας είναι 
πιστοποιηµένος πατατόσπορος  που είναι εγγυηµένος, γιατί έχει ελεγχθεί από τα 
κρατικά κέντρα σποροπαραγωγής.. Η κοπή των κονδύλων γίνεται συνήθως µια 
περίπου εβδοµάδα πριν από την φύτευση για την επούλωση των δηµιουργουµένων 
φυτών. Θέλει πολλή προσοχή το κόψιµό της για σπόρο, γιατί η πατάτα δεν είναι 
ούτε σπόρος ούτε ρίζα. Είναι ένας υπόγειος βλαστός, που αποθηκεύει τροφές, σαν 
υπόγειος βλαστός έχει µάτια. Σε µια ώριµη πατάτα, τα καλύτερα µάτια είναι της  
κορυφής, όπου και φυτρώνουν πυκνότερα. Ο σπόρος που χρειάζεται στο στρέµµα 
είναι 120 έως 150 κιλά, ανάλογα µε το πάχος των κονδύλων και τις αποστάσεις 
του φυτέµατος. Η συγκοµιδή σε καλλιέργειες παραγωγής πατατόσπορου γίνεται 
πριν από την πλήρη ωρίµανση των κονδύλων και αρκετές ηµέρες (15 -25) µετά 
την κοπή και αποµάκρυνση του φυλλώµατος. 
 
 
3.2  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α           
 
    Σκοπός λειτουργίας των κέντρων πατατοσποροπαραγωγής είναι να εφοδιάζει 
τους παραγωγούς µε κατάλληλο από όλες τις πλευρές υλικό.. Η προσπάθεια 
παραγωγής πατατόσπορου στην Ελλάδα άρχισε πριν από το β’ Παγκόσµιο πόλεµο  
µε τον πολλαπλασιασµό σπόρου, που ήρθε από την Ιρλανδία στα ορεινά του 
Πάρνωνα. 
   Το κέντρο αυτό παραγωγής πατατόσπορου στον Πάρνωνα καταργήθηκε γιατί τα 
πατατοχώραφα µολύνθηκαν από τον χρυσονιµατώδη  (GLOBODERA 
ROSTOHIENSIS). Το 1951 το ινστιτούτο σιτηρών Θεσσαλονίκης άρχισε 
εργασίες γενεαλογικής επιλογής στην ποικιλία  ELLA που ήρθε στην Ελλάδα από 
την Ουγγαρία. Η συνολικά καλλιεργούµενη έκταση ήταν 4.000 στρ περίπου και 
γινόταν στο Νότιο Βέρµιο ( Κοινότητα Πολυµύλου Κοζάνης). Από τα αρχικά 
µητρικά φυτά κρατήθηκαν συνολικά 25 οικογένειες που παρουσίαζαν τα 
καλύτερα χαρακτηριστικά. 
‘Έγιναν  ακόµη 284 επιλογές µητρικών φυτών για την βελτίωση του βασικού 
υλικού. 
     Το 1964 σταµάτησε η παραγωγή βασικού πατατόσπορου  περισσότερο από 
έλλειψη τεχνικών µέσων (εργαστήρια ιολογικά κ.λ.π). από το 1968 ιδρύθηκαν 
κέντρα σποροπαραγωγής για την παραγωγή πιστοποιηµένου πατατόσπορου 
εισάγοντας το βασικό σπόρο από το εξωτερικό (Καναδά, Ολλανδία κα) 
      Στη Νάξο η σποροπαραγωγή ξεκίνησε από το 1953. Από το 1970 έως το 1985 
είχαµε παραχθείσα ποσότητα γύρω στα 10 εκατοµµύρια κιλά, ενώ σήµερα έχουµε 
γύρω στα 5 εκατοµµύρια κιλά. Η µείωση της παραγωγής οφείλεται :στο υψηλό 
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κόστος πατάτας, στις αθρόες εισαγωγές από τρίτες χώρες και στην 
βιοµηχανοποιηµένη καλλιέργεια µπαµπακιού. 
       Στα κέντρα σποροπαραγωγής γίνεται πολλαπλασιασµός του βασικού 
πατατόσπορου. Για περιοχές καλλιέργειας οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Γεωργίας διάλεξαν ορεινές και ηµιορεινές περιφέρειες ή και νησιώτικες. 
 
3.3 Η ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΞΟ  
 
 Σποροπαραγωγή πατάτας είναι η καλλιεργητική τεχνική και τα µέτρα ελέγχου και  
πιστοποίησης του προϊόντος, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του τεχνικού 
κανονισµού σποροπαραγωγής που εκτός από τα άλλα, καθορίζει τα όρια µεγέθους 
των κονδύλων και τα µέγιστα ανεκτά ποσοστά προσβολής από ιολογικές, 
µυκητολογικές και βακτηριακές ασθένειες.   
 Στο Κέντρο Σποροπαραγωγής  Νάξου, η εταιρεία ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. που 
έχει και σχετική άδεια του Υπουργείου Γεωργίας, παράγει πιστοποιηµένο 
πατατόσπορο. Το κέντρο αυτό είναι το µοναδικό στην Ελλάδα που παράγει 
πατατόσπορο για τη φύτευση του Ιουλίου-Αυγούστου από 35 περίπου χρόνια. 
 Το νησί εξασφαλίζει φυσική αποµόνωση, µονοκαλλιέργεια πατατόσπορου και 
ευνοϊκές κλιµατολογικές και εδαφολογικές συνθήκες (µέτριες θερµοκρασίες, 
δυνατούς ανέµους, ελαφρά εδάφη και πρωιµότητα συγκοµιδής).  
 Η σποροπαραγωγή γίνεται στο Β∆ πεδινό τµήµα του νησιού, όπου υπάρχουν 25 
χιλιάδες στρέµµατα ποτιστικά χωράφια, πλούσια σε κάλι, αµµώδη µέχρι 
αµµοαργιλώδη, κατάλληλα για πρώιµη φύτευση ( Φεβρουάριος).     
 Εφαρµόζεται η αµειψισπορά πατατόσπορο-κριθάρι και η ετήσια παραγωγή 
σπόρου φθάνει τις 8-9 χιλιάδες τόνους. Το ακαθάριστο εισόδηµα του νησιού από 
αυτόν φθάνει τα 800 – 900 εκατοµµύρια δραχµές.  
 Η ΠΑΤΟΣΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. συνεργάζεται µε 200 έµπειρους σποροπαραγωγούς, που 
τους εφοδιάζει κάθε Ιανουάριο, µε τον ειδικής κατηγορίας, βασικό πατατόσπορο 
Ολλανδίας, των ποικιλιών ΣΠΟΥΝΤΑ, ΜΟΡΦΟΝΑ, ΓΕΡΛΑ, ΛΙΖΕΤΑ, 
ΕΤΖΙΝΑ.   
 Το Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΚΕΠΠΥ) 
Νάξου, είναι η υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας που µαζί µε την εταιρεία 
κάνει ή ελέγχει τις εργασίες παραγωγής. 
 
3.4 ΛΗΘΑΡΓΟΣ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ 

Η ανοιξιάτικη φύτευση της πατάτας γίνεται µε κονδύλους φθινοπωρινής σοδείας, 
που οι οφθαλµοί τους «βγήκαν» από το λήθαργο. Η θερινή φύτευση πρέπει να 
γίνει αναγκαστικά µε κονδύλους οι οποίοι έχουν µόλις συγκοµιστεί (Ιούνιο-
Ιούλιο) και εποµένως οι οφθαλµοί τους βρίσκονται σε λήθαργο. 

Το πρόβληµα αυτό λύνεται µε την εφαρµογή στους κονδύλους χηµικών ουσιών 
που διακόπτουν το λήθαργο των οφθαλµών. Για το σκοπό αυτό, συνήθως 
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χρησιµοποιείται η χλωραιθυλική αλκοόλη. Οι κόνδυλοι εµβαπτίζονται σε αραιά 
διαλύµατα της ουσίας αυτής ή εκτίθενται σε ατµούς της. 

Για τη διακοπή του λήθαργου των οφθαλµών της πατάτας εφαρµόστηκε επίσης µε 
επιτυχία η γιββερελλίνη, η θειουρία, το CS2 κλπ. 

Μετά τη διακοπή του λήθαργου του πατατόσπορο (φυσιολογικά ή µε χηµικά 
µέσα) οι οφθαλµοί του εκβλαστάνουν εφόσον η θερµοκρασία ξεπερνάει τους 5ο C 
περίπου. Κατά συνέπεια, ο χρόνος φυτεύσεως των κονδύλων στον αγρό 
καθορίζεται από τη θερµοκρασία εδάφους.  

3.5 ΠΡΟΒΛΑΣΤΗΣΗ  

 

Τα τελευταία χρόνια εφαρµόζεται σε µεγάλη κλίµακα πριν από τη φύτευση στον 
αγρό, η λεγόµενη προβλάστηση του πατατόσπορου σε χώρους µε φως και ευνοϊκή 
θερµοκρασία. 

Πατατόσπορος µε καλά ανεπτυγµένα φύτρα κατά τη φύτευση, φυτρώνει πολύ πιο 
γρήγορα και κανονικά στο χωράφι, παρά ο σπόρος µε λίγο ή καθόλου φανερή 
ανάπτυξη φύτρων. ∆ιαφορές στο φύτρωµα µέχρι δυο εβδοµάδες είναι πολύ 
συνηθισµένες. Εάν η βλαστική περίοδος είναι µικρή (για παράδειγµα λιγότερο 
από 120 ηµέρες) τέτοια διαφορά στο φύτρωµα µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα µια 
διαφορά παραγωγής της τάξης των 500 kg/στρ. Ακόµα, ο χρόνος µεταξύ της 
φύτευσης και του φυτρώµατος εγκυµονεί διάφορους κινδύνους και εποµένως, το 
γρήγορο φύτρωµα είναι πάντα επιθυµητό.  

3.5.1Μέθοδοι προβλάστησης πατάτας 

1. Όταν χρειάζονται λίγα, καλά ανεπτυγµένα φύτρα (για πρώιµη παραγωγή 
πατάτας νωπής κατανάλωσης). 

Από τους 2-5ο C, όπου διατηρείται ο πατατόσπορος, µεταφέρεται σε χώρους µε 
θερµοκρασία 6-8ο C, όπου γίνεται η εκβλάστηση των οφθαλµών, αρχικά χωρίς 
φως. 

Όταν το µήκος των φύτρων φτάσει το 0,5 cm περίπου, η προβλάστηση 
συνεχίζεται στην ίδια θερµοκρασία αλλά µε φως (ηµέρας ή τεχνητό), ώστε να 
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πρασινίσουν και να σκληραγωγηθούν τα φύτρα. Η προβλάστηση ολοκληρώνεται 
όταν τα φύτρα γίνουν 1,5-2,5 cm και ακολουθεί η φύτευση. 

Κατά την προβλάστηση οι κόνδυλοι πρέπει να φωτίζονται επαρκώς για τους εξής 
λόγους: α) για σκληραγώγηση των φύτρων που πρασινίζουν, ισχυροποιούνται και 
δε σπάζουν κατά τη φύτευση. β) για αποφυγή της µεγάλης επιµήκυνσης των 
φύτρων που συµβαίνει στο σκοτάδι. Γι’ αυτό η προβλάστηση γίνεται κατά 
προτίµηση σε µονόστρωµα τελάρα, ώστε όλοι οι κόνδυλοι να δέχονται αρκετό 
φως. Ο φυσικός φωτισµός εξασφαλίζεται µε τη χρησιµοποίηση για προβλάστηση 
ειδικών αποθηκών που έχουν παράθυρα ή θερµοκηπίων. Η προβλάστηση επίσης, 
µπορεί να γίνει και στο ύπαιθρο µε κάλυψη τελάρων µε πολυαιθυλένιο, εφόσον 
βέβαια το επιτρέπουν οι συνθήκες του περιβάλλοντος. Σε αποθήκες χωρίς 
παράθυρα ο φωτισµός κατά την προβλάστηση εξασφαλίζεται µε λάµπες 
φθορισµού (µία λάµπα 40 Watt για κάθε 4-5m2 χώρου).  

2. Όταν χρειάζεται µερική προβλάστηση (µικρά λευκά φύτρα) για βιοµηχανική 
πατάτα ή όψιµης νωπής κατανάλωσης. 

Για να προληφθεί η εκβλάστηση µεγάλου αριθµού οφθαλµών, µε σκοπό να 
ευνοηθεί η παραγωγή λίγων και µεγάλων κονδύλων, εφαρµόζεται προβλάστηση 
του πατατόσπορου χωρίς να υποβληθεί αυτός σε υψηλές θερµοκρασίες, ως εξής: 
Ο πατατόσπορος από το χώρο αποθήκευσης (2-5ο C) µεταφέρεται στους 7-8ο C, 3-
4 εβδοµάδες πριν από τη φύτευση. Στην περίοδο αυτή εκβλαστάνουν αρκετοί 
οφθαλµοί και δίνουν µικρά λευκά φύτρα, διότι η εκβλάστηση γίνεται στο σκοτάδι. 
Κατά τη φύτευση, µόνο λίγα φύτρα σπάζουν, γιατί το µήκος τους δεν ξεπερνάει το 
1 cm. 

Αν πρόκειται να καθυστερήσει η φύτευση λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών, οι 
προβλαστηµένοι κόνδυλοι τοποθετούνται ξανά σε χαµηλότερη θερµοκρασία (5-6ο 
C) για επιβράδυνση της αύξησης των βλαστών. 

Επίσης, αν καθυστερήσει η φύτευση και µεγαλώσουν πολύ τα φύτρα, είναι 
δυνατόν αυτά να κοπούν για να εκβλαστήσουν άλλοι οφθαλµοί, πράγµα που 
γίνεται σε 1-2 εβδοµάδες, και έτσι µπορεί να γίνει η φύτευση µε κονδύλους που 
έχουν µικρά φύτρα που δε σπάζουν εύκολα.  

3.5.2 Μήκος φύτρων 

Όταν ο πατατόσπορος φυτεύεται προσεκτικά µε το χέρι, τα καλά ανεπτυγµένα 
φύτρα µήκους 2 cm περίπου είναι ιδεώδη. Όµως, επειδή ο περισσότερος σπόρος 
δε φυτεύεται προσεκτικά, ακόµα κι αν φυτεύεται µε το χέρι, είναι προτιµότερο να 
έχουµε φύτρα κάπως µικρότερα και ζωηρότερα. Αυτό µπορεί να γίνει αν 
τοποθετηθεί ο σπόρος σε εντονότερο φως τις τελευταίες εβδοµάδες της 
προβλάστησης. 

 19



Στην περίπτωση που σπάσουν τα φύτρα στη φύτευση, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο 
βαθµό, εκβλαστάνουν άλλοι οφθαλµοί (αφού κάθε “µάτι” στον κόνδυλο είναι 
στην πραγµατικότητα οµάδα 2-3 οφθαλµών), αλλά έτσι παρατηρείται 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη των φυτών. 

Ο σχηµατισµός καλά ανεπτυγµένων και ζωηρών φύτρων σε πατατόσπορο απαιτεί 
τουλάχιστον 4-6 εβδοµάδες, εάν διατεθούν τα κατάλληλα µέσα προβλάστησης. Το 
πλεονέκτηµα του καλά προβλαστηµένου σπόρου είναι ότι αυξάνει την πιθανότητα 
µιας υγιούς καλλιέργειας µε µια αισθητά µεγαλύτερη παραγωγή, όταν η βλαστική 
περίοδος είναι µικρή. 

