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                   Γλυκοπατάτα 
 

                                           
 

Φωτογραφία : της γλυκοπατάτας, boniato, ζαχαρούχοπατάτα, 
    Batata de Mallaga – Πατάτα της Μάλαγα . 

 
Κοινή ή συνήθης ονομασία: γλυκοπατάτα 
 
Οι Ρίζες της είναι το σημαντικότερο μέρος του φυτού, δεδομένου ότι αποτελούν τον κυριότερο 
αντικείμενο της καλλιέργειας. 
 
Ρίζες κονδυλώδεις  ( ψευδείς κόνδυλοι ) που είναι τρυφεροί αλευρώδης και ζαχαρώδης που 
μαζί τους βρίσκονται  οι συνήθεις ρίζες 
 
Οι ρίζες είναι άφθονες και διακλαδωμένες, παράγοντας ψευδείς μορφές κονδύλων σε διάφορα 
σχήματα και χρώματα, ανάλογα με την ποικιλία, το εσωτερικό του καρπού είναι εξαιρετικό, 
όμορφο, με γλυκιά, αρωματική σάρκα και πλούσια σε άμυλο, με υψηλή περιεκτικότητα σε 
καροτίνη και βιταμίνη C, καθώς και ένα σημαντικό μέρος πρωτεϊνών. 
 
Το βάρος των ψευδών κονδύλων είναι μεταξύ 500 γραμμ. έως 6 κιλών, είναι υγρής σάρκας 
(μαλακώνουν με το μαγείρεμα , δεδομένου ότι παράγουν μαλτόζη ή ξηρό πολτό στην 
περίπτωση παραγωγής ξηρού πολτού (δεν παράγουν μαλτόζη) 
. 
Μίσχοι ή λεπτοί βλαστοί, μεγάλοι  από ( 10 έως 60 εκ. )με χρώμα πράσινο ποικιλόχρωμο με 
μωβ στίγματα επι των οποίων είναι διατεταγμένα εναλλάξ φύλλα μεσαίου μεγέθους, χλωρά με 
χρώμα το σκούρο της ελιάς, μερικές  φορές με μοβ κηλίδες, και μορφή μακρόστενη ή 
λοβοειδή. 
 
Τα άνθη είναι μασχαλιαία, συνήθως μοναχικά, και παρόμοια όπως ο ανθός του 
αναστεναγμού, δηλαδή ομαδικά, με χρώμα ροζ προς το μπλε, φέρουν 5 σέπαλα και 5 
στήμονες και μια άνω ωοθήκη 2-4 καρπόφυλλων, με λοβοειδες στίγμα. 
Ο καρπός είναι σαν στρογγυλή κάψα, συνήθως δυο οφθαλμών σαν της καστανιάς, με 
σπόρους γωνιακούς, άτριχος, επίπεδος στην μία πλευρά και κυρτός από την άλλη. 
Οι βολβοί καταναλώνονται μαγειρεμένοι, σαν γλυκά πιάτα η αλμυρά και ειδικά ψημένα ή στον 
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φούρνο. 
 

Ποικιλίες γλυκοπατάτας: 
Από τις κυριότερες ποικιλίες στην Ισπανία που καλλιεργούνται  στο βόρειο ημισφαίριο είναι: 

1η ΠΟΙΚΙΛΙΑ CALIFORNIA: 

 

• Είναι η ποικιλία που περισσότερο καλλιεργείται , 
• Είναι η πιο γλυκιά,  
• Δέρμα και σάρκα κόκκινο - πορτοκαλή  
• Kκύκλος παραγωγής είναι ο πιο μακρύς μεταξύ 120-150 ημέρων. 
• Περίοδο συγκομιδής  5 μήνες   
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2η ΠΟΙΚΙΛΙΑ  BEAUREGARD:  

 

• Ποικιλία που καλλιεργείται για εξαγωγή , 
• Είναι πολύ παραγωγική  
• Φλοιος και σάρκα κόκκινό – πορτοκαλή 

• Περίοδος συγκομιδής  4 μήνες 

• Η περίοδος καλλιέργειας  είναι 120 ημέρες 

• Λιγότερο γλυκιά 
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3η ΠΟΙΚΙΛΙΑ GEORGIA JET:  

