ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΑΤΑΤΑΣ
Η καλλιέργεια της πατάτας διακρίνεται (αναλόγως του χρόνου συγκομιδής) στην χειμερινή-ανοιξιάτικη-καλοκαιρινή (π.χ Νάξος)
–φθινοπωρινή. Στην χώρα μας υπάρχουν περιοχές με μία καλλιεργητική περίοδο ανά έτος (ορεινές περιοχές-π.χ Κοζάνη,
Κ.Νευροκόπι, Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων, Λασίθι κ.α), με δύο καλλιεργητικές περιόδους ανά έτος (Βοιωτία-Ηλεία-Αχαϊα-ΕυβοιαΛαμία κ.α) και με τρείς (Μεσσηνία).
Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες . Α) ποικιλίες μικρού βιολογικού κύκλου (πρώιμες) 90-100
ημερών ,(Liseta,Actris, Universa, Electra,Arizona, Soprano κ.α. ) αθροίσματος βαθμοημερών 1000-1200 (1 βαθμο-ημέρα DD=
μέση θερμοκρασία ημέρας-2°C ), β) ποικιλίες μέσου βιολογικού κύκλου ,100-120 ημερών - αθροίσματος βαθμοημερών 14001600 (Spunta, Agria, Mondial,Silvana, Fabula, Safrane, Safari, Concordia, Lucida,Lambadia, Speeda κ.α.) ,
γ) ποικιλίες μεγάλου βιολογικού κύκλου(Banba , Jelly , Belmondo, Otolia, El -mundo, Constantina, Panamera, Farida,Hermes
κ.α) 120-150 ημερών -αθροίσματος βαθμοημερών 1600 και άνω.
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Η φύτευση της πατάτας γίνεται σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίες (>8 °C), με καλά προβλαστημένο σπόρο και
σε εδάφη με ποσοστό αργίλου μικρότερο από 20% ώστε το ποσοστό της εδαφικής υγρασίας να μην ευνοεί
προσβολές του μύκητα της ριζοκτόνιας και να υπάρχει επαρκής αερισμός του εδάφους για την ομαλή
κονδυλοποίηση. Πριν την έναρξη οποιουδήποτε χειρισμού άρδευσης ο καλλιεργητής πρέπει να εγκαταστήσει
ένα απλό σύστημα παρακολούθησης των βροχών πού δέχονται οι αγροί του (τοποθετώντας απλά δοχεία ως
βροχόμετρα,1 mm νερού στο δοχείο=1 m³νερού/στρ ).Επίσης πρέπει να γνωρίζει τις ποσότητες νερού που
εφαρμόζουν τα αρδευτικά του συστήματα ανά μονάδα χρόνου και επιφάνεια εδάφους.
ΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Σημαντική περίοδος στην οποία διαμορφώνεται οι βλαστοί τα φύλλα και το ριζόστρωμα των φυτών. Πλούσιο
ριζικό σύστημα εξασφαλίζει την μέγιστη αξιοποίηση του νερού και εξασφαλίζει τις υψηλές αποδόσεις.
Το βάθος της ρίζας φθάνει τα 40-60 εκατοστά.
ΕΝΑΡΞΗ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ. Oι αρδεύσεις ξεκινούν στην περίοδο της βλάστησης μόνο όμως εάν η υγρασία του εδάφους
είναι μικρότερη από το 50% της υδατοϊκανότητας του και εάν υπάρχει σοβαρή ανάσχεση της βλάστησης (πίεση
μύζησης ισχυρότερη από 50 cbars). Πρώιμες και υπερβολικές αρδεύσεις προκαλούν έντονη βλάστηση (ευαισθησία
σε προσβολές περονόσπορου), καταστροφή των νεαρών στολονίων (προσβολές ριζοκτόνιας), μειώνει τον αερισμό
του εδάφους, σε αμμώδη δε εδάφη (άργιλος <10%) έκπλύνονται θρεπτικά-νηματοτωδοκτόνα .Εμφανίζονται
προβλήματα τοξικότητας ζιζανιοκτόνων λόγω έκπλυσης τους στο ριζόστρωμα. Τονίζεται ότι η πατάτα σαν είδος έχει
εύκολη και γρήγορη βλαστική ανάπτυξη, για το λόγο αυτό μικρές υπερβάσεις στην εδαφική υγρασία έχουν πολύ
αρνητικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα επηρεάζεται αρνητικά η κονδυλοποίηση. Καταστροφή των νεαρών στολονίων
από ριζοκτόνια επιμηκύνει την περίοδο κονδυλοποίησης και μειώνει την εμπορική αξία των κονδύλων καθώς
αυξάνει την ανομοιομορφία στο μέγεθος τους. Επίσης αυξάνονται οι παραμορφώσεις στους μεγαλύτερους
κονδύλους. Ξεκινούμε (υπό ομαλές συνθήκες) να αρδεύουμε λίγο πριν το κλείσιμο των αυλακιών ελαφρά με 10
m³/στρ. Στόχος είναι τα φυτά να έχουν μεσογονάτια 6-8 εκ. και να πάρουν τελικό ύψος 80- 90 λίγο πριν έναρξη της
κονδυλοποίησης.
ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ = ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗ (ΕΤο) Χ ΦΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (Κc)
Η ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗ (ΕΤο) εξαρτάται από ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ, ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ και
ΑΝΕΜΟ.
Υπολογίζεται από μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής, που επεξεργάζονται από λογισμικά (π.χ DailyET -υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο)
ΦΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (Κc) εξαρτάται από ΦΥΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ & ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ
ΦΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (Κc) ΠΑΤΑΤΑΣ