Όµως µπορεί να µην υπάρχει διαθέσιµος χρόνος για προβλάστηση, να µην 
υπάρχουν τα µέσα για προβλάστηση, ο σπόρος να πρέπει να φυτευτεί µε εντελώς 
αυτόµατο φυτευτήρα ή η βλαστική περίοδος να είναι µεγάλη (για παράδειγµα 
πάνω από 120 ηµέρες). Σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις ο σπόρος πρέπει να 
προετοιµαστεί ώστε το ξεκίνηµα της ανάπτυξης των φύτρων να είναι φανερό 
(ξυπνηµένα µάτια). Αυτό µπορεί να γίνει αν ο σπόρος τοποθετηθεί για λίγες 
ηµέρες σε θερµοκρασία µεταξύ 15-25ο C. Τέτοιος πατατόσπορος φυτρώνει 
αργότερα απ’ ό,τι ο καλά προβλαστηµένος σπόρος, αλλά νωρίτερα και 
κανονικότερα από το σπόρο που δεν έχει φανερή ανάπτυξη φύτρων.  

 

3.6 ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ 

Ο πατατόσπορος έχει άριστο µέγεθος όταν έχει µικρή διάµετρο 3,5-6,5 cm ή 
βάρος περίπου 40-60 gr, για τους εξής λόγους: 

α) στους κονδύλους αυτούς υπάρχουν αρκετοί οφθαλµοί για δηµιουργία 
ικανοποιητικού αριθµού βλαστών. 

β) γιατί η χρησιµοποίηση κονδύλων µεγαλύτερου µεγέθους αυξάνει την 
απαιτούµενη δαπάνη. 

Μεγαλύτεροι κόνδυλοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για φύτευση, αφού κοπούν 
σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια. Τα κοµµάτι αυτά, πρέπει να έχουν το καθένα 
βάρος 40-60 gr και τουλάχιστον δύο “µάτια”. Μικρότερα κοµµάτια µε ένα µάτι 
µπορεί να δώσουν αδύνατους βλαστούς. ∆εν πρέπει να κόβονται οι κόνδυλοι ενώ 
είναι ακόµη ψυχροί, δηλ. µόλις βγουν από το ψυγείο. 

Για αποφυγή σήψης στις επιφάνειες κοπής, συνιστάται αυτές να σκονίζονται µε 
κάποιο µυκητοκτόνο (Captan, Maneb, Zineb κλπ.). Εφόσον δεν είναι δυνατό να 
φυτευτούν αµέσως οι κοµµένοι κόνδυλοι, συνιστάται να διατηρούνται για 7-10 
ηµέρες σε θερµοκρασία 15-20ο C και σχετική υγρασία 80-90%, για επούλωση των 
τραυµάτων µε τη δηµιουργία φελλώδους ιστού. Η επούλωση των τραυµάτων του 
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κοµµένου πατατόσπορου µειώνει τους κινδύνους σήψης που είναι αυξηµένοι ιδίως 
όταν η θερµοκρασία εδάφους πέφτει κάτω από 10ο C. 

Η φύτευση µικρού πατατόσπορου έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία λίγων 
βλαστών ανά κόνδυλο. Το αντίθετο συµβαίνει µε το µεγάλο πατατόσπορο, δηλ. 
από αυτόν προκύπτουν πολλοί (πιθανόν ζωηρότεροι) βλαστοί.   

 

3.7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΛΑΣΤΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ. 

Ο αριθµός βλαστών ανά πατατόσπορο εξαρτάται κυρίως από την ποικιλία και το 
µέγεθος του κονδύλου, αλλά επηρεάζεται και από τις συνθήκες αποθήκευσης και 
προβλάστησής του (βλέπε µεθόδους προβλάστησης). 

Μεγάλος αριθµός βλαστών ανά πατατόσπορο συνεπάγεται την παραγωγή πολλών 
µικρών κονδύλων, ενώ µικρός αριθµός βλαστών έχει σαν αποτέλεσµα την 
παραγωγή λίγων και µεγάλων κονδύλων. 

Στις καλλιέργειες για παραγωγή πατατόσπορου, που έχουν σα στόχο το µεγάλο 
αριθµό κονδύλων µικρού µεγέθους, συνιστάται η µεγάλη πυκνότητα βλαστών ανά 
m2 αγρού (τουλάχιστον 30). 

Στις καλλιέργειες για παραγωγή πατάτας για τη νωπή κατανάλωση ή για τη 
βιοµηχανία ενδιαφέρει ο σχηµατισµός µεγάλων κονδύλων, γι’ αυτό και συνιστάται 
µικρότερος αριθµός βλαστών ανά m2 αγρού (15-20). 

Ο αριθµός βλαστών ανά m2 επηρεάζεται από την πυκνότητα φύτευσης. Επίσης, 
όταν όλες οι άλλες συνθήκες είναι ίδιες, τότε στα ελαφρά εδάφη αναπτύσσοναι 
περισσότεροι βλαστοί, απ’ ό,τι σε βαρύτερα. 
Ο αριθµός φυτών (οµάδες βλαστών που προήλθαν από ένα κόνδυλο) συνήθως 
είναι 3.000-4.000 ανά στρέµµα. 
 
 
3.8 ΤΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟ 
 
Α.Ο Πατατόσπορος  και οι φροντίδες του 
Ο πατατόσπορος είναι νωπό προϊόν, ευπαθές σε πολλές ασθένειες, γι ‘αυτό µόλις 
παραληφθεί πρέπει να έχει τις πιο κάτω φροντίδες: 
 
1)Να αδειάσουν τα σακιά και να αποµακρυνθούν τυχόν άρρωστοι κόνδυλοι 
(φουζάρια, βακτήρια). 
2)Να φυλαχτούν οι ετικέτες που είναι ραµµένες επάνω στα σακιά. 
3)Ο σπόρος να τοποθετηθεί σε τελάρα προβλάστησης ή στο δάπεδο αποθηκών σε 
λεπτό στρώµα (10-15εκ.)Οι αποθήκες πρέπει να είναι ΦΩΤΕΙΝΕΣ και 
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ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ. Όταν ο σπόρος φωτίζεται µε διάχυτο φως, τα φύτρα γίνονται 
πράσινα, κοντά και γερά, ενώ στο σκοτάδι γίνονται µακριά άσπρα και 
καταστρέφονται εύκολα. 
4)Ειδικά ο πατατόσπορος της Νάξου, κατά τον Ιούλιο, έχει προβλαστηθεί σε 
ειδικούς θαλάµους της εταιρίας µε τη µέθοδο RINDATE. Ο προβλαστηµένος 
αυτός πατατόσπορος ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΦΑΓΩΘΕΙ από ανθρώπους και ζώα 
και χρειάζεται ειδική µεταχείριση όπως: 
α. ∆εν πρέπει να µένει ποτέ στον ήλιο ή σε στοιβαγµένα σακιά σε αποθήκες µε 
υψηλή θερµοκρασία, γιατί παθαίνει ασφυξία (µαύρη καρδιά) και σαπίσµατα. 
β. Επειδή τον Ιούλιο ο πατατόσπορος αυτός φυτεύεται γρήγορα και δεν παραµένει 
στην αποθήκη του παραγωγού περισσότερο από 5-10 ηµέρες, είναι δυνατόν να 
διατηρηθεί ο σπόρος µέσα στα σακιά που θα τοποθετηθούν όρθια το ένα δίπλα 
στο άλλο, φροντίζοντας να παραµένουν διάδροµοι φωτισµού και αερισµού µεταξύ 
των σακιών. Αυτός ο τρόπος προτείνεται για όσους παραγωγούς δεν έχουν τη 
δυνατότητα να απλώσουν το σπόρο σε λεπτό στρώµα 10 εκατοστών. 
γ. Φυσικά και όταν εφαρµοσθεί αυτός ο τρόπος διατήρησης πρέπει να ανοιχτούν 
πολλά σακιά και να γίνει έλεγχος της κατάστασης του σπόρου για να 
εφαρµοστούν πιστά οι οδηγίες-όροι παραλαβής που αναγράφονται στην εµπορική 
καρτέλα της εταιρίας που είναι σε κάθε σακί. 
δ. Πρέπει να βρεθεί σε υγρή ατµόσφαιρα, για να πετάξουν τα µάτια, γι ’αυτό  
σκεπάζονται µε σακιά που διατηρούνται υγρά µε κατάβρεγµα ή µε άφθονο 
ψεκασµό στο χώρο της αποθήκης, µε µηχάνηµα ψεκασµού(5-6 ηµέρες). 
5)Το ξύπνηµα του σπόρου αρχίζει από τα µάτια της κορυφής «στάδιο κορυφής» 
και αργότερα ανοίγουν τα πλαϊνά , στάδιο «κανονικού φυτρώµατος». Τότε η 
προβλάστηση είναι κανονική και ο σπόρος είναι έτοιµος για φύτεµα. Αν όµως το 
φύτεµα καθυστερήσει λόγω χαµηλών ή υψηλών θερµοκρασιών (χειµώνα ή 
καλοκαίρι)ο σπόρος πρέπει να διατηρηθεί ολόκληρος, άκοπος και σε διάχυτο φως. 
6)Το κόψιµο του σπόρου δηµιουργεί κινδύνους προσβολής από µικρόβια 
(βακτήρια, µύκητες) που βρίσκονται στις αποθήκες και στο έδαφος. Η µόλυνση 
γίνεται από τις πληγές και η ζηµιά είναι µεγαλύτερη όταν υπάρχει υψηλή 
θερµοκρασία και υπερβολική υγρασία, όπως γίνεται κυρίως στην καλοκαιρινή 
φύτευση. Τότε ο κίνδυνος σαπίσµατος στο κόψιµο ή στο χωράφι είναι 
µεγαλύτερος. Γι ’αυτό είναι καλό να περιορίζεται το κόψιµο όσο το δυνατόν και 
να παίρνονται προληπτικά µέτρα όπως πιο κάτω. 
7)Το κόψιµο του σπόρου γίνεται µε κοφτερό µαχαίρι που βουτιέται συνέχεια µετά 
από το κόψιµο κάθε κονδύλου σε διάλυµα θειικού νατρίου (Na2SO4)5% για την 
αποφυγή µετάδοσης ιών και σε αλκοόλη 70% για την αποφυγή µετάδοσης 
βακτηρίων. 
8) Για την αποφυγή µόλυνσης των κοµµατιών από µύκητες και βακτήρια πρέπει 
να απλώνονται τα κοµµάτια του σπόρου σε λεπτό στρώµα και να ραντίζονται µε 
διάλυµα ενός φαρµάκου Μανκοζέµπ, Σεραχλώρ ή Θειαµπενταζόλ. Στο διάλυµα 
προσθέτουµε βακτηριοστατικά φάρµακα, όπως τα χαλκούχα (οξυχλωριούχος 
χαλκός). Παλιότερα χρησιµοποιούνταν µε άριστα αποτελέσµατα η θειική 
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στρεπτοµυκίνη 20% που σήµερα απαγορεύεται.. 
9)Σε συνθήκες θερµοκρασίας 18-20 C, σχετική υγρασία 85-90% και αερισµό, το 
κλείσιµο της πληγής γίνεται γρήγορα, η µόλυνση από τα βακτήρια καθυστερεί και 
έτσι λιγοστεύει ο κίνδυνος του σαπίσµατος. Πρακτικά έχει αποδειχτεί ότι είναι 
προτιµότερο τον Ιούλιο µήνα, αν γίνεται κόψιµο του σπόρου, να φυτεύεται 
αυθηµερόν παρά να διατηρείται στην αποθήκη για επούλωση πληγών, γιατί εκεί οι 
συνθήκες είναι πολύ χειρότερες από εκείνες του εδάφους. Ασφαλώς θα πρέπει το 
έδαφος να είναι κατασβεσµένο (ποτισµένο) καλά, πριν  από το τελευταίο όργωµα 
και να βρίσκεται σε κανονικό «ρώγο» τη στιγµή του φυτέµατος(ποτέ λασπωµένο). 
10)Η ηµεροµηνία φύτευσης καθορίζεται από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος και 
την καταλληλότητα του εδάφους, (προετοιµασία, κανονική υγρασία). Το 
καλοκαίρι που επικρατούν υψηλές θερµοκρασίες η φύτευση δεν γίνεται ποτέ τις 
µεσηµβρινές ώρες. 
 