 

 

 

• Ποικιλία λιγότερο καλλιεργούμενη , 
• Φλοιός μοβ και σάρκα πορτοκαλή. 
• Περίοδος συγκομιδής  3 μήνες. 
• Αρκετά παραγωγική και ποιο πρώιμη , λίγο γλυκιά 

• Δεν είναι διαθέσιμη μέχρι τέλος Μαΐου. 
• Περίοδος παραγωγής της είναι από 90- 120 ημέρες. 
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4η ΠΟΙΚΙΛΙΑ  O’HENRRY :     

                    

 

• Φλοιός και σάρκα λευκή 

• Περίοδος συγκομιδής  4 μήνες 

• Παραγωγική ,  
• Καθόλου γλυκιά , χρησιμοποιείτε στην βιομηχανία ζαχαροπλαστικής. 
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5η ΠΟΙΚΙΛΙΑ COVINGTON 
 

               
 
Οπτικά χαρακτηριστικά  

• Χρώμα του φλοιού : Φλοιός  λείος  , κοκκινωπός  

• Χρώμα της σάρκας : Έντονο πορτοκαλί  

 

                      Ευαισθησία και αντίσταση σε κοινές  ασθένειες  

• Σήψης από το έδαφος :……………………..  Ενδιάμεση – Ανθεκτική.  

• Κόμπος στην ρίζα :………………. ………………………… Ανθεκτική.  

• Μαρασμός από Φουζάριο  :………………………………… Ανθεκτική.  

• Σήψη από βακτήριο στην ρίζα :…………………………….. Επιδεκτική. 

• Ελαφρά σήψη από Ριζόπους  :………………………………Ανθεκτική.  

• Μαύρη σκληρή σήψη : …………................... Ενδιάμεση . 

• Σήψη στην ρίζα από Φουζάριο  :…………………………… Ανθεκτική. 

•   

Χρόνος καλλιέργειας : 120 ημέρες 

Ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο της Νότια Καρολίνα (NCSU) 
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6η ΠΟΙΚΙΛΙΑ JEWEL  

 

           

Οπτικά χαρακτηριστικά  

• Χρώμα του φλοιού : Κοκκινωπό με απαλό λευκό φινίρισμα. 

• Χρώμα της σάρκας : Ανοιχτό πορτοκαλί.  

 

    Ευαισθησία κα αντίσταση στις κοινές ασθένειες  

• Σήψης από το έδαφος :………………............................Ευάλωτη.  

• Κόμπος στην ρίζα :……………………………………….. Ανθεκτική.  

• Μαρασμός από Φουζάριο  :…………………………….. .Ανθεκτική.  

• Σήψη από βακτήρια στην ρίζα :…………………………..Ενδιάμεση. 

• Ελαφρά σήψη από Ριζόπους  :…………………………...Ενδιάμεση.   

•   Μαύρη σκληρή σήψη :……………………………………Ενδιάμεση 

• Σήψη στην ρίζα από φουζάριο :…………………………. Ενδιάμεση.   

Χρόνος καλλιέργειας : 90  ημέρες  

Μετάλλαξη από την ποικιλία Georgia Jet , βελτιώθηκε από Clemson Πανεπηστημιο 
SCALES & Texas A&M.  
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7η ΠΟΙΚΙΛΙΑ PEPITA  
 

 
 

Οπτικά χαρακτηριστικά  

• Χρώμα του φλοιού : Μώβ  

• Χρώμα της σάρκας  : Μώβ  

Ευαισθησία και αντίσταση σε κοινέςασθένειες  

• Σήψης από το έδαφος :…………………………………………  Ανθεκτική.   

• Κόμπος στην ρίζα : ………………………………………………Αποδεκτό.   

•   Μαρασμός από Φουζάριo  :……………………………………. Ανθεκτική. 

• Σήψη από βακτήρια στην ρίζα :………………………………...Ευαίσθητη.  

• Ελαφρά σήψη από Ριζόπους  :…………………………………Ανθεκτική.    

• Μαύρη σκληρή σήψη :…………………………………………. Ενδιάμεση. 

