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Η Τεχνοφάρμα είναι επίσημος συνεργάτης της Agrico. Οι πληροφορίες του παρόντος, αφορούν στη γενική εικόνα, συμπεριφορά και χαρακτηριστικά κάθε 
ποικιλίας σε διάφορες χώρες και υπό διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας και δεν αποτελούν οδηγό καλλιέργειας. Η καλλιέργεια θα πρέπει να γίνεται πάντοτε 
υπό την καθοδήγηση υπεύθυνου Γεωπόνου. Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ, δεν είναι υπεύθυνοι για ζημιές σχετιζόμενες με τη χρήση των πληροφοριών του 
παρόντος, δεδομένου ότι σε κάθε χώρα, η καλλιέργεια επηρεάζεται από διαφορετικές κλιματικές, εδαφολογικές και λοιπές τοπικές συνθήκες, καλλιεργητικούς 
τρόπους, συμβουλές και συνήθειες. Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ έχουν λάβει όλες τις εύλογες πρόνοιες για τη σύνταξη του παρόντος. Οι παρεχόμενες 
πληροφορίες μπορεί να μεταβληθούν και η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ δεν αναλαμβάνoυν ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Τεχνοφάρμα Α.Ε.
Προμπονά 24
Αθήνα 111 43

 τηλ:  210 25 16 185
 φαξ: 210 25 16 932
 e-mail: technofa@otenet.gr

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων
Πρωιμότητα: μεσοόψιμη / 6
Χρώμα φύτρου: κόκκινο
Χρώμα άνθους: λευκό
Αριθμός μούρων: άνω του κανονικού / 7
Φύλλωμα – αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7,5
Φύλλωμα – τελική ανάπτυξη: καλή / 8
Φύλλωμα – ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7,5

Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6
Χρώμα φλοιού: κίτρινο
Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7
Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7,5
Σχήμα κονδύλου: οβαλ μακρύ
Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7
Κονδυλοποίηση: αρκετά υψηλή / 7
Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7

Γενικά Χαρακτηριστικά
Δημιουργός: Agrico Research B.V.
Διασταύρωση: SAGITTA x AR 03-1491
Σπορόφυτο: AR 09-2556
Δικαιώματα Δημιουργού: 31-12-2050

Ανθεκτικότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά
Λήθαργος: μέτριος / 6
Metribuzin (Sencor): αρκετά ευαίσθητη / 6
Bentazon: - / -
Αιθυλένιο: - / -

Δευτερογενής ανάπτυξη: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Σκασίματα μεγέθους: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Μηχανικοί χειρισμοί: αρκετά ευαίσθητη / 6

Βάρος εντός νερού: 389 
Στερεά ουσία: 21,1%
Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -

Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 5
Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά μαλακή / B
Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7
Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Ειδικής Χρήσης
Για τυποποίηση

Γενικής Χρήσης
Μεσοόψιμη, με καλή αντοχή στη 
ζέστη και υψηλή απόδοση.

 Ανοικτό κίτρινο χρώμα σάρκας
 Γενικής χρήσης, πολύ καλή για τηγάνι
 Καλή περιεκτικότητα σε στερεά ουσία

Jolene.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
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Ανθεκτικότητες
Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: - / -
Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -
Νηματώδης Pa2: - / -
Νηματώδης Pa3: - / -

Περονόσπορος φύλλων: πολύ ευαίσθητη / 4
Περονόσπορος κονδύλων: ευαίσθητη / 5

Ακτινομύκωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6
Σπογγοσπορίωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5
Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6
Erwinia: - / -
Εξωτερικά μαύρα στίγματα: - / -

Ίωση- Spraing: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ίωση – LRV: - / -
Ίωση – Α: - / -
Ίωση – Χ: - / -
Ίωση – Υn: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8
Ίωση – Yntn (κονδύλου): ελάχιστα έως καθόλου 
ευαίσθητη / 8

Καρκίνωση 1: - / -
Καρκίνωση 6: - / -
Καρκίνωση 18: - / -

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Λίπανση1

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία. 
Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.
Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +10%. 

1 Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους.

Μεταχείριση σπόρου
Μπορεί να φυτευτεί κατ᾽ ευθείαν από την ψύξη, μετά 
από σύντομο θερμικό σοκ. Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των 
φύτρων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από μία φορά, γιατί 
μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και 
την κανονικότητα του μεγέθους.

Απόσταση φύτευσης
28/35 mm: 22 cm (60.500 φυτά/10 στρ.)
35/55 mm: 25 cm (54.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια
Η χρήση του metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά 
μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το φύλλωμα και να 
προκαλέσει κάποια μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα
Αυστηρό προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του 
περονόσπορου είναι απαραίτητο.

Μηχανικοί χειρισμοί
Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την 
αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς 
χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Αποθήκευση
Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 ⁰C. 
Κατάλληλη για μέσο χρόνο αποθήκευσης.

agricopotatoes.gr/jolene