 
3.9 ΣΤΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΝΑΞΟ 
 
Η πιστοποίηση πατατόσπορου στην Νάξο έχει τα παρακάτω στάδια και 
περιλαµβάνει απαραίτητα τους παρακάτω ελέγχους:  
Στάδιο Α΄ 
∆ήλωση αγροτεµαχίων για φύτευση από τις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις µέχρι 
τέλος Σεπτεµβρίου. 
1.Έλεγχος καταλληλότητας χωραφιών για φύτευση βασικού πατατόσπορου. 
Γίνεται έλεγχος αµειψισποράς όλων των δηλωθέντων για φύτευση αγροτεµαχίων 
(προϋπόθεση 2 έτη) τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο. 
Ελέγχεται το είδος της ενδιάµεσης καλλιέργειας.   
2.Έλεγχος εµπορίας βασικού πατατόσπορου που θα χρησιµοποιηθεί. 
Γίνεται κυρίως το µήνα Ιανουάριο. 
Περιλαµβάνει δειγµατοληψίες από όλες τις σποροµερίδες για µικροσκοπικό  και 
εργαστηριακό έλεγχο. Στον µακροσκοπικό έλεγχο ελέγχονται οι υποχρεωτικοί 
παράµετροι της διαβάθµισης του βασικού πατατόσπορου που είναι αποδεκτοί από 
τα Κράτη µέλη της Κοινότητας (µέγεθος, µήκος φύτρων, µυκητολογικές 
προσβολές κ.λ.π.) 
Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαµβάνει αφ’ ενός αποστολή δειγµάτων στο 
Μπενάκειο Φυτ/κό Ινστιτούτο για έλεγχο ασθενειών φυτό καραντίνας και αφ’ 
ετέρου ιολογική εξέταση στα Ιολογικά εργαστήρια Ασπροπύργου και Νάξου µε τη 
µέθοδο ELISA για τους ιούς PLRV, PVY, PVX. 
Επίσης λαµβάνονται δείγµατα των 200 κονδύλων από όλες τις σποροµερίδες και 
ποικιλίες αποστέλλονται στην Λίνδο για µετέλεγχο 
Στάδιο Β’ 
Γίνεται προβλάστηση του βασικού πατατόσπορου (σε τελάρα και σε κατάλληλες 
αποθήκες) εφόσον το διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι τη φύτευση του είναι 
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µεγαλύτερο από 15 µέρες. 
Στάδιο Γ’ 
Ο πατατόσπορος τεµαχίζεται και φυτεύεται (σε συνεχή ή γραµµική φύτευση ) 
τους µήνες Φεβρουαρίου και Μάρτιο. 
Στάδιο ∆’ 
Υποβάλλετε στο ΚΕΠΠΥΕΛ Νάξου δήλωση φύτευσης (χωράφι, περιοχή, 
στρέµµατα, ηµεροµηνία φύτευσης ποικιλία και ποσότητα πατατόσπορου) των 
σποροπαραγωγών κατά επιχείρηση και συντάσσεται το Μητρώο 
σποροκαλλιεργειών. 
3.Έλεγχος καταλληλότητας φυτειών. 
Γίνονται υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο καλλιεργητικοί έλεγχοι. 
Στον πρώτο καλλιεργητικό έλεγχο κατά τον µήνα Απρίλιο, ελέγχεται η τήρηση 
της αµειψισποράς, η ακρίβεια της δήλωσης φύτευσης, η ζιζανιοκτονία, η 
ποικιλιακή καθαρότητα, η φυτουγεία της καλλιέργειας, η εµφάνιση της αφίδας 
Myzus persicae και η γειτνίαση άλλων καλλιεργειών. 
Γίνεται δειγµατοληψία φύλλων και ιολογικός έλεγχος µε τη µέθοδο ELISA ΓΙΑ 
τους ιούς PLRV και PVY  στο ιολογικό  εργαστήριο του ΚΕΠΠΥΕΛ Νάξου. 
Στον δεύτερο καλλιεργητικό έλεγχο τους µήνες Μάιο και Ιούνιο ελέγχονται η 
φυτουγεία η εµφάνιση αφίδων και εντόµων φθοριµαίας. 
Γίνεται και πάλι δειγµατοληψία φύλλων και ιολογικός έλεγχος του όπως και στον 
πρώτο έλεγχο. 
Επίσης γίνεται δειγµατοληψία κονδύλων από τις 40 µεγαλύτερες σποροµερίδες, ή 
όσες καθοριστούν από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και από την 
∆ν/ση Φυτοπροστασίας, για έλεγχο παρουσίας βακτηρίων Clavibacter 
michiganensis  και  Rastonia solanacearum. 
Στάδιο Ε’ 
Χορήγηση δελτίων Καλλιεργητικών Ελέγχων (∆.Κ.Ε.) από την υπηρεσία µας µε 
όσες σποροµερίδες πληρούν τις προυποθέσεις  και των δύο επισήµων 
καλλιεργητικών ελέγχων. 
Στάδιο ΣΤ’ 
Συγκοµιδή πατατόσπορου και τοποθέτηση σε σωρούς στα χωράφια (παραµονή 
τουλάχιστον 15 µέχρι την ενσάκκισή του.) 
4.Έλεγχος συγκοµιδής. 
Σ’αυτόν περιλαµβάνονται δειγµατοληψίες κονδύλων για ιολογικό έλεγχο από 
όσες σποροµερίδες είχαν παρουσιάσει προβλήµατα κατά τους επίσηµους 
καλλιεργητικούς ελέγχους. 
Τα ∆.Κ.Ε. σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγούνται στις επιχειρήσεις µετά το 
αποτέλεσµα της ιολογικής εξέτασης των δειγµάτωνστο ιολογικό εργαστήριο του 
ΚΕΠΠΥΕΛ Νάξου. 
Στάδιο Ζ’ 
Στο στάδιο αυτό γίνεται η συγκέντρωση του σακκιασθέντος πατ/ρου (από 20 
Ιουνίου µέχρι τέλους Ιουλίου) στα συσκευαστήρια των σπορ/κών επιχειρήσεων. 
5.Μετέλεγχος συγκέντρωσης και συσκευασίας-πιστοποίηση πατατόσπορου. 
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Παρουσία υπαλλήλων του ΚΕΠΠΥΕΛ Νάξου γίνεται ο έλεγχος και η 
πιστοποίηση, αφού το υλικό ελεγχθεί όταν διέλθει στην τράπεζα διαλογής και 
συσκευασθεί σε Σ/Κ των 50 Κιλών, οπότε χορηγείται και συρράπτεται η επίσηµη 
ετικέτα πιστοποίησης του ΚΕΠΠΥΕΛ Νάξου και στην συνέχεια ο πιστοποιηµένος 
πατατόσπορος είναι έτοιµος προς διάθεση για φύτευση. 
Σ’αυτό το στάδιο λαµβάνονται και 150-200 δείγµατα από ισάριθµες σποροµερίδες 
των 200 κονδύλων, για µετέλεγχο και στέλνονται στο Ινστιτούτο Ελέγχου 
Ποικιλιών στην Σίνδο Θεσσαλονίκης. 
6.Μετέλεγχος σποροµερίδων πιστοποιηµένου πατατόσπορου προέλευσης Νάξου. 
Από γεωπόνους του Ινστιτούτου Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτών 
στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, φυτεύονται οι 150-200 σποροµερίδων Νάξου και στην 
συνέχεια παρακολουθούνται ιολογικά καταγράφονται τα αποτελέσµατα των 
παρατηρήσεων και στη συνέχεια γίνεται η αξιολόγησή τους.  
 
 
3.10 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
 
    Οι πιο διαδεδοµένες ποικιλίες στην Ελλάδα είναι οι : Glaustar, Spunta, Fina, 
Kennebec, Marfona, Sebago, Jaerla, Liseta, Monalisa, Mansour, Ausonia και Lola.   
  Από αυτές oι περισσότερο καλλιεργούµενες ποικιλίες πατάτας στη Νάξο είναι οι 
εξής¨: 
Spunta , µεσοπρώιµη ποικιλία µε µάλλον γρήγορη κονδυλοποίηση. Κόνδυλοι 
µεγάλοι, επιµήκεις, µε ελαφρά νεφροειδές σχήµα, ρηχά µάτια και ελαφρά κίτρινη 
σάρκα. Απόδοση πολύ υψηλή και χαµηλή περιεκτικότητα σε ξηρή ουσία. Καλή 
ανάπτυξη του φυλλώµατος και καλή κάλυψη του εδάφους. Μέτρια ανθεκτική 
στον περονόσπορο των φύλλων και κονδύλων. Μάλλον ευαίσθητη στον ιό του 
καρουλιάσµατος και αρκετά ανθεκτική στον ιό Υ. προτιµάει ελαφρά χωράφια και 
χρειάζεται λιγότερο άζωτο. Αρκετά ανθεκτική στην ξηρασία και την ζέστη. 
Αναβλαστάνει γρήγορα µετά από παγετό. ‘Έχει µικρή περίοδο λήθαργου.  
 
Marfona: Είναι ποικιλία µεσοπρώιµη, που δίνει πολύ υψηλές αποδόσεις µε 
προσαρµογή σε διάφορες κλιµατικές και εδαφολογικές συνθήκες. Αποδίδει χωρίς 
παραµορφώσεις ακόµα και σε πιο συνεκτικά εδάφη και είναι πολύ ανθεκτική. 
Κόνδυλοι µεγάλοι, ωοειδείς µε αβαθή µάτια και υποκίτρινη σάρκα. Οι κόνδυλοι 
αντέχουν στα χτυπήµατα κατά τη συγκοµιδή, συσκευασία, µεταφορά και 
αποθήκευση. Περίοδος λήθαργου µέτρια έως µικρή. Κατάλληλη για φθινοπωρινή 
καλλιέργεια. Αντέχει στις ιώσεις και τον περονόσπορο των κονδύλων.  
 
Liseta: Είναι πρώιµη – µεσοπρώιµη ποικιλία µε γρήγορη κονδυλοποίηση. 
Κόνδυλοι µεγάλοι, επιµήκεις, ωοειδείς, µε οµοιόµορφο σχήµα, ρηχά µάτια και 
ελαφρά κίτρινη σάρκα. Απόδοση υψηλή µε ξηρή ουσία 19,5% – 20 %. Μέτρια 
ανθεκτική στις προσβολές των φύλλων από περονόσπορο και ανθεκτική στις 
προσβολές των κονδύλων. Πολύ ανθεκτική στον ιό του καρουλιάσµατος καθώς 
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και τους ιούς Υ και Χ. ‘Εχει µικρή περίοδο λήθαργου και αντέχει πολύ στην 
αποθήκευση και τις µεταφορές. Χρειάζεται καλή προετοιµασία του εδάφους στο 
ρώγο πριν τη φύτευση και φύτεµα πιο αραιό από τις άλλες (30-35 εκ επί της 
γραµµής). Λίπανση όχι υπερβολική, βασική και επιφανειακή, που πρέπει να 
γίνεται νωρίς. Πότισµα γρηγορότερα και καλό.  
 
ΡΗΜΑΡΚΑ 
Μεσοπρώιµη ποικιλία µε κονδύλους πολύ µεγάλους, ωοειδείς, µε ελαφρά κιτρινη 
σάρκα και πολύ υψηλή παραγωγή. Λίγοι κόνδυλοι κατά φυτό.  
Άσπρα άνθη µε µικρά µούρα. Ανθεκτική στον χρυσονηµατώδη, πολύ ανθεκτική 
στον περονόσπορο των φύλλων και εξαιρετικά ανθεκτική στον περονόσπορο των 
κονδύλων. Ελαφρά ευαίσθητη στην ακτινοµύκωση και στον ιό του 
καρουλιάσµατος. Απαιτεί µέτρια αζωτούχο λίπανση και µικρές αποστάσεις 
φύτευσης. Αντέχει στην ξηρασία και έχει εξαιρετική αναβλάστηση µετά από 
καταστροφή από τον παγετό. Πολύ κατάλληλη και για την βιολογική γεωργία. 
          
ΦΑΜΠΟΥΛΑ 
 Μεσοπρώιµη έως µεσοόψιµη ποικιλία, µε γρήγορη κονδυλοποίηση. Κόνδυλοι 
πολύ µεγάλοι ωοειδείς/ στρογγυλοί , µε ελαφρά κίτρινη σάρκα, οµοιόµορφο 
µέγεθος και εξαιρετικά υψηλή παραγωγή. 
 Ανθεκτική στον χρυσονηµατώδη και στον περονόσπορο των φύλλων. Πολύ 
ανθεκτική στον περονόσπορο των κονδύλων και την ακτινοµύκωση. Άνοση στον 
καρκίνο των κονδύλων. Κάπως ευαίσθητη στον ιό Χ. 
Απαιτεί µέτρια αζωτούχο λίπανση και µικρές αποστάσεις φύτευσης. ∆ίνει 
εξαιρετική παραγωγή σε ελαφρά εδάφη. Πολύ ανθεκτική στην ξηρασία. 
Αναβλαστάνει γρήγορα µετά από καταστροφή από τον παγετό. Η συχνότητα 
ποτίσµατος είναι όπως και στην Σπούντα. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44  
     ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 
4.1 ΚΛΙΜΑ και Ε∆ΑΦΟΣ 

4.1.1 Θερµοκρασία  

Το φυτό της πατάτας για να ευδοκιµήσει χρειάζεται βλαστική περίοδο µε µέτριες 
θερµοκρασίες σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής του. Γενικότερα, οι ευνοϊκότερες 
θερµοκρασίες για την ανάπτυξη του φυτού είναι 20 - 22ο C, ενώ για την έναρξη 
σχηµατισµού των κονδύλων λίγο µικρότερες (16 - 18ο C). 

Ειδικότερα, οι απαιτήσεις του φυτού σε θερµοκρασία στις διάφορες φάσεις του 
βιολογικού του κύκλου είναι οι εξής: 

Εκβλάστηση οφθαλµών κονδύλου: 

Αρχίζει από τους 5ο C και επιταχύνεται σε υψηλότερες θερµοκρασίες. 

Ανάπτυξη του φυτού µέχρι την έναρξη κονδυλοποίησης: 

Χαµηλές (κάτω των 10ο C) θερµοκρασίες κατά την περίοδο αυτή είναι 
ανεπιθύµητες γιατί καθυστερούν την ανάπτυξη του φυτού και ευνοούν 
µυκητολογικές και βακτηριολογικές ασθένειες. 

Έναρξη σχηµατισµού κονδύλων και αρχικά στάδια ανάπτυξής του: 

Υψηλή θερµοκρασία εδάφους (άνω των 20ο C) κατά την περίοδο αυτή µειώνει τον 
αριθµό των κονδύλων που σχηµατίζονται.Σε θερµοκρασίες εδάφους άνω των 30ο 
C, δε σχηµατίζονται καθόλου κόνδυλοι. Για το λόγο αυτό, η απόδοση του φυτού 
είναι πολύ µεγαλύτερη σε βόρειες χώρες που έχουν χαµηλότερες θερµοκρασίες 
κατά την καλλιεργητική περίοδο της πατάτας. 

Περίοδος ταχείας ανάπτυξης κονδύλων - ωρίµανσης: 

Αύξηση της θερµοκρασίας πάνω από τους 25ο C προκαλεί µείωση στην ανάπτυξη 
των κονδύλων.Οι θερµοκρασίες που επικρατούν στα πεδινά της χώρας µας κατά 
την άνοιξη και το καλοκαίρι, δεν ευνοούν την ανάπτυξη του φυτού και των 
κονδύλων του. Αντίθετα, στις ορεινές περιοχές της χώρας µας, οι καλλιέργειες της 
πατάτας βρίσκονται κάτω από καλύτερες συνθήκες θερµοκρασίας, γι’ αυτό και οι 
αποδόσεις εκεί φτάνουν τους 4-5 τόνους ανά στρέµµα σε γόνιµα και αρδευόµενα 
εδάφη. 

4.1.2 Φωτοπερίοδος 

Οι καλλιεργούµενες ποικιλίες πατάτας δεν απαιτούν µικρή φωτοπερίοδο για να 
κονδυλοποιήσουν, παρατηρείται όµως πρωιµότητα 3-4 εβδοµάδων στην έναρξη 
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της κονδυλοποίησης όταν εκτεθούν σε µικρή φωτοπερίοδο, σε σχέση µε το χρόνο 
κονδυλοποίησης όταν εκτεθούν στην επίδραση µεγάλης φωτοπεριόδου. 

  

4.1.3 Έδαφος 

Το έδαφος στο οποίο καλλιεργείται η πατάτα πρέπει να είναι βαθύ, γόνιµο και 
ελαφρό, χωρίς πέτρες, µε καλή στράγγιση και αερισµό, ώστε να αναπτύσσονται 
ανεµπόδιστα οι κόνδυλοι. Η υπόγεια στάθµη πρέπει να είναι σε βάθος 80-100 cm 
για αποφυγή ζηµιών στις ρίζες. Άριστα εδάφη για πατάτα θεωρούνται τα 
αµµοπηλώδη ως ιλλυοπηλώδη µε άφθονη οργανική ουσία. 
Η πατάτα ευδοκιµεί σε όξινα εδάφη (άριστο pH 4,8-5,2) τα οποία δεν ευνοούν την 
προσβολή των φυτών από το Actinomyces scabies. Ανέχεται εδάφη µε pH µέχρι 
6,5. 
. 
4.2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ 
 
4.2.1 Τι χρειάζεται για µια καλή προετοιµασία εδάφους 
 Για να επιτύχουµε γρήγορη ανάπτυξη, ο πατατόσπορος πρέπει να φυτευτεί σε 
χωράφι σχετικά υγρό και αφράτο. Το έδαφος δεν πρέπει να είναι πολύ αφράτο ή 
σβολιασµένο γιατί θα στεγνώσει πολύ εύκολα. Ακόµα, το έδαφος κάτω απ’ το 
βάθος φύτευσης δεν πρέπει να έχει συµπαγή στρώµατα που να είναι αδιαπέραστα 
από τις αδύνατες ρίζες. Το βαθύ ρίζωµα είναι αναγκαίο για την τροφοδότηση της 
καλλιέργειας µε νερό. 
 