Πρώϊμες
για CGDD<600

Kc=0,001*CGDD-0,359

για 600<CGDD

Kc= -0,6*CGDD^2 + 0,003*CGDD - 0,829

Μέσου Κύκλου
για CGDD<700

Kc=0,001*CGDD-0,338

για 700<CGDD<1400

Kc= -0,6*CGDD^2 + 0,004*CGDD - 1,546

για 1400<CGDD

Kc=-0,001*CGDD+3,1

Όψιμες
για CGDD<800

Kc=0,001*CGDD-0,371

για 800<CGDD<1600

Kc= -0,6*CGDD^2 + 0,003*CGDD - 1,011

για 1600<CGDD

Kc=-0,001*CGDD+3,567

Οι τιμές αφορούν την περιοχή του Κ.Νευροκοπίου το έτος 2000, είναι
ενδεικτικές και διαφοροποιούνται αναλόγως ποικιλιών και των κλιματικών
συνθηκών
.
προσβολή ριζοκτόνιας σε στολόνια πατάτας
(https://c8.alamy.com/comp/X0D3NP/stolon-canker-rhizoctonia-solani-and-pruning-with-secondary-stolon-forming-on-potatoX0D3NP.jpg)

.

Αρδεύουμε με 15-20 m³/στρ/3-5 ημέρες, 10 ημέρες μετά το κλείσιμο των αυλακιών. Στα αμμώδη εδάφη
αρδεύουμε πιο συχνά. Η δόση άρδευσης εξαρτάται από την εδαφική υγρασία, την υδατοχωρητικότητα του
εδάφους και το βάθος του ριζοστρώματος. Η συχνότητα άρδευσης εξαρτάται από την δόση άρδευσης και την
ημερήσια υδατοκατανάλωση. Το μέγιστο της υδατοκατανάλωσης σημειώνεται στο τέλος της περιόδου
επιμήκυνσης των κονδύλων-αρχή της ωρίμανσης τους (γονάτισμα των βλαστών). Όρια άρδευσης 30 cb -υγρασία
εδάφους στο 75% της υδατοϊκανότητας τους.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ (antitranspirants): Η πατάτα σε θερμοκρασίες άνω των 28 °C εμφανίζει σοβαρά
προβλήματα στις βιοχημικές της λειτουργίες. Έτσι ακόμη και στην περίπτωση εδαφικής επάρκειας υγρασίας η
καλλιέργεια υφίσταται τις ίδιες συνέπειες με αυτές του υδατικού στρες. Με την εμφάνιση της κλιματικής αλλαγής,
φαινόμενα υψηλών θερμοκρασιών σε περιοχές που αυτό δεν ήταν συνηθισμένο (ορεινές ή νησιωτικές) ή
εναλλαγής ξηρών περιόδων σε υγρές περιοχές είναι πλέον συχνά. Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκαν
σκευάσματα ελέγχου της εξατμισοδιαπνοής (antitranspirants). Σκευάσματα με δραστικές ουσίες λεπτόκοκκα
ορυκτά (καολίνης, ζεόλιθος), πρωτεΐνες (βεταΐνες ),φυτοορμόνες ή παράγωγα του Πυριτίου έχουν δοκιμαστεί σε
πειραματικό επίπεδο με ενθαρρυντικά αποτελέσματα και ήδη χρησιμοποιούνται σε περιοχές με θερμότερα
κλίματα.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ. 1.Εμπειρικοί : Αλλαγή του ανοικτού πράσινου των φύλλων σε σκούρο πράσινο -Μάρανση των
φύλων σε θερμοκρασίες μικρότερες των 28 °C – Σχίσιμο του εδάφους.
2. Όργανα μέτρησης εδαφικής υγρασίας-φυτικών βιολογικών παραμέτρων.
Θερμόμετρο υπερύθρων

Τασίμετρο

(έμμεση μέτρηση διαπνοής των φυτών).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ
ΤΥΠΙΚΟ ΤΗΣ ΖΩΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ
ΤΟΥ ΡΙΖΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (-20
εκ). ΟΡΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 50 cb
στο στάδιο της βλάστησης
της κονδυλοποίησης και
στο τέλος της ωρίμανσης 30 cb στο στάδιο της
μεγέθυνσης των κονδύλων
και στην αρχή της
ωρίμανσης

Αρδεύουμε όταν η διαφορά
θερμοκρασίας φύλλων-αέρα είναι
μεγαλύτερη από -6

Μετρητής ωσμωτικής
κατάστασης φύλλων –όρια 0,6 έως -0,8 MPa

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
20 ημέρες πριν την φυσιολογική ωρίμανση των φυτειών
αρχίζουμε και μειώνουμε τις δόσεις άρδευσης καθώς την
συχνότητα τους.
Αρδεύουμε ελαφρά με 10-15 m³/στρ/3-5 ημέρες.
Όρια άρδευσης 50 cb -υγρασία εδάφους στο 55% της
υδατοϊκανότητας τους.
Υψηλή εδαφική υγρασία προκαλεί διόγκωση φακιδίων από τα
οποία εισέρχονται μύκητες και βακτήρια τα οποία
καταστρέφουν τους κονδύλους. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται
για αποφυγή προσβολών περονόσπορου των κονδύλων
ιδιαίτερα σε ποικιλίες με χαμηλή ξηρά ουσία.
διογκωμένα φακίδια -προσβολές ακτινομύκωσης
https://www.ag.ndsu.edu/publications/crops/potato-production-problems/4t-lenticel-spotcmyk-opt.jpeg

Ηλίας Ελευθεριάδης-Γεωπόνος

Σε θερμές και ξηρές περιόδους απαιτείται προσοχή ώστε
να μην σχίζονται τα εδάφη και ευνοηθούν προσβολές
σιδεροσκούληκων και φθοριμαίας.
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