• Σήψη στην ρίζα από Φουζάριο  :……………………………… Ανθεκτική.    

Χρόνος καλλιέργειας : 120 ημέρες  

Ξεκίνησε από το Φυτώριο Santana με την συνεργασία του Ινστιτούτου Φυτοπροστασίας του 

Sao Paulo. 
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Τα πλεονεκτήματα της γλυκοπατάτας: 
 
Η γλυκοπατάτα είναι ένα τρόφιμο που συνιστάται πολύ για άτομα που έχουν καρδιακά 
προβλήματα, υπέρταση, χοληστερίνη κακή κυκλοφορία και παχυσαρκία. 
 
Είναι μία εναλλακτική λύση έναντι του ψωμιού και οποιουδήποτε άλλου εκλεπτυσμένου 
δημητριακού και αφορά όλα τα ανωτέρω άτομα. 
 
Αυτό συμβαίνει διότι είναι πλούσια σε  φολικό οξύ, κάλιο, και αντιοξειδωτικές  ουσίες. 
Το φολικό οξύ (B9) είναι μία βιταμίνη που καθαρίζει το αίμα από τοξίνες και μειώνει τον 
κίνδυνο από καρδιαγγειακά  επεισόδια. 
 
Άλλα πλεονεκτήματα των συστατικών της: τα αντιοξειδωτικά βοηθούν  να διατηρούνται τα 
τοιχώματα των αρτηριών σε καλή κατάσταση, το κάλιο είναι  απαραίτητο για την καλή υγεία  
της καρδιάς και των νεφρών. 
  
Ενδείκνυται για τις εγκύους λόγω της αυξημένης ποσότητας σε φολικό οξύ και βιταμίνης Α.   
Η βιταμίνη Α είναι επίσης σημαντική για την καλή όραση και θωρακίζει το ανοσοποιητικό 
σύστημα, καθώς επίσης είναι μία βασική βιταμίνη η οποία ανανεώνει τα κύτταρα και τους 
ιστούς του οργανισμού 
 
Η γλυκοπατάτα καλυτερεύει την μνήμη, αφού περιέχει φλαβονοειδή, τα οποία βοηθούν τα 
αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου. 
 
 Ακόμα είναι ένα λαχανικό πλούσιο σε βιταμίνη Ε  η οποία έχει αντιοξειδωτικές  ιδιότητες και 
βοηθά να διατηρείται η ανθρώπινη επιδερμίδα  υγιής τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. 

 

Χημική σύνθεση της γλυκοπατάτας: 
 
 
Νερό 74% 
Υδατάνθρακες 21, 5% (1, 2% ίνα) 
0, 2% λιπίδια 
Πρωτεΐνες 1, 2% 
Νάτριο 41 mg/100 g 
Κάλιο 385 mg/100 g 
Φώσφορος με 55 mg/100 g 
Ασβέστιο 22 mg/100 gο 
Σίδηρος 1 mg/100 g 
Βιταμίνη C 25 mg/100 g 
667UI/100 mg βιταμίνη Α 
Βιταμίνη B1 0, 1 mg/100 g 
Βιταμίνη Β2 0, 06 mg/100 g 
Βιταμίνη Β3 52 μικρογραμμάρια/100 g 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  ΓΛΥΚΟΠΑΤΆΤΑΣ 

 
 
Θερμοκρασίες: 
 
Οι Γλυκοπατάτες είναι φυτά τροπικά και υποτροπικά και δεν αντέχουν τις χαμηλές 
θερμοκρασίες. 
 
Οι συνθήκες για την καλλιέργεια είναι μια μέση θερμοκρασία κατά την περίοδο  ανάπτυξης της 
μεγαλύτερης των 21 ° C, ένα υγρό περιβάλλον (80-85% σχετική υγρασία) και καλή 
φωτεινότητα. 
 
Αντέχει επίσης στην υψηλή θερμοκρασία. 
Το πρόβλημα στην καλλιέργεια της  είναι ότι το φυτό είναι πολύ ευαίσθητο στον παγετό και το 
κρύο. 
 
Η ελάχιστη θερμοκρασία ανάπτυξης είναι οι 12 ° C. 
 