4.2.2 Πως προετοιµάζεται το έδαφος για την φύτευση 
 Η καλή προετοιµασία του εδάφους είναι δυνατή µε εργαλεία χεριών ή µε 
εργαλεία που σύρονται από γεωργικούς ελκυστήρες, 
Είναι πολύ σηµαντικό να προετοιµαστεί το έδαφος λίγο πριν τη φύτευση  και σε 
χρόνο που το έδαφος είναι καλλιεργήσιµο (όχι πολύ υγρό ή πολύ ξηρό). Μετά τη 
φύτευση, το έδαφος στα αυλάκια πρέπει ν’ αφρατεύει και να χρησιµοποιηθεί για 
παράχωµα. 
 
4.3 ΦΥΤΕΥΣΗ 
4.3.1  Κατά το φύτεµα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:  
 Α) Ο πατατόσπορος πρέπει να τοποθετηθεί σε οµοιόµορφο και σωστό βάθος και 
σε ακριβέις αποστάσεις πάνω στη γραµµή. 
 Β) Ο πατατόσπορος πρέπει να τοποθετηθεί σε υγρό, αλλά όχι µουσκεµένο χώµα 
που να µην στεγνώσει πριν από το παράχωµα. 
Γ) Η απόσταση µεταξύ των γραµµών πρέπει να είναι οµοιόµορφη σ» όλο το 
µήκος, εάν περισσότερες εργασίες είναι µηχανοποιηµένες. 
∆) Ο πατατόσπορος  δεν πρέπει να είναι σε απ’ ευθείας επαφή µε τα λιπάσµατα. 
Ε) Τα φύτρα του προβλαστηµένου πατατόσπορου δεν πρέπει να πληγώνονται. 
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 Το βάθος φυτεύσεις διακρίνεται σε τρία είδη: ρηχό 0 – 2 εκ., µέτριο 2 – 5 εκ. και  
βαθύ περισσότερο από 5 εκ. 
 
4.3.2 Ποσότητα πατατόσπορου – πυκνότητα στελεχών.  
Η παραγωγή σχετίζεται πεερισσότερο µε τον αριθµό των στελεχών παρά µε την 
ποσότητα του σπόρου κατά τη µονάδα επιφάνειας. Αν και ο άριστος αριθµός 
στελεχών εξαρτάται από δίαφορους παράγοντες, συχνά έχει αποδειχθεί ότι 
χρειάζονται 15-20 περίπου καλά ανεπτυγµένα στελέχη ανά µ 
Η σχέση µεταξύ µεγέθους σπόρου, αριθµού στελεχών ανά κόνδυλο και ποσότητα 
σπόρου ανά στρέµµα παρουσιάζεται  στους δυο παρακάτω πίνακες. Στον έναν 
πίνακα παρουσιάζεται ότι τα µεγέθη  σπόρου 28 -35 χλσ., 35 – 45 χλσ και 45 – 
55χλσ 
παράγουν 2,4 και 5 στελέχη κατά κόνδυλο αντίστοιχα. Ο αριθµός στελεχών κατά 
κόνδυλο εξαρτάται όχι µόνο από το µέγεθος του σπόρου, αλλά επίσης από την 
φυσιολογική ηλικία του σπόρου και την ποικιλία. Στρογγυλοί κόνδυλοι παράγουν 
περισσότερα στελέχη απ’ ότι επιµηκείς – αυγοειδείς κόνδυλοι.  
 
 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΟΡΟΥ 
          (ΧΛΣ.) 

ΒΑΡΟΣ ΣΠΟΡΟΥ 
         (ΓΡ.) 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΚΑΤΑ ΚΟΝ∆ΥΛΟ 

    ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

28-35  25 2,5 6.000 
35-45 50 4 3.800 
45-55 90 5 3.000 
Πίνακας 1: ποσότητα σπόρου που χρειάζεται για µια καλλιέργεια µε 15 περίπου κύρια 
στελέχη ανα µ2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΟΡΟΥ 
        (χιλιοστα) 

ΒΑΡΟΣ ΣΠΟΡΟΥ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ (κιλα) 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΩ 
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 70εκ. 

28-35 150 24 
35-45 190 38 
45-55 270 48 

Πίνακας 2: ποσότητα σπόρου που χρειάζεται και απόσταση µεταξύ των φυτών πάνω στις 
γραµµές για µια καλλιέργεια µε 15 περίπου κύρια στελέχη ανα µ2 
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4.4 Μηχανές φύτευσης 

Σε ό,τι αφορά τους τρόπους διανοµής των κονδύλων, υπάρχουν µηχανές 
ηµιαυτόµατες και αυτόµατες. 

4.4.1.Μηχανές ηµιαυτόµατες 

Είναι οι µηχανές που χρειάζονται εργάτη για την τροφοδοσία των εξαρτηµάτων 
διανοµής του σπόρου. Βασικά, ανήκουν σε δύο κατηγορίες: 

� αυτές που δε διαθέτουν εξαρτήµατα αυλακώµατος - παραχώµατος. 

 

 

 

� αυτές που είναι εφοδιασµένες µε τέτοια όργανα (πλήρεις). 

 

Οι πρώτες χρησιµοποιούνται σε χωράφια που έχουν ήδη, αναγκαστικά, 
αυλακωθεί, ενώ η κάλυψη των κονδύλων γίνεται µετά, µε µηχανές παραχώµατος. 
Αντίθετα, οι δεύτερες µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο σε εδάφη αυλακωµένα, 
όσο και σε ισοπεδωµένα. 

Οι ηµιαυτόµατες µηχανές έχουν το πλεονέκτηµα, χάρη στον τρόπο που 
εργάζονται, να µπορούν να σπείρουν και ανοµοιόµορφους, σε σχήµα και µέγεθος, 
κονδύλους, ακόµα και κοµµατιασµένους ή προβλαστηµένους. 
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Οι ηµιαυτόµατες µηχανές, άλλοτε έχουν ειδικά δοχεία για το σπόρο και άλλοτε 
έχουν απλά ένα ειδικό επίπεδο χώρο, όπου τοποθετούνται τα δοχεία κιβώτια κλπ. 
µε το σπόρο, όπως έρχονται από την αποθήκη. Αυτά προσαρµόζονται µε τέτοιον 
τρόπο, ώστε να διευκολύνεται ο εργάτης που τροφοδοτεί το διανοµέα. Η 
ικανότητα τροφοδοσίας από τον εργάτη κυµαίνεται σε µεγάλα όρια: από 60 µέχρι 
120 κονδύλους στο λεπτό, όπως έχει αποδειχτεί στην πράξη 

Γενικά, οι ηµιαυτόµατες µηχανές αποτελούνται από περισσότερα σπαρτικά 
"σώµατα" (2-6), κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί σε µία γραµµή σποράς, όµοια 
µεταξύ τους και συνδεδεµένα στο ίδιο πλαίσιο (σασί). 

4.4.2.Μηχανές αυτόµατες 

 

Οι µηχανές αυτές χρησιµοποιούνται µόνο σε επίπεδο έδαφος και δε χρειάζονται 
εργάτες για την τροφοδοσία του σπόρου. Είναι απαραίτητα εφοδιασµένες µε 
εξαρτήµατα αυλακώµατος και παραχώµατος του σπόρου, ανάλογα µε εκείνα των 
ηµιαυτόµατων µηχανών. 

Οι µηχανές αυτές είναι, γενικά, ηµιφερόµενες, συνδεδεµένες στον ελκυστήρα και 
σπέρνουν από 2 µέχρι 6 σειρές. Με κατάλληλη ρύθµιση του αυτόµατου διανοµέα 
και µε κανονικό, οµοιόµορφο µέγεθος σπόρου, λειτουργούν µε αρκετά αυξηµένη 
ταχύτητα και εποµένως µεγάλη ικανότητα έργου. Γι' αυτό προβλέπεται ότι θα 
αντικαταστήσουν τις ηµιαυτόµατες και χειροκίνητες, τουλάχιστον σε χωράφια 
καλά ισοπεδωµένα, µεγάλης έκτασης και εφόσον διατίθεται τυποποιηµένος, 
οµοιόµορφος σπόρος. 

 
4.5 ΛΙΠΑΝΣΗ 
4.5.1 Άζωτο 
Γενικά, το άζωτο αυξάνει πολύ την παραγωγή. ∆ιεγείρει την ανάπτυξη των 
βλαστών και κατά συνέπεια την παραγωγική ικανότητα της καλλιέργειας. 
Ανάλογα µε την ποικιλία, τη γονιµότητα τουεδάφους, το κλίµα και το µήκος της 
βνλαστικής περιόδου, η άριστη δόση κανονικά κυµαίνεται από 10 – 20 κιλά Ν ανα 
στρέµµα. 
 4.5.2 Kάλιο και φώσφορο 
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Η άριστη δόση Κ20και P2O5 εξαρτάται περισσότερο από τον τύπο του εδάφους 
παρ’ ότι το άζωτο. Μερικά εδάφη είναι τόσο γόνιµα ώστε οι καλλιέργειες 
µπορούν να αναπτυχθούν καλά χωρίς την εφαρµογή Κ20 ή P2O5. Σε εδάφη φτωχά 
σε κάλιο χρειάζεται µια εφαρµογή τουλάχιστον 30 κιλών Κ20 ανα στρέµµα και σε 
εδάφη φτωχά σε φώσφορο τουλάχιστον 20 κιλα P2O5. Εδάφη που δεσµεύουν 
φώσφορο χρειάζονται ακόµη περισσότερο P2O5.  
4.5.3 Τρόποι εφαρµογής λιπασµάτων:  
α. σ’ όλη την επιφάνεια 
β. σε λουρίδες 
γ. κοντά στον πατατόσπορο 
 
 
4.6 ΑΡ∆ΕΥΣΗ 
 1)Κατά το φύτεµα το έδαφος πρέπει να βρίσκεται στην κανονική υγρασία (ρώγο) 
και το βάθος φύτευσης ανάλογα µε την υφή του εδάφους, όχι µεγάλο (10-15εκ.) 
2)Στο φύτρωµα χρειάζεται κανονική υγρασία στο έδαφος (όχι υπερβολική). Γι’ 
αυτό  πρέπει τα ποτίσµατα να είναι συχνότερα και ελαφρά. Ανεπάρκεια νερού 
αυτή την περίοδο µπορεί να προκαλέσει :α)καθυστέρηση, ακανόνιστο φύτρωµα ή 
και ολική αποτυχία, β) µείωση του αριθµού των στελεχών κατά φυτό. Αντίθετα 
πλεόνασµα υγρασίας στο έδαφος, ευνοεί τη σήψη του σπόρου στο χωράφι. 
3) Κατά την πρώτη ανάπτυξη, το πότισµα να είναι περιορισµένο για να 
δηµιουργηθεί βαθύ ριζικό σύστηµα. 
4) Κατά το σχηµατισµό των κονδύλων (φούσκωµα βελονών) πρέπει να υπάρχει 
συνεχώς κανονική υγρασία στο πάχος του ριζοστρώµατος γιατί αλλιώς µειώνεται 
ο αριθµός των εµπορεύσιµων κονδύλων. 
5) Κατά την περίοδο διόγκωσης των κονδύλων (γέµισµα) το φυτό χρειάζεται 
άφθονο νερό και µε κανονική κατανοµή . Ακανόνιστα ή ανεπαρκή ποτίσµατα στο 
«γέµισµα» µπορούν να προκαλέσουν κακοσχηµατισµένους κονδύλους και 
µειωµένη παραγωγή. 
6) Mία καλλιέργεια σε πλήρη ανάπτυξη µπορεί να διαπνευσει 2-10 χλς. νερού την 
ηµέρα. Αυτό ισοδυναµεί µε µε 2.000 – 10.000 λίτρα νερού κατά στρέµµα και κατά 
µέρα . άρα απαιτείται 0,5 – 2,5 λίτρα νερό κατά φυτό καθηµερινά 
Ο πιστοποιηµένος πατατόσπορος  είναι απαραίτητος για µια καλή καλλιέργεια, 
όπως και η σωστή µεταχείρισή του 
Καλός λοιπόν πατατόσπορος και σωστή µεταχείριση, ευνοϊκές θερµοκρασίες, 
σωστό πότισµα, λίπανση, καταπολέµηση ασθενειών και γενικά σωστή 
καλλιεργητική τεχνική του παραγωγού, θα φέρουν συνολικά επιτυχία στην 
καλλιέργεια..   
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4.7 ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ 

Η χηµική ζιζανιοκτονία στην πατάτα µε τα παρακάτω ζιζανιοκτόνα, πρέπει να 
γίνεται πριν το φύτεµα του φυτού και συνήθως και πριν το φύτρωµα των ζιζανίων 
(αν και µερικές ουσίες έχουν κάποια δράση και στα αναπτυσσόµενα ζιζάνια). 

Μερικά από τα συχνότερα εφαρµοζόµενα ζιζανιοκτόνα είναι τα εξής: Linuron, 
Monolinuron, Paraquat, Metobromuroν, Gesagard. Στη Νάξο σε µεγάλη έκταση 
χρησιµοποιείται το LIΝURON 

 

4.7.1 Η κατεργασία  του εδάφους  

 

για την καταστροφή των ζιζανίων πρέπει να γίνεται σε µικρό βάθος (µέχρι 5 cm) 
για να µην καταστρέφεται το µεγαλύτερο µέρος του ριζικού συστήµατος του 
φυτού που βρίσκεται στα επάνω 25 cm περίπου του εδάφους. Η κατεργασία του 
εδάφους πρέπει να σταµατά όταν αρχίζουν τα φυτά να ανθίζουν, δηλαδή στο 
χρόνο που συµπίπτει µε την κονδυλοποίηση, για αποφυγή ζηµιών στους στόλωνες 
και νεαρούς κονδυλους. 
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Κεφαλαιο 5 
 
 
     ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 
       
     Οι ζωικοί εχθροί της πατάτας στη Χώρα µας είναι οι εξής :  
 
5.1 ΑΦΙ∆ΕΣ 
 Πολλά είδη αφίδων µπορούν να προσβάλλουν την πατάτα όπως: 
1) Myzus persicae (πράσινη αφίδα): το πιο επιζήµιο είδος, πολυφάγο, εµφανίζεται 
στα κατώτερα φύλλα πατάτας. προσβάλει έναν εξαιρετικά µεγάλο αριθµό φυτών 
(λαχανοκοµικών, µεγάλες καλλιέργειες και οπωροφόρων). Προκαλούν 
εξασθένιση του φυτού και µετάδοση ιώσεων. 
2)Αulacorthum solani: εµφανίζεται στα κατώτερα φύλλα και είναι φορεας 
ιώσεων. 
3)Aphis fabae. (µαύρη αφίδα) 
4)Macrosiphum euphorbiae : προσβάλλουν τα φύλλα και τα άνθη προκαλώντας 
τη συρρικνωσή τους.  
 Η αφίδα περιορίζεται από ορισµένους φυσικούς εχθρους. Επίσης συνιστάται η 
παρακολούθηση του πληθυσµού των αφίδων. Σε καλλιέργειες σποροπαραγωγής 
συνιστάται η χρησιµοποίηση διασυστηµατικών εντοµοκτόνων εδάφους κατά την 
φύτευση. 
 
