
 

 

 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 

 

(Ο Ρ Ο Π Ε ∆ Ι Ο  Λ Α Σ Ι Θ Ι Ο Υ) 
 

Φέτος, δεν υ̟ήρξαν σοβαρά ̟ροβλήµατα φυτο̟ροστασίας στο χωράφι  (α̟ουσία ̟ερονοσ̟όρου, 
µειωµένος δορυφόρος κ.α.). Ωστόσο, ιδιαίτερη ̟ροσοχή ̟ρέ̟ει να δοθεί κατά τη συγκοµιδή και 
α̟οθήκευση των κονδύλων για την α̟οφυγή ̟ροσβολών κυρίως α̟ό τη φθοριµαία.                  
Τα ̟ροτεινόµενα καλλιεργητικά µέτρα είναι:     

 
 

 

• Η συγκοµιδή της ̟ατάτας θα ̟ρέ̟ει να ξεκινά όταν η φλούδα της  έχει «ψηθεί» και δεν 
α̟οσ̟άται εύκολα α̟ό την σάρκα. Χρονικά αυτό συµβαίνει ̟ερί̟ου 10-15 µέρες  µετά την 
ξήρανση του υ̟έργειου ̟ράσινου µέρους των φυτών είτε µε φυσικό τρό̟ο (γήρανση και 
̟έσιµο των φυτών) είτε µε τεχνητό (εφαρµογή εγκεκριµένου ζιζανιοκτόνου). ∆εν ̟ρέ̟ει να 
γίνεται συγκοµιδή ενώ υ̟άρχουν ακόµα ̟ράσινα µέρη, διότι η φλούδα της ̟ατάτας είναι 
ακόµα αδύνατη και α̟οκολλάται εύκολα.    

• Ελαφριά ̟οτίσµατα ̟ρέ̟ει να συνεχίζονται και µετά την ξήρανση των φυτών, τόσο για την 
αύξηση του βάρους των κονδύλων όσο και για τη µείωση των ̟ροσβολών στο χωράφι α̟ό 
φθοριµαία. Κατά τη συγκοµιδή το έδαφος θα ̟ρέ̟ει να είναι στο ρώγο του. ∆εν συγκοµίζουµε 
σε υγρό αλλά ούτε και σε ξηρό έδαφος ό̟ου υ̟άρχει κίνδυνος να τραυµατιστούν οι κόνδυλοι.  

• Ε̟ίσης, κατά τη συγκοµιδή ̟ρέ̟ει να γίνεται ̟ροσεκτική διαλογή των υγιών α̟ό τους 
̟ροσβεβληµένους – τραυµατισµένους κονδύλους. Τα στελέχη των φυτών κι οι κόνδυλοι ̟ου θα 
̟αραµείνουν στο χωράφι θα ̟ρέ̟ει να ̟αραχωθούν στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 5 cm. 
Έτσι ε̟ιτυχάνεται η µείωση των ̟ληθυσµών της φθοριµαίας για την ε̟όµενη χρονιά. 

• Για τη µείωση των ̟ροσβολών α̟ό φθοριµαία κατά την α̟οθήκευση, θα ̟ρέ̟ει οι ̟ατάτες να 
διαλέγονται ̟ριν µ̟ουν στην α̟οθήκη. Το µέτρο αυτό ̟ρέ̟ει να εφαρµόζεται ο̟ωσδή̟οτε κι 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την ̟εριοχή σας ό̟ου οι α̟οθήκες δεν έχουν ελεγχόµενες 
συνθήκες θερµοκρασίας – υγρασίας. Το έντοµο ̟αύει να δραστηριο̟οιείται σε θερµοκρασίες 
µικρότερες α̟ό 10o C. Σε ̟ερί̟τωση ̟αρατεταµένης ε̟ικράτησης υψηλών θερµοκρασιών το 
φθινό̟ωρο µ̟ορούν να σηµειωθούν σοβαρές ζηµιές. Προλη̟τικά κατά την α̟οθήκευση να 
εφαρµόζεται Βάκιλλος της Θουριγγίας µε σκόνισµα των κονδύλων σε στρώσεις.  

• Οι α̟οθήκες θα ̟ρέ̟ει να είναι σκοτεινές, να καθαρίζονται σχολαστικά ̟ριν α̟ό την 
α̟οθήκευση των κονδύλων και να ̟ροφυλλάσονται τα ανοίγµατα µε ̟υκνό δικτυωτό 
̟λέγµα (σίτα). 

• Τέλος, σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου οι ̟ατάτες α̟οθηκεύονται ̟ροσωρινά σε σωρούς στο 
χωράφι, καλό είναι να σκε̟άζονται µε ̟ανί  ή κατάλληλο χαρτί κι όχι µε ̟ατατόφυλλα. 

 
  



 

 

 

Εικ. Προσβολή κονδύλων α̟ό καρκίνο της ̟ατάτας ( Synchytrium endobioticum) 
 
 

 
 
 
Τα ̟αρα̟άνω συµ̟τώµατα αντιστοιχούν στο µύκητα Synchytrium endobioticum  και 
εµφανίστηκαν στο Ν.∆ράµας το 2011. Παρακαλούµε τους ̟ατατο̟αραγωγούς σε 
̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστώσουν συµ̟τώµατα των ̟αρα̟άνω φωτογραφιών να 
ε̟ικοινωνήσουν µε την υ̟ηρεσία µας. 
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