 
5.2 ΦΘΟΡΙΜΑΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ  
Phthorimaea operculella  της οικογένειας  GELECHIDAE. Είναι νυκτόβιο 
λεπιδόπτερο και µπορεί να  προκαλέσει σοβαρές ζηµιές. Οι προσβολές αρχίζουν 
από τη φυτεία, συνεχίζονται µετασυλλεκτικά  στο σωρό ή τα σακιά (στο χωράφι) 
και στην συνέχεια στην αποθήκη. Επειδή καταστρέφει τα µάτια του κονδύλου 
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη στην σποροπαραγωγή. Πρόβληµα ιδιαίτερα στις 
πρώιµες ανοιξιάτικες καλλιέργειες των πεδινών περιοχών (φύτευση Γενάρη – 
Φλεβάρη) και στις ανοιξιάτικες καλλιέργειες των ορεινών περιοχών (φύτευση 
Μάρτη-Απρίλη) και πολύ λιγότερο στις φθινοπωρινές και τις χειµωνιάτικες 
καλλιέργειες της πατάτας. Για τον περιορισµό των ζηµιών που προκαλούνται από 
την φθοριµαία, συνιστάται καλό παράχωµα των κονδύλων και ψεκασµοί µε 
οργανοφοσφορικά ή άλλα κατάλληλα φάρµακα. Επίσης, συνιστάται η 
παρεµπόδιση εισόδου του εντόµου στις αποθήκες µε τοποθέτηση στα παράθυρα 
κατάλληλων λεπτών πλεγµάτων. Είναι διαδεδοµένη σχεδόν σε όλο τον κόσµο. 
Παρότι προκαλεί ζηµιές σε διάφορα καλλιεργούµενα Σολανώδη (καπνό, 
µελιτζάνα, τοµάτα, πιπεριά) καθώς και σε Αυτοφυώµενα, αυτή προσβάλει 
ιδιαίτερα την πατάτα. 
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(Leptinotarsa decemlineata), ένα µικρό κολεόπτερο, που κατατρώγει κυρίως 
σαν  
 
5.3 ∆ΟΡΥΦΟΡΟΣ  ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ  
   Leptinotarsa decemlineata της οικογένειας CHRYSOMELIDEA τάξη 
κολεόπτερα. Τα ακµαία του δορυφόρου διαχειµάζουν µέσα στο έδαφος, βγαίνουν 
την ‘Άνοιξη και τρέφονται µε φύλλα και νεαρούς βλαστούς του πατατόφυτου. 
Γεννούν τα αβγά κάτω από την επιφάνεια των φύλλων. Οι προνύµφες που 
βγαίνουν τρέφονται επίσης µε φύλλα και νυµφώνονται µέσα στο έδαφος. Στο 
τέλος του καλοκαιριού βγαίνουν τα ακµαία της δεύτερης γενιάς, όπου και γεννούν 
τα αβγά που θα δώσουν τη δεύτερη γενιά από προνύµφες και νύµφες. Τόσο οι 
προνύµφες όσο και τα ακµαία είναι αδηφάγες. Καταπολεµούνται µε διάφορα 
εντοµοκτόνα φάρµακα. Είναι είδος κοσµοπολίτικο και πολύ διαδεδοµένο στην 
Ελλάδα. Στο σποροπαραγωγικό κέντρο της Νάξου δεν υπάρχει.  
 
 
5.4  ΜΗΛΟΛΟΝΘΗ 
  Melolontha melolontha L, της υπεροικογένειας LAMELICORNIA  ανήκει στην 
τάξη των κολεόπτερων. Είναι έντοµο εδάφους, πολυφάγο. Σε µία συστηµατική 
καλλιέργεια όπως πρέπει να είναι η σποροπαραγωγή πατάτας δεν αποτελεί 
σοβαρό πρόβληµα. Στη Νάξο υπάρχει σε πολύ µικρή κλίµακα αλλά δεν αποτελεί 
ιδιαίτερο πρόβληµα. 
 
 
5.5  ΣΙ∆ΕΡΟΣΚΩΛΗΚΕΣ 
  Agriotes sp Οικογένεια ELATERIDAE ανήκει στην τάξη των κολεόπτερων. 
Ιδίως πρόβληµα στην πατάτα δηµιουργεί ο Agriotes lineatus. Οι προνύµφες 
προσβάλουν το υπόγειο µέρος των φυτών, µε το οποίο τρέφονται και 
αναπτύσσονται µέσα στο έδαφος. Η ανάπτυξή τους διαρκεί περίπου τέσσερα 
χρόνια. Μετακινούνται λίγα µέτρα µόνο. Τον τέταρτο χρόνο οι προνύµφες 
νυµφώνονται και βγαίνουν τα ακµαία, τα οποία τρέφονται από φύλλα και 
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βλαστούς ή ανοίγουν στοές στους κονδύλους , αλλά οι ζηµιές που προκαλούν δεν 
είναι σηµαντικές. Είναι διαδεδοµένοι στην Ελλάδα, 
Υπάρχουν και στη Νάξο αλλά δεν αποτελούν αξιόλογο πρόβληµα. 
Καταπολεµούνται µε κοκκώδη κατάλληλα εντοµοκτόνα, τα οποία 
ενσωµατώνονται στο έδαφος πριν τη φύτευση. Επίσης, µε διασπορά δολωµάτων 
στην επιφάνεια του εδάφους µετά το πότισµα. 
 
 
5.6  ΚΑΡΑΦΑΤΜΕ 
  Αgrotis  segetum Οικογένεια NOCTUIDAE. Ανήκει στην τάξη των 
λεπιδοπτέρων. Τρώει τους κονδύλους και καταστρέφει τα µάτια. ∆εν αποτελεί 
πρόβληµα στη Νάξο. Καταπολεµούνται µε κοκκώδη εντοµοκτόνα, τα οποία 
ενσωµατώνονται στο έδαφος πριν τη φύτευση. Επίσης µε διασπορά δολωµάτων  
στην επιφάνεια του εδάφους µετά το πότισµα. 
 
 
5.7   ΝΗΜΑΤΩ∆ΕΙΣ 
  Η φυτοπαραγωγικοί νηµατώδεις είναι διάφοροι µικροσκοπικοί σκώληκες και 
είναι µεταξύ των σοβαρότερων  παθογόνων παρασίτων της πατάτας. Προσβάλουν 
τόσο το υπέργειο όσο και το υπόγειο µέρος. Και στις δύο περιπτώσεις τα φυτά 
παρουσιάζουν µία γενική καχεξία, µε ένταση ανάλογη του βαθµού προσβολής από 
τους νηµατώδεις. Παρατηρούνται συµπτώµατα τροφοπενιών, µείωση του ριζικού 
συστήµατος και τελικά µείωση της παραγωγής. Η σπουδαιότεροι νηµατώδεις που 
προσβάλουν την πατάτα είναι :  
Ο χρυσονηµατώδης  Heterodera Rostochiencis της οικογένειας Heteroderidae, ο 
οποίος προκαλεί την καταστροφή των ριζών και την µάρανση και ξήρανση των 
φυτών.  
Ο νηµατώδης των «γεωµήλων» Ditylenchus Destructor της οικογένειας 
Tylenchidae. Είναι ενδοπαράσιτο, προκαλεί επιφανειακή νέκρωση βολβών. 
Μεταδίδονται µε τον πατατόσπορο, τα εργαλεία κ.λ.π Η αντιµετώπισή τους 
γίνεται µε την εφαρµογή αµειψισποράς µε σιτηρά ή άλλα φυτά µη 
προσβαλλόµενα ή µε απολύµανση του εδάφους µε νηµατωδοκτόνα φάρµακα. 
 
 
 5.8  ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΣΤΟ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ 
 
           Ο χρυσονηµατώδης, η φθοριµαία και οι αφίδες είναι τα τρία βασικά 
προβλήµατα από πλευράς ζωικών εχθρών που αντιµετωπίζει το κέντρο 
σποροπαραγωγής στη Νάξο, µε αιχµές προσβολών ανάλογα µε τις καιρικές 
συνθήκες. Από τα έντοµα εδάφους οι σιδηροσκώληκες, η καραφατµέ, η 
µηλολόνθη δεν αποτελούν σοβαρό πρόβληµα. Επικρατούν περισσότερο οι 
σιδηροσκώληκες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 
 
6.1     ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
6.1.1 Περονόσπορος  
Παθογόνο : Phytophthora infestans  
      Ο µύκητας προσβάλει τα φύλλα, τα στελέχη και τους κονδύλους της πατάτας. 
Η προσβολή αρχίζει από τα κατώτερα φύλλα κα προχωρεί στα ανώτερα. 
Σχηµατίζονται κηλίδες ακανόνιστου σχήµατος, µε χρώµα αρχικά υποκίτρινο, που 
αργότερα γίνεται καστανό µε κιτρινοπράσινο περιθώριο. Με υγρό καιρό στην 
κάτω επιφάνεια των κηλίδων σχηµατίζεται άσπρο χνούδι (καρποφορίες του 
µύκητα). Στα στελέχη εµφανίζονται νεκρωτικές κηλίδες. Σε έντονη προσβολή το 
υπέργειο µέρος του φυτού καταστρέφεται. Οι κόνδυλοι εµφανίζουν εκτεταµένες 
σκωριόχρωµες κηλίδες, ελαφρά βυθισµένες, και ξερό σάπισµα.  
Αντιµετώπιση :  
Να χρησιµοποιείται υγιής πατατόσπορος. 
Να καταστρέφονται φυτά και κόνδυλοι από την προηγούµενη καλλιέργεια (φυτά 
«εθελοντές»). 
Να γίνεται καλό παράχωµα, ώστε οι κόνδυλοι να βρίσκονται σε βάθος 10 έως 15 
εκ.  µέσα στο έδαφος. 
Σε περιοχές όπου το κλίµα ευνοεί την ανάπτυξη της ασθένειας, συνιστάται η 
χρήση ανθεκτικών ποικιλιών. 
Για την προστασία του φυλλώµατος συνιστώνται προληπτικοί ψεκασµοί µε τα 
κατάλληλα µυκητοκτόνα. 
Συνιστάται η καταστροφή του υπέργειου µέρους των φυτών 15 µέρες πριν από 
την συγκοµιδή ώστε να αποφευχθεί η µόλυνση των κονδύλων. 
Η συγκοµιδή να γίνεται µε καλό καιρό και η αποθήκευση σε κατάλληλες 
συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας, αφού πρώτα στεγνώσουν καλά οι κόνδυλοι 
και αποµακρυνθούν όλοι όσοι είναι προσβεβληµένοι. 
 
6.1.2 Αλτερναρίωση 
     Παθογόνο: Alternaria solani 
 Η ασθένεια προσβάλλει κυρίως το φύλλωµα, στο οποίο σχηµατίζονται ωοειδείς 
κηλίδες, µε βαθύ καστανό χρώµα. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι νεκρωµένοι ιστοί 
στις κηλίδες έχουν τη µορφή στόχου. Ο µύκητας προσβάλλει πρώτα τα ώριµα και 
ηλικιωµένα φύλλα.  Σε έντονη προσβολή ανάλογες κηλίδες µπορεί να 
εµφανιστούν στους µίσχους και τα στελέχη. Στους κονδύλους εµφανίζονται 
ελαφρώς βυθισµένες κηλίδες, λίγο σκοτεινότερες από τους υγιείς ιστούς, που 
διαχωρίζονται µε ανασηκωµένα περιθώρια. Το παράσιτο προσβάλλει συνήθως τα 
ασθενή φυτά.  
     Αντιµετώπιση: 
Να εξασφαλίζεται η καλή διατροφή των φυτών, τόσο µε τη χορήγηση βασικών 
λιπασµάτων όσο και των κατάλληλων ιχνοστοιχείων. 
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Ψεκασµοί µε τα κατάλληλα µυκητοκτόνα µπορεί να θέσουν υπό έλεγχο την 
ασθένεια. 
 
6.1.3 Αδροµύκωση 
Παθογόνο: Verticillium dahliae 
H ασθένεια εκδηλώνεται σταδιακά, αρχίζοντας µε ακανόνιστη χλώρωση, πρώτα 
των κατώτερων φύλλων, τα οποία στη συνέχεια γίνονται καστανά, µαραίνονται 
και ξεραίνονται. Η προσβολή στη  συνέχεια επεκτείνεται και στα υπόλοιπα φύλλα. 
Το φύλλωµα των προσβεβληµένων φυτών µπορεί να εµφανίσει καρούλιασµα. Τα 
προσβεβληµένα φυτά µένουν καχεκτικά ή αποξηραίνονται. Εκτός από τη 
σταδιακή εκδήλωση των συµπτωµάτων, µπορεί να εµφανιστεί και απότοµος 
µαρασµός των φυτών (ιδίως κατά την εποχή της άνθησης) ή το σύνδροµο της 
ηµιπληγίας. Το χαρακτηριστικό σύµπτωµα της ασθένειας είναι ο καστανός 
µεταχρωµατισµός των αγγείων του ξύλου, ο οποίος προχωρά σε όλο  το µήκος του 
στελέχους και φθάνει στους κονδύλους. Ο µεταχρωµατισµός στους κονδύλους δεν 
εµφανίζεται πάντα.  
Αντιµετώπιση:  
-Να προτιµώνται ανθεκτικές ποικιλίες πατάτας.  
-Σε µολυσµένα χωράφια να γίνεται αµειψισπορά διάρκειας τουλάχιστον 3-4 ετών, 
µε καλλιέργειες όπως η µηδική κ.α. 
-Να χρησιµοποιείται σπόρος από υγιείς καλλιέργειες. 
-Να αποφεύγονται οι υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσεις που ευνοούν την 
ασθένεια. 
 
6.1.4 Ριζοκτονιαση 
Αίτιο: Rhizoctonia solani 
Στα φύτρα προκαλείται µελάνωση και σήψη της κορυφής πριν την έξοδο  τους 
από το έδαφος. Τα φύτρα που εκπτύσσονται από διπλανά µάτια µπορεί να 
προσβληθούν και αυτά, ενώ σε έντονη προσβολή κανένας βλαστός δεν εξέρχεται 
από το έδαφος, µε αποτέλεσµα  να υπάρχουν κενά στη καλλιέργεια. Στη βάση του 
στελέχους, κοντά στο λαιµό, σχηµατίζεται καστανό ή καστανοµελανό έλκος, που 
µοιάζει µε «δάγκωµα» από τρωκτικά. Τα προσβεβληµένα νεαρά φυτά 
καταστρέφονται, ενώ τα µεγαλύτερης ηλικίας παρουσιάζουν καχεκτική ανάπτυξη 
και τα φύλλα καρουλιάζουν. Επειδή διακόπτεται η κάθοδος των χυµών στις ρίζες, 
σχηµατίζονται συχνά στις µασχάλες των βλαστών εναέριοι κόνδυλοι, µε χρώµα 
κοκκινωπό. Στους κονδύλους εµφανίζονται τα σκληρώτια του µύκητα, µικρά, µε 
ακανόνιστο σχήµα που δίνουν την εντύπωση προσκολληµένων κόκκων χώµατος, 
οι οποίοι όµως δε φεύγουν µε το πλύσιµο των κονδύλων.  
Αντιµετώπιση: 
 -Να χρησιµοποιείται υγιής πατατόσπορος, καλά προβλαστηµένος και η σπορά να 
γίνεται σε τέτοιο βάθος ώστε να επιτρέπει την γρήγορη έξοδο των βλαστών από 
το έδαφος. Για τον ίδιο λόγο συνιστάται η όσο το δυνατό οψιµότερη σπορά την 
άνοιξη. 
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-Να ακολουθείται πρόγραµµα αµειψισποράς 3-4 ετών, µε σιτηρά κ.λπ. 
-Απολύµανση του ύποπτου πατατόσπορου µε µυκητοκτόνα. 
 
6.1.5 Καρκίνωση 
Παθογόνο : Synchytrium endobioticum 
Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από τη δηµιουργία υπερπλασιών ή καρκινωµάτων  
στα προσβεβληµένα όργανα και κυρίως στους κονδύλους. Στους µολυσµένους 
κονδύλους οι όγκοι που σχηµατίζονται µοιάζουν µε κεφαλή κουνουπιδιού.  
Αντιµετώπιση : 
Είναι ασθένεια καραντίνας. ∆εν επιτρέπεται η καλλιέργεια πατάτας σε περιοχές 
όπου έχουν εµφανιστεί µολύνσεις. 
 
 
 
6.2 ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
 
6.2.1 ∆ακτυλιωτή σήψη της πατάτας 
Παθογόνο: Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 
Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική ασθένεια της πατάτας. Το βακτήριο Cms 
αποτελεί µικροοργανισµό καραντίνας.  
Συµπτώµατα στο υπέργειο µέρος του φυτού εµφανίζονται σπάνια. Οι άκρες των 
φυλλαρίων καρουλιάζουν και στρέφονται προς τα πάνω. Συγχρόνως στα 
φυλλάρια παρατηρείται µεσονεύρια χλώρωση, η οποία σε συνδιασµό µε την 
µάρανση εξελίσσεται σταδιακά σε νέκρωση των φύλλων, των στελεχών και 
σταδιακά ολόκληρου του φυτού. Τα πιο χαρακτηριστικά συµπτώµατα 
εµφανίζονται στους κονδύλους είτε πριν είτε µετά τη συγκοµιδή, αλλά συνήθως 
κατά την διάρκεια της αποθήκευσης. Σε αρχικό στάδιο προσβολής παρατηρούνται 
λεπτές, κιτρινωπές – καστενές ζώνες κατά µήκος των αγγείων του κονδύλου, που 
σταδιακά αποκτούν εντονότερο χρωµατισµό, σαπίζουν, σχηµατίζοντας ένα 
περιµετρικό δακτύλιο στον κόνδυλο. Εξωτερικά συµπτώµατα στον κόνδυλο 
παρατηρούνται µόνο σε προχωρηµένο στάδιο της προσβολής, όπως βύθιση των 
ιστών στην περιοχή πρόσφυσης  του στολονίου και καστανές – κόκκινες κηλίδες 
γύρω απ’ τους οφθαλµούς και τα φακίδια, δίαρρηξη του φλοιού και δηµιουργία 
ακανόνιστων µικρών ελκών. 
 Αντιµετώπιση : 
Έλεγχος της παραγωγής υγιούς πατατόσπορου. 
Εφαρµογή αµειψισποράς για 2-3 χρόνια, στην οποία δεν συµµετέχουν σολανώδη 
και σακχαρότευτλα. 
Ελεγχος της καλλιέργειας και της παραγωγής για τα επόµενα 2-3 χρόνια από την 
επαναφύτευση. 
 
6.2.2 Ακτινοµύκωση  
Παθογόνο : Septomyces Scabies  
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Τα συµπτώµατα είναι διάφορα και εξαρτώνται από τις φυλές του παθογόνου, την 
καλλιεργούµενη ποικιλία και τις εδαφολογικές συνθήκες. Στην κοινή 
ακτινοµύκωση σχηµατίζονται αρχικά µικρές κηλίδες ανοικτού καστανού 
χρώµατος, οι οποίες µεγαλώνουν και σχηµατίζουν κυκλικές ή ακανόνιστες 
φελλώδεις κηλίδες, µε συγκεντρωτικούς κύκλους ή ρωγµές γύρω από ένα ελαφρά 
βυθισµένο κέντρο. ‘Όταν οι κηλίδες προχωρούν βαθύτερα έχουµε την βαθιά 
ακτινοµύκωση.  
Αντιµετώπιση :  
Χρησιµοποίηση υγιούς πατατόσπορου. 
Καταπολέµηση των εντόµων εδάφους και των νηµατωδών.  
Να µην εγκαταλείπονται µολυσµένοι κόνδυλοι στον αγρό. 
Τριετής αµειψισπορά µε µη ευπαθή φυτά (σιτάρι, ψυχανθή κ.α.) 
Χρησιµοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών. 
Η προσθήκη στο έδαφος φυτικής οργανικής ουσίας µειώνει τον κίνδυνο της 
ασθένειας. 
Σε περίπτωση µολυσµένου πολλαπλασιαστικού υλικού συνιστάται απολύµανση 
των κονδύλων. 
 
6.2.3 Μελάνωση του λαιµού 
Παθογόνο : Erwinia carotovora subsp. atroseptica 
Τα φυτά παρουσιάζουν καθυστερηµένη ανάπτυξη, κιτρινοπράσινο χρώµα 
ιδιαίτερα στα κατώτερα φύλλα, ανόρθωση των βλαστών και ίσως να παρατηρηθεί 
και σχηµατισµός εναέριων κονδύλων. Το χαρακτηριστικό σύµπτωµα της 
ασθένειας είναι ο καστανός µεταχρωµατισµός της βάσης του στελέχους. Η σήψη 
προχωρεί µέχρι τον µητρικό κόνδυλο. ‘Όταν η ασθένεια προχωρεί, προκαλεί την 
σήψη και την πτώση του φυτού. Σε εγκάρσια τοµή του στελέχους  παρατηρείται 
καστανός µεταχρωµατισµός. 
Αντιµετώπιση : 
Να χρησιµοποιείται υγιής σπόρος. 
Συνιστάται να γίνεται σπορά ολόκληρου του κονδύλου. 
Εφόσον πρέπει να τεµαχιστούν οι κόνδυλοι πριν τη σπορά, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η φελοποίηση της τοµής και να γίνει απολύµανση των τεµαχίων. 
Να λαµβάνονται µέτρα καλής στράγγισης του εδάφους. 
 
6.2.4 Καστανή σήψη 
Παθογόνο : Pseudomonas solanacearum 
Η ασθένεια εκδηλώνεται στο υπέργειο τµήµα του φυτού, αρχικά µε έναν ελαφρύ 
µαρασµό των φύλλων κατά την θερµή περίοδο της ηµέρας, τα οποία όµως 
επανέρχονται σε φυσιολογική κατάσταση κατά τη νύχτα. Καθώς προχωρεί η 
ασθένεια, ο µαρασµός γενικεύεται και το φυτό πέφτει στο έδαφος. Στη βάση των 
στελεχών εµφανίζονται επιµήκεις καστανόχρωµες ραβδώσεις. Εσωτερικά 
παρουσιάζεται καστανός µεταχρωµατισµός. Το βακτήριο, µέσω των αγγειωδών 
δεσµίδων, διέρχεται στους κονδύλους. Σε εγκάρσια τοµή του κονδύλου 
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εµφανίζεται καστανός µεταχρωµατισµός του δακτυλίου των αγγείων, ενώ µε 
ελαφρά πίεση εξέρχεται λευκοκίτρινο υγρό άοσµο, πλήρες βακτηρίων. Η 
προσβολή των κονδύλων σε προχωρηµένο στάδιο εµφανίζεται και εξωτερικά 
γύρω από τους οφθαλµούς οι οποίοι παρουσιάζουν στο σηµείο αυτό 
καστανοµέλανο µεταχρωµατισµό της επιδερµίδας, από όπου εξέρχεται γλοιώδης 
µάζα στην οποία κολλούν µόρια χώµατος και άλλες ξένες ύλες 
Αντιµετώπιση: 
Χρησιµοποίηση υγιούς σπόρου. 
Να εφαρµόζεται πολυετής αµειψισπορά, κατά την οποία να µην καλλιεργούνται 
ευπαθή φυτά. 
 Τα ασθενή φυτά θα πρέπει να αποµακρύνονται και να καταστρέφονται. Επίσης 
επιβάλλεται η συστηµατική καταστροφή των ζιζανίων. 
Να εκτελείται κανονικά η αζωτούχος λίπανση και να λαµβάνονται µέτρα 
περιοπισµού της εδαφικής υγρασίας. 
                 
 
6.3 ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
 
6.3.1 Ιώσεις µεταδιδόµενες µε επαφή 
 
6.3.1.1 Aπλό µωσαϊκό της πατάτας 
Το παθογόνο αίτιο είναι ο ιός Χ της πατάτας ( potato virus X , PVX ). Θεωρείται 
η πιο διαδεδοµένη ίωση στις περιοχές πατατοκαλλιέργειας, όπου προκαλεί µείωση 
της παραγωγής από 10-15% µέχρι 40-45%. Τα συµπτώµατα ποικίλουν ανάλογα 
µε την καλλιεργούµενη ποικιλία και τη φυλή του ιού. Όταν ο ιός βρίσκεται σε 
λανθάνουσα κατάσταση ή η προσβολή είναι ελαφριάς µορφής παρατηρείται ήπιο 
µωσαϊκό στα φύλλα, που συνοδεύεται από συστροφή, µείωση του µεγέθους τους 
και περιορισµένη ανάπτυξη του φυτού. Όταν ο ιός Χ της πατάτας βρίσκεται σε 
λανθάνουσα κατάσταση η επίδραση του στη ζωηρότητα του φυτού δεν είναι 
εµφανής σε σύγκριση µε τα υγιή φυτά, σε ότι αφορά τις αποδόσεις.  
Ο PVX  συχνά συνυπάρχει µε άλλους ιούς δίνοντας διάφορες συµπτωµατολογικές 
εικόνες της προσβολής, όπως µε τον ίο Υ της πατάτας ( PVY) και µε τον 
λανθάνοντα ιό Α της πατάτας (PVA) , που µεταδίδονται αµφότερα µε τις αφίδες. 
Aντιµετώπιση: συνιστάται η χρήση πιστοποιηµένου πατατάσπορου, καθώς και 
ανθεκτικών ποικιλιών π,χ. Gloria, Sante  κ.α. 
 
 6.3.1.2 Ιός S της πατάτας (PVS) 
 Το παθογόνο είναι ο ιός S της πατάτας (Potato S Carlavirus, PSV). Ο ιός S είναι 
λανθάνων στις περισσότερες ποικιλίες, µολονότι ορισµένες φορές µπορεί να 
προκαλέσει συµπτώµατα κάπως ορατά. Τα πιο χαρακτηριστικά συνίστανται σε 
ελαφρά πιεσµένες νευρώσεις και συστροφή των φύλλων. Ορισµένοι κλώνοι 
προκαλούν κηλίδωση και µπρούτζινες αποχρώσεις στα φύλλα, στις πιο 
ευαίσθητες ποικιλίες ακόµη και νεκρώσεις. Στα γερασµένα φύλλα που σκιάζονται 
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περισσότερο αναπτύσσονται κηλίδες πράσινου χρώµατος αντί του οµοιόµορφου 
κιτρινίσµατος. Μολονότι εµφανίζεται µεµονωµένα και σε ελαφρά µορφή, 
Προκαλεί µείωση της παραγωγής γύρω στο 10-20%. Ο ιός S µεταδίδεται µέσω 
των κονδύλων και µε την επαφή µεταξύ των φυτών.  
Αντιµετώπιση: η εξυγνίαση των µολυσµένων κονδύλων επιτυγχάνεται µε την 
καλλιέργεια µεριστωµάτων in vitro. Στον αγρό συνιστάται χρήση πιστοποιηµένου 
πατατόσπορου και προληπτικά µέτρα για τον περιορισµό του µολύσµατος και των 
πληθυσµών αφίδων –φορέων, 
 
6.3.2 Ιώσεις που µεταδίδονται µε έντοµα 
 
6.3.2.1 Ράβδωση της πατάτας 
Ο ιός  Υ της πατάτας (potato virus Y, PVY) προκαλεί τη ράβδωση της πατάτας, 
ίωση που απαντάται σε όλες τις περιοχές πατατοκαλλιέργειας. Ο PVY 
περιλαµβάνει πολλές φυλές, µε επικρατέστερες κυρίως 3 ( η ταξινόµηση γίνεται 
µε βάση τα συµπτώµατα που προκαλούν): PVYC, PVYO, PVYN. Πιο επιζήµια 
είναι η  PVY, η οποία προκαλεί εκτεταµένες νεκρώσεις και είναι η πιο 
διαδεδοµένη. Συνήθως τα συµπτώµατα αφορούν το υπέργειο τµήµα του φυτού και 
µπορούν να είναι ελαφριάς µορφής ή πολύ έντονα ανάλογα µε την ποικιλία και 
την ανθεκτικότητα στον ιό και τη φυλή του. 
 Οι αλλοιώσεις εξαρτώνται και από τρόπο εξάπλωσης έτσι, είναι διαφορετικές 
‘όταν η µόλυνση είναι δευτερογενής µέσω µολυσµένου πατατόσπορου  από ότι 
όταν πραγµατοποιείται πρωτογενώς µέσω των αφίδων. Οι κλώνοι του PVYN µε 
ελαφρά µωσαίκωση στα φύλλα δεν προκαλούν συµπτώµατα στους κονδύλους. Οι 
ποικιλίες που αντιδρούν µε νεκρώσεις στα φύλλα λόγω προσβολής του ιού PVYN 
µπορούν να εκδηλώσουν σκούρους δακτυλίους στην επιδερµίδα του κονδύλου, 
ενώ οι κλώνοι του PVYO προκαλούν σε ορισµένες ποικιλίες εσωτερικές και 
εξωτερικές νεκρώσεις. 
Αντιµετώπιση: εξυγνίαση των µολυσµένων κονδύλων επιτυγχάνεται µε την 
καλλιέργεια µεριστωµάτων in vitro. Επίσης στον αγρό χρήση πιστοποιηµένου 
πατατόσπορου, αποφυγή γειτνίασης µε άλλα καλλιεργούµενα είδη που 
φιλοξενούν τον ιό, παρακολούθηση των πληθυσµών των αφίδων και επεµβάσεις 
µε αφιδοκτόνα. 
 
6.3.2.2 Νεκρωτική δακτυλιωτή κηλίδωση των κονδύλων της πατάτας   
Είναι µια νέα ασθένεια, η οποία εκδηλώνεται µε επιφανειακές αλλοιώσεις 
ελαφρώς πιεσµένες, ποικίλου µεγέθους και µορφής, αλλά πιο συχνά υπό µορφή 
δακτυλίου ή ηµικυκλικές.  
Συµπτώµατα: Τα πρώτα συµπτώµατα στους κονδύλους εκδηλώνονται µε ένα 
ελαφρύ ανασήκωµα της επιδερµίδας χρώµατος ροζ, ειδικά γύρω από τους 
οφθαλµούς. Στη συνέχεια η προσβεβληµένη περιοχή σκουραίνει και τείνει να 
υποχωρήσει (βαθαίνει), προσλαµβάνοντας τη µορφή δακτυλίου ή ακανόνιστης 
γραµµής. Αυτά τα συµπτώµατα που συχνά παρατηρούνται κατά τη συλλογή, 
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µπορούν να εκδηλωθούν και να ενταθούν ακόµη και κατά τη διάρκεια της 
αποθήκευσης. 
 Αντιµετώπιση:  
Τα πιο αποτελεσµατικά µέτρα αντιµετώπισης είναι δύο: 
Μείωση στο ελάχιστο των εστιών µόλυνσης µέσα στην καλλιέργεια, 
χρησιµοποιώντας πιστοποιηµένο, απαλλαγµένο από ιώσεις πατατόσπορο ή µε 
ποσοστό κάτω από 1%, και αποµάκρυνση των προσβληµένων υπολειµµάτων των 
προηγούµενων καλλιεργειών. 
 Επιλογή ανθεκτικών ή ελάχιστα ευαίσθητων ποικιλιών. 
 
6.3.2.3 Καρούλιασµα των φύλλων  
Προκαλείται από τον ιό του καρουλιάσµατος των φύλλων της πατάτας ( potato 
leafroll virus, PLRV) . Ο PLRV προκαλεί µείωση των αποδόσεων της τάξεως του 
10-50%. Τα συµπτώµατα ποικίλουν ανάλογα µε την ποικιλία, τη φυλή του ιού και 
την διάρκεια της καλλιεργιτικής περιόδου και σε φυτά που προέρχονται από 
µολυσµένους κονδύλους.  
Στην πρώτη περίπτωση, το αρχικό σύµπτωµα εµφανίζεται 3-4 εβδοµάδες µετά τη 
µόλυνση και αφορά το καρούλιασµα των φύλλων της κορυφής (πρωτογενές 
καρούλιασµα).   
  Στη δεύτερη περίπτωση, τα φυτά που αναπτύσσονται από µολυσµένους 
κονδύλους εµφανίζουν νανισµό, σκληρά εύθρυπτα και καρουλιασµένα φύλλα, 
κυρίως στη βάση του φυτού, και χλώρωση των φύλλων της κορυφής. Στο τέλος 
της καλλιεργητικής περιόδου, τα κατώτερα φύλλα παρουσιάζουν ξήρανση της 
περιφέρειας του ελάσµατος ή νεκρωτικές κηλίδες µεταξύ των νευρώσεων, 
σύµπτωµα που µοιάζει µε τροφοπενεία καλίου.  
Αντιµετώπιση: η εξυγίανση των µολυσµένων κονδύλων επιτυγχάνεται µε την 
καλλιέργεια µεριστωµάτων . Στον αγρό συνιστάται χρήση πιστοποιηµένου 
πατατόσπορου και προληπτικά µέτρα που εφαρµόζονται έναντι των 
αφιδοµεταδιδόµενων ιών. 
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6.4 ΜΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
 
 6.4.1 Κοίλη καρδιά 
  Η ασθένεια αυτή παρατηρείται κυρίως σε µεγάλους κονδύλους, όταν για κάποιο 
λόγο υπάρξει ανάσχεση της ανάπτυξης, η οποία συνεχίζεται αργότερα, όπως π.χ. 
µετά από ακανόνιστες αρδεύσεις.  
 Σε εγκάρσια τοµή, εµφανίζεται ακανόνιστη κοιλότητα, η οποία περιβάλλεται από 
ζώνη καστανού χρώµατος. 
 Αντιµετώπιση:  
Πυκνότερη σπορά, ώστε να αποφεύγεται η γρήγορη ανάπτυξη των φυτών. 
Κανονικές αρδεύσεις και ισορροπηµένη λίπανση. 
 
6.4.2 Ρήξεις των κονδύλων 
Παρατηρούνται κυρίως αν µετά από περιόδους ξηρασίας ακολουθήσει έντονη 
βροχή ή άρδευση. Ο κόνδυλος παρουσιάζει βαθιές σχισµές ή αβαθείς πολυγωνικές 
χαραγές. Ο ιστός µέσα στη σάρκα επουλώνεται συνήθως, εκτός και αν 
παρουσιαστούν δευτερογενείς µολύνσεις.  
 Αντιµετώπιση:  
Να λαµβάνονται µέτρα για την διατήρηση σταθερής εδαφικής υγρασίας. Πρέπει 
να αποφεύγονται τα ακανόνιστα ποτίσµατα. 
 
6.4.3 Κονδυλοποίση των φύτρων 
 Οφείλεται σε αποθήκευση των κονδύλων σε υψηλές θερµοκρασίες και σε 
συνθήκες αφυδάτωσης. Οι οφθαλµοί αντί να δώσουν φύτρα εξελίσσονται σε 
µικρούς κονδύλους. Επίσης αν αναπτυχθούν φύτρα αυτά σχηµατίζουν στο άκρο 
τους πολλούς µικρούς κονδύλους.  
 Αντιµετώπιση:  
Αποθήκευση των κονδύλων σε χαµηλές θερµοκρασίες. 
 Προβλάστηση του πατατόσπορου. 
Η σπορά να γίνεται όσο το δυνατόν οψιµότερα, εφόσον η άνοιξη είναι ψυχρή και 
ιδιαίτερα αν οι κόνδυλοι είχαν διατηρηθεί σε υψηλές θερµοκρασίες.  
 
6.4.4 Ηλιακά εγκαύµατα 
 Παρατηρούνται τόσο στο φύλλωµα όσο και στους κονδύλους. Τα φύλλα και 
ιδιαίτερα τα νεαρά φυλλάρια παρουσιάζουν ακανόνιστες χλωρωτικές κηλίδες, οι 
οποίες στη συνέχεια αποξηραίνονται.  
 Στους κονδύλους τα κύτταρα νεκρώνονται, εµφανίζονται φλύκταινες, κάτω από 
τις οποίες οι ιστοί είναι υγροί, και στη συνέχεια βυθίζονται. Σε τοµή κάτω από τις 
προσβεβληµένες θέσεις οι ιστοί είναι υγροί, µαλακοί και αργότερα παρουσιάζουν 
καστανό ή µελανό µεταχρωµατισµό.  
 Αντιµετώπιση:  
Οι κόνδυλοι µετά την εξαγωγή τους από το έδαφος να µην εκτίθενται για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα στον ήλιο. 
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Οι κόνδυλοι που παρουσιάζουν εγκαύµατα θα πρέπει να αποµακρύνονται από 
τους υπόλοιπους, ώστε αν παρουσιαστούν σήψεις να µην µεταδοθούν σε αυτούς. 
 
6.4.5 Πρασίνισµα των κονδύλων 
 Όταν κόνδυλοι που δεν έχουν ωριµάσει καλά εκτεθούν στον ήλιο, παράγεται 
χλωροφύλλη, από τα κύτταρα που βρίσκονται κάτω από το περίδερµα και έτσι 
προκαλείται το πρασίνισµα του εκτεθειµένου τµήµατος. Οι κόνδυλοι αυτοί έχουν 
επίσης ιδιάζουσα γεύση και µάλιστα µπορούν να αποβούν δηλητηριώδεις. 
 Αντιµετώπιση:  
Να γίνεται καλό παράχωµα, ώστε οι κόνδυλοι να καλύπτονται τελείως. 
Να αποφεύγεται η έκθεση των κονδύλων στον ήλιο µετά την εξαγωγή τους από το 
έδαφος.  
 
6.4.6 Ζηµίες από ψύξη των κονδύλων 
 Είναι συχνό πρόβληµα που εµφανίζεται στον πατατόσπορο  που µεταφέρεται σε 
χαµηλές θερµοκρασίες. Τα συµπτώµατα ποικίλλουν ανάλογα µε τον χρόνο 
έκθεσης στις χαµηλές θερµοκρασίες και τη θερµοκρασία. Στην περίπτωση αυτή 
παρατηρείται σκούρος µεταχρωµατισµός στην περιοχή του αγγειακού δακτυλίου 
και διάσπαρτες κηλίδες σε όλη την έκταση της σάρκας. 
 Αντιµετώπιση: 
- συνιστάται διατήρηση των κονδύλων σε θερµοκρασίες πάνω από 0 C.    
 
 
 6.5  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΘΡΕΨΗ 
 
     Τα συµπτώµατα αυτά παρουσιάζονται στα νεαρά φύλλα των φυτών. ∆ηλαδή 
παρουσιάζοντα ακανόνιστα καφετιά στίγµατα, συνήθως στα φύλλα των φυτών, 
που τελικά απλώνονται σε όλο το φύλλωµα, τα φύλλα γίνονται µικρά και παχιά 
και η περιφέρεια των φύλλων κατσαρώνει προς τα πάνω. Ασφαλώς θα λείπει και 
εδώ κάποιο ιχνοστοιχείο. Τα νέα φύλλα χάνουν τη σπαργή τους και παραµένουν 
µαραµένα. Όλα αυτά τα συµπτώµατα γίνονται ή εξελίσσονται σιγά και ασφαλώς 
πρέπει να γίνει χηµική ανάλυση για να διαπιστωθεί που οφείλονται αυτά τα 
συµπτώµατα. Οι αγρότες για την αύξηση της  αλκαλικότητας του εδάφους 
χρησιµοποιούν σαν υλικό κυρίως τον κονιορτοποιηµένο ασβεστόλιθο, άλλα υλικά 
είναι ο δολοµίτης και το µάρµαρο. Ενώ για την αύξηση της οξύτητας του εδάφους 
χρησιµοποιούν θειάφι, θειικό οξύ, θειικό σίδηρο, θειικό αργίλιο καθώς και 
διοξείδιο του θείου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η, ∆ΙΑΛΟΓΗ, ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 
 
7.1 ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η  

Οι κόνδυλοι έχουν αποκτήσει το τελικό τους µέγεθος όταν το υπέργειο µέρος του 
φυτού έχει ξεραθεί και είναι έτοιµοι για συγκοµιδή µετά από δύο εβδοµάδες 
περίπου, όταν δηλαδή θα έχει αναπτυχθεί αρκετά το περίδερµα. Αρκετά συχνά 
όµως, τα φυτά νεκρώνονται τεχνητά, µε τη χρήση ενός µη εκλεκτικού 
ζιζανιοκτόνου επαφής, οπότε η συγκοµιδή µπορεί να γίνει δύο εβδοµάδες µετά 
την εφαρµογή του. 

Αν οι κόνδυλοι συγκοµιστούν όταν τα φυτά είναι ακόµη πράσινα, τότε το 
περίδερµα δεν έχει αναπτυχθεί καλά, οπότε οι κόνδυλοι ξεφλουδίζουν εύκολα και 
είναι ευαίσθητοι στους τραυµατισµούς. 

Ο απλούστερος τρόπος συγκοµιδής είναι το σκάψιµο µε τσάπα ή λισγάρι και το 
µάζεµα των κονδύλων µε το χέρι. 

Η µηχανική συγκοµιδή γίνεται µε πατατοεξαγωγείς ή µε αυτόµατο µηχάνηµα 
συγκοµιδής. Οι πατατοεξαγωγείς ανασηκώνουν το σαµάρι και τους κονδύλους και 
ξεχωρίζουν ελαφρά τις πατάτες από το έδαφος. Τέλος, µε τα αυτόµατα 
µηχανήµατα  

 

οι κόνδυλοι επιπλέον αποχωρίζονται από το χώµα και τους βλαστούς και στη 
συνέχεια τοποθετούνται σε σακιά, τα οποία µεταφέρονται σε µια καρότσα που 
συνοδεύει τον πατατοεξαγωγέα.Η βιοµηχανική πατάτα θα πρέπει να µαζεύεται πριν 
πέσει η θερµοκρασία εδάφους στους 10ο C και αυτή που προορίζεται για νωπή 
κατανάλωση, πριν πέσει η θερµοκρασία στους 7ο C. 
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7.2 ∆ΙΑΛΟΓΗ 
 ∆έκα µέρες µετά από το κόψιµο των φύλλων ή την χηµική αποφύλλωση γίνεται 
συγκοµιδή. Οι παραγωγοί άλλοι µε τον πατατοεξαγωγέα τον οποίο τραβάει ο 
γεωργικός ελκυστήρας, άλλοι σε µικρές εκµεταλλεύσεις µε την τσάπα, βγάζουν 
τις πατάτες και αφού τις κάνουν σωρούς µέσα στο χωράφι τους ρίχνουν- από 
πάνω από κάθε στρώση- και σκόνη εντοµοκτόνου ( CARBARYL) και στη 
συνέχεια τους σκεπάζουν µε καλάµια ή πατατόφυτα για να τους προστατέψουν 
από τον ήλιο. Κάθε παραγωγός που κάνει συγκοµιδή σε ένα χωράφι του το 
δηλώνει στον συνεταιρισµό του χωριού του και στη συνέχεια ανάλογα µε τις 
καταστάσεις δηλώσεων συγκοµιδής, θα αρχίσουν να µοιράζονται οι σάκοι 
συσκευασίας στους αντίστοιχους παραγωγούς, µε σειρά προτεραιότητας το χρόνο 
που δηλώθηκε η συγκοµιδή. 

 Μετά τη διαλογή από το σωρό της πατάτας του χωραφιού που ταιριάζει για 
σπόρος και το σάκιασµα από τον παραγωγό, ακολουθεί ο ποιοτικός προέλεγχος 

του γεωπόνου στο χωράφι. Η παρτίδα που θα κριθεί ότι εκπληρώνει τις 
προδιαγραφές του σπόρου, θα έρθει στο συσκευαστήριο, όπου θα γίνει µια 

δεύτερη εκτίµηση της ποιότητας και διαλογή, για να µπει σε σάκους , εκ νέου, µε 
την σφραγίδα «πιστοποιηµένος σπόρος». Η Νάξος έχει τρία συσκευαστήρια.  

 
7.3∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

Οι πρώιµες πατάτες είναι ευαίσθητες στον ήλιο και τον αέρα και τραυµατίζονται 
ευκολότερα κατά τη συγκοµιδή και συσκευασία. Γι’ αυτό καλό είναι να πλένονται 
µε χλωριωµένο νερό για καθαρισµό και απολύµανση. Οι πρώιµες πατάτες 
συγκοµίζονται και συσκευάζονται σύντοµα και ταξιδεύουν µε ψύξη όταν ο καιρός 
είναι ζεστός. Κατά τη συγκοµιδή τους οι πατάτες δεν πρέπει να παραµένουν στο 
χωράφι για πολλές ώρες ακάλυπτες ή και µέσα στους σάκους, γιατί µετά την 
εξαγωγή τους πρασινίζουν από τον ήλιο, οπότε αχρηστεύονται. 

7.3.1Συνθήκες αποθήκευσης 

Η αποθήκευση της κυρίας σοδειάς πατάτας, στην αρχή γίνεται σε θερµοκρασία  
12 -14ο C µε υψηλή σχετική υγρασία και καλό αερισµό για τρεις εβδοµάδες. Οι 
συνθήκες αυτές βοηθούν το κλείσιµο των πληγών. Μετά, η θερµοκρασία 
χαµηλώνει στους 4 - 5ο C, οπότε οι κόνδυλοι δε βλαστάνουν. 

Η παράταση του ληθάργου µπορεί να διαρκέσει πάνω από 4 µήνες από τη 
συγκοµιδή, αν η θερµοκρασία της αποθήκης κρατηθεί χαµηλά (4-5ο C) και 
συγχρόνως η αποθήκη διαθέτει σύστηµα αερισµού ώστε η σχετική υγρασία να 
διατηρείται στο 92-95%. Χαµηλότερη σχετική υγρασία οδηγεί σε συρρίκνωση 
των κονδύλων, ενώ υψηλότερη σχετική υγρασία σε σάπισµα των κονδύλων ή 
πρόωρη βλάστηση. Επειδή όµως η διατήρηση της πατάτας σε θερµοκρασία 4-5ο C 
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έχει σα συνέπεια την αύξηση των αναγωγικών σακχάρων των κονδύλων, που είναι 
υπεύθυνα για το σκούρο χρώµα που παίρνει η προτηγανισµένη πατάτα και τα 
τσιπς κατά ο τηγάνισµα, η θερµοκρασία διατήρησης των κονδύλων πρέπει να 
κυµαίνεται στους 6 - 7ο C όταν οι κόνδυλοι προορίζονται για τις παραπάνω 
χρήσεις. 

Βέβαια, η αποθήκη πρέπει να είναι σκοτεινή, αφού είναι γνωστό ότι το φως 
προκαλεί το πρασίνισµα των κονδύλων που, για µεν τον πατατόσπορο µπορεί να 
µην έχει σηµασία, αλλά για την εδώδιµη πατάτα είναι επικίνδυνο, αφού έτσι 
αναπτύσσεται η τοξική ουσία σολανίνη. 

7.8.3 Παρεµπόδιση φυτρώµατος 

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο χρησιµοποιούνται διεθνώς, αλλά και 
στη χώρα µας, φυτορρυθµιστικές ουσίες, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος 
της βλάστησης της πατάτας στις αποθήκες. Σκοπός είναι η παράταση του χρόνου 
αποθήκευσης, για την κάλυψη έτσι επί ετήσιας βάσης των αναγκών της 
κατανάλωσης και την οµαλοποίηση των τιµών, αφού αποφεύγονται περίοδοι 
υπερπροσφοράς ή έλλειψης. 

Η χρησιµοποίηση αυτών των φυτορρυθµιστικών ουσιών µπορεί να παρατείνει το 
χρόνο διατήρησης της πατάτας στις αποθήκες µέχρι και 7 µήνες. Ευνόητο είναι 
ότι τέτοιες ουσίες δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για κονδύλους πατάτας που 
προορίζονται για σπορά (πατατόσπορος). 

Η εφαρµογή αυτών των ουσιών µπορεί να γίνει είτε πριν τη συγκοµιδή είτε µετά 
τη συγκοµιδή, στην αρχή της αποθήκευσης. 

7.8.3.1.Εφαρµογή πριν τη συγκοµιδή 

Για την παρεµπόδιση της βλάστησης της πατάτας στην αποθήκη, χρησιµοποιείται 
διεθνώς πριν από τη συγκοµιδή και ενώ το υπέργειο µέρος της καλλιέργειας είναι 
ακόµα πράσινο, το µηλεϊνικό υδραζίνιο (άλας Κ).Η εφαρµογή γίνεται µε ψεκασµό 
του φυλλώµατος από τότε που οι κόνδυλοι έχουν σχηµατιστεί και έχουν διάµετρο 
2,5 cm, µέχρι και 20 ηµέρες πριν τη συγκοµιδή. 

7.8.3.2.Εφαρµογή κατά την αποθήκευση 

Μετά τη συγκοµιδή της πατάτας και κατά την έναρξη της διαδικασίας της 
αποθήκευσης µπορούν, όπως αναφέρθηκε ήδη, να εφαρµοστούν 
φωτορρυθµιστικές ουσίες για την παρεµπόδιση της βλάστησης των κονδύλων 
κατά τη διάρκεια του χρόνου αποθήκευσης. Στη χώρα µας, αλλά και στις άλλες 
χώρες της Ευρώπης, χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό κυρίως µίγµατα των 
παρεµποδιστών της κυτταρικής διαίρεσης chlorpropham και propham ή των 
propachlor και propham σε διάφορες αναλογίες.Η εφαρµογή των παραπάνω 
µιγµάτων γίνεται είτε µε σκόνισµα των κονδύλων (σκευάσµατα σε σκόνη επίσης) 
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είτε µε εξάχνωση των δραστικών συστατικών των ειδικών σκευασµάτων µε τη 
χρησιµοποίηση ειδκών συσκευών καπνισµού. Με σκόνισµα εφαρµόζεται και η 
φωτορρυθµιστική ουσία tecnazene, που έχει όµως το πλεονέκτηµα, επειδή δεν 
µπορεί να παρεµποδίζει µόνιµα τη βλάστηση των οφθαλµών του κονδύλου, να 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τον πατατόσπορο. 
 
 
7.4ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 
Γίνεται από τέλη Ιουνίου έως τέλη Ιουλίου. Γίνεται πρώτα µια προδιαλογή 
(φεύγουν οι προσβεβληµένοι και οι πολύ µεγάλοι κόνδυλοι) και στρωµατώνονται 
στο χωράφι σ, ένα σωρό σκεπασµένο µε άχυρα και πατατόφυτα , αφού πρώτα έχει 
γίνει επίπαση µε κάποιο εντοµοκτόνο Κarbarin (δραστική ουσία Sevin 10%),  
παραµένουν εκεί περίπου για 15 µέρες. Εφόσον οι καλλιέργειες πάρουν το ∆ελτίο 
Καλλιεργητικού Ελέγχου από το ΚΕΠΠΥΕΛ (Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού) µπορεί να το πάει στην εταιρεία του για 
τυποποίηση. Στο συσκευαστήριο ο πατατόσπορος που έρχεται από το χωράφι 
καθαρίζεται και τυποποιείται κατά σε σακιά των 50 κιλών και µεταφέρεται µε 
φορτηγά αυτοκίνητα στην υπόλοιπη Ελλάδα για άµεση φύτευση. Η διάθεση του 
πατατόσπορου σε όλη την Ελλάδα φτάνει περίπου τους 3,5 τόνους.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
8.1 H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ 
ΝΑΞΟ 
 
Η παραγωγή πατατόσπορου στη Νάξο είναι πολύ προσοδοφόρα για το νησί. 

Καλλιεργούνται κάθε χρόνο περίπου 4300 – 4500 στρέµµατα για τα οποία 
εισάγουµε βασικό πατατόσπορο από την Ολλανδία 400 τόνους . Κοστίζει 1.10 €/ 
κιλό, δηλαδή το συνολικό κόστος του βασικού πατατόσπορου είναι 440.000ε. Οι 
400 τόνοι όµως µας δίνουν παραγωγή 11.000,000 κιλά πατάτα κάθε χρόνο. Από 
τα οποία τα 6.500.000 κιλά  είναι πιστοποιηµένος πατατόσπορος κάθε χρόνο.  Ο 
πιστοποιηµένος πατατόσπορος έχει  τιµή πώλησης 0,56€/ κιλό. Άρα από την 
πώληση του πατατόσπορου συνολικά παίρνουµε 3.640.000 ε κάθε χρόνο.  
 Τα υπόλοιπα 4.500.000 κιλά που εχουµε από την παραγωγή προορίζονται για 
βρώση. 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
 

552 614 603 521 503 502 
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΠΟΡΟΣ 
 

469.050 518.900 541.925 502.350 417.450 416.175 
ΠΙΣΤ/ΜΕΝΟΣ 
 

4.648.250 6.252.150 6.213.500 5.940.950 4.700.200 4.721.050 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
 

3.950 4.692 4.996 4.818 4.092 4.358 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΙΚΟΥ 
 

380 380 410 420 400 405 

ΤΙΜΗ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ 
 

105 108 100 110 150 130 

ΠΊΝΑΚΑΣ 1:    Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ ΝΑΞΟΥ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1997- 2002 
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ΕΚΟΝΑ 1: Απεικόνιση της παραγωγής πιστοποιηµένου σπόρου, µε την χρήση βασικού 
σπόρου για την περίοδο 1997                                      
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ΕΚΟΝΑ 2: Απεικόνιση τoυ αριθµού παραγωγών πιστοποιηµένου σπόρου και των 
στρεµµάτων για την περίοδο 1997                                      
 
 
 
8.2ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
Από τις πληροφορίες που µας έδωσε ένας πατατόσπαραγωγος προκύπτουν τα 
παρακάτω στοιχεία. 

• Έκταση γης 10στρέµµατα γεωργικής αξίας 30000 €. 
• Γεωργικός ελκυστήρας το 1995, 7500 €. 
      ∆ιάρκεια ζωής 10 χρόνια, υπολειµµατική αξία 0. 

 
 
 
 
      Τη γεωργική χρονιά 2002-2003 συνέβησαν τα εξής:  

• Παρήχθησαν 35000 κιλά πατάτες και πωλήθηκαν προς 0,56€ το κιλό. 
 
Για την καλλιέργεια δαπανήθηκαν: 
• Εργασία 
α) Οικογένειας: 672 ώρες τεκµαρτή αµοιβή 3€/ώρα. 
β) Ξένη εργασία: 160 ώρες Αµοιβή 3€/ώρα ⇒ 480€ 
 
Σπόροι:          1100€ 
Λιπάσµατα:     352€                            
Φάρµακα:        250€ 
∆ιάφορα:         205€ 
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1100€ + 352€ + 250€ + 205€ = 1907€ 
1907€ + 480€ = 2387€ 
 
Επιτόκια: Γης 3%  /  Λοιπού κεφαλαίου 5% 
Κυκλοφοριακού κεφαλαίου 8%. 
Μονάδα ανθρώπινης εργασίας = 1750 ώρες. 
 

 

Α. Ανάλυση δαπανών 
 

1. Μεταβλητές δαπάνες = Σπόροι + Λιπάσµατα + Φάρµακα + ∆ιάφορα + Ξένη     
                       Σπ. + Λιπ.+ Φάρ. + ∆ιάφ. + Ξένη Εργ. 
εργασία +    {  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  } * Επιτόκιο  
                                                   2 

                                                         
                                                             2387 
= 1100 + 352 + 250 + 205 + 480 +  ------------ * 8 
                                                                2 
= 2387 + 95,48 

      = 2482   
 

2. Σταθερές δαπάνες  
2.1 Αποσβέσεις 
2.1.1 Γ.Ε.  7500/10=750 
 
2.2 Τόκοι 
2.2.1 Ιδίων κεφαλαίων 
2.2.1.1 Γης =30000€ * 3%=900€ 
                             Αξία Γ.Ε. 2002 + Αξία Γ.Ε. 2003 
2.2.1.2 Λοιπών = ----------------------------------------- * Επιτόκιο 

                                                            2 
 
 

Αξία Γ.Ε. το 2002 = ΑΑ – 7ΕΑ * 750 = 7500 –7 * 750 = 2250€ 
Αξία Γ.Ε. το 2003 = ΑΑ – 8ΕΑ * 750 = 7500 –8 * 750 = 1500€ 

 
Άρα:                        1500 + 2250 
2.2.1.2 Λοιπών = --------------------- * 5% = 1875 * 5% = 93,75€ 

                                               2 
 

2.3 Τεκµαρτή δαπάνη οικογενειακής εργασίας 
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       672 * 3€ / ώρα =2016€ 
 

• Σταθερές ∆απάνες = 750 + 900 + 93,75 + 2016 = 3760€ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ  
Μ∆ + Σ∆ = 2482 + 3760 = 6242€ 

 
 
 

Β. Οικονοµικοί δείκτες 
                          Σύνολο δαπανών             Μ∆ + Σ∆           6242 
1. Κόστος = ----------------------------- = ---------------- = ----------- =  0,178€ / 

κιλό 
                      Παραχθείσα ποσότητα           35000             35000        
 
2. Κέρδος/κιλό = Τιµή πώλησης – Κόστος/κιλό = 0,56 – 0,178 = 0,73€ 
 
3. Ακαθάριστη πρόσοδος = Παραχθείσα ποσότητα * Τιµή πώλησης                           

= 35000 * 0,56€/κιλό =19600 € 
 
4. Ακαθάριστο κέρδος = Ακαθάριστη πρόσοδος - Μεταβλητές δαπάνες  
   = 19600 – 2482 = 17118€ 
 
5. Επιχειρηµατικό κέρδος = Ακαθάριστη πρόσοδος - Σύνολο δαπανών 
   = 19600 – 6242 = 13358€ 
 
6. Οικογενειακό γεωργικό εισόδηµα = Ακαθάριστη πρόσοδος – (Μεταβλητές 
δαπάνες + Αποσβέσεις) = 19600 – (2482 + 750) = 16368€ 

 
7. Αµοιβή ανθρώπινης εργασίας = Επιχειρηµατικό κέρδος + Τεκµαρτή δαπάνη 
οικογενειακής εργασίας + ∆απάνη ξένης εργασίας  

   = 13358 + 2016 + 480 = 15854€ 
                                                                       Αµοιβή ανθρώπινης εργασίας 
8. Αµοιβή ανθρώπινης εργασίας / ώρα = ---------------------------------------------- 
                                  = ------------- = ---------- = 19€ / ώρα 
       672 + 160        832 
                                                           Σύνολο ωρών ανθρώπινης εργασίας 
9. Μονάδες ανθρώπινης εργασίας = ---------------------------------------------------

---- 
                                                          ώρες που αντιστοιχούν σε 1µονάδα ανθ. 
εργ. 

     832 
= ------- = 0,475 Μ.Α.Ε. 
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    1750 
 
10. Αµοιβή ανθρώπινης εργασίας / ΜΑΕ =  
 
       Αµοιβή ανθρώπινης εργασίας        10254  
= ---------------------------------------- = ------------ = 21,587€ 
     Μονάδες ανθρώπινης εργασίας        0,475 
 
11. Αµοιβή επενδυµένου κεφαλαίου = Ακαθάριστη πρόσοδος – (Μεταβλητές 
δαπάνες + Αποσβέσεις + Τεκµαρτή δαπάνη οικογενειακής εργασίας)  

= 19600 – (2482 + 750 + 2016) = 14352€ 
 
12. Μέσο επενδυµένο κεφάλαιο =  
 
    Επενδ. Κεφάλαιο του 2002 + Επενδ. Κεφάλαιο του 2003 
= --------------------------------------------------------------------- 
                                                2 
 
Αλλά  
Επενδ. Κεφάλαιο του 2002 = Αξία γης + Αξία Γ.Ε. το 2002 
= 30000 + 2250 = 32250€ 
και 
Επενδ. Κεφάλαιο του 2003 = Αξία γης + Αξία Γ.Ε. το 2003 
= 30000 + 1500 = 31500€ 
Άρα 
                 32250 + 31500 
Μ.Ε.Κ.= ------------------------ = 31875€ 
                             2 
 

                                                              Αµοιβή Επενδ. Κεφαλαίου 
13. Απόδοση Επενδ. Κεφαλαίου = -------------------------------- 
                                                         Μέσο Επενδ. Κεφάλαιο 
      14352 
= ----------- = 0,450 = 45%           
     318 
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Λαχανοκοµία, Κ.Γ ∆ηµητράκης, εκδόσεις Αγρότυπος 
 
Πληροφορίες από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.agro.gr 
 
Τεχνικος οδηγός ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ, ∆. Γκούµας, Α. 
Αυγελής, Ε. Τζωρτζακάκης, Ν. Μαλαθράκης & Ν. Ροδιτάκης 
 
Πατατόσπορος, πηγές προµήθειας και µεταχείρηση, Zaag , εκδόθηκε από The 
Netherlands Potato Consultative  
  
Aρδευση καλλιεργειών πατάτας, Zaag , εκδόθηκε από The Netherlands Potato 
Consultative  
 
Συγκοµιδή και αποθήκευση των πατατών, Zaag , εκδόθηκε από The Netherlands 
Potato Consultative  
 
Πληροφορίες από τον δήµο Νάξου 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agro.gr/
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