Έδαφος: 
 
Η γλυκιά πατάτα προσαρμόζεται σε εδάφη με διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά,  
αναπτύσσετε καλύτερα σε αμμώδη εδάφη, αλλά μπορεί να καλλιεργηθεί και σε πηλώδη  όσο 
αυτά είναι σε καλή κοκκώδη μορφή , η φύτευση γίνεται σε εδάφη  που είναι διαμορφωμένα με 
σαμάρια η καρικια . 
 
Εδάφη με παχιά υφή, χαλαρά, εύθρυπτα, κοκκοποιημένα και με καλή αποστράγγιση, είναι τα 
καταλληλότερα. 
 
Η ιδανική υφή είναι αμοπυλώδης, μαζί με μια κοκκώδη εδαφολογική δομή. 
Ανέχεται μέτρια όξινα εδάφη, με pH μεταξύ των 4,5 έως 7.5, με βέλτιστο 
 pΗ το 6. 
 
 
Τρόπος φύτευσης γλυκοπατάτας: 
 
Συνήθως, η πρώτη ενέργεια είναι να απολυμανθεί  το έδαφος μέσω  διαφορετικών 
τεχνικών απολύμανσης, που υπάρχουν προτού προετοιμασθεί το αγρόκτημα. Μπορούμε 
να εφαρμόσουμε προϊόντα όπως το Huwa-San ή το Metam sodium 50%. Τηρώντας ανά 
πάσα στιγμή τις προθεσμίες ασφαλείας κάθε προϊόντος. 
 
Μόλις απολυμάνθεί  το αγρόκτημα, μπορούμε να λιπάνουμε σε βάθος ή να 
διαμορφώσουμε απευθείας το χώμα (δημιουργώντας αυλάκια η σαμάρια  συνήθως σε 
απόσταση 80 εκ. μεταξύ του κάθε αυλακιού η του κάθε σαμαριού). 
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Όλοι οι περίοδοι παραγωγής εξαρτώνται από την απόσταση φύτευσης που χρησιμοποιούμε 
,το γενικό είναι 90 εκ. μεταξύ των σειρών κέντρο- κέντρο του σαμαριού και  και 30 εκ. μεταξύ 
των φυτών. 
 
 Επίσης  αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του καρπού, που επιθυμούμε ,έτσι επεκτείνουμε ή 
περιορίζουμε τον τρόπο φύτευσης. 
Βέβαια η φύτευση γίνεται  σε ένα πλαίσιο  απόστασης από σαμάρι ή καρίκι  
80 εκ. και από φυτό σε φυτό 25 εκ. 
 
.*Εάν η φύτευση γίνει ποιο πυκνή του ενός φυτού από το άλλο, οι καρποί  γίνονται ποιο 
μικρού μεγέθους. 
 
 
****Η φύτευση τέλος Μαρτίου όταν τα κλίμα είναι ποιο ζεστό γίνεται στα 30 εκ. και 2 κόμβους 
του φυτού μέσα στο χώμα. 
. 
***Η φύτευση τον Απρίλιο γίνεται στα 20 cm για να έχουμε περισσότερη παραγωγή 
γλυκοπατάτας. 
 
**Εάν η φύτευση γίνει τον Ιούνιο μπορεί η απόσταση να είναι 40cm, κατ αυτόν τον τρόπο 
έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα και ποιο μεγάλες (σε μέγεθος) γλυκοπατάτες 
 
Στα πλαίσια του φυτεύματος δημιουργείται μεγάλη εξάρτηση  και από το σύστημα  σταγόνα – 
σταγόνα που πρέπει να το διαθέτει ο πελάτης. 
 
Μετά την προετοιμασία του εδάφους θα τοποθετήσουμε το σύστημα άρδευσης με σταγόνα 
 με ταινία ( σωλήνα ). Η πιο συνηθισμένη είναι η καθιέρωση μιας απόστασης περίπου 20-
30 εκ. μεταξύ σταγόνα από σταγόνα , αν και μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τα 
εδαφολογικά χαρακτηριστικά του αγροκτήματός  και την επιλεγμένη ποικιλία που θα 
φυτευτεί. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι μηχανοποιημένη και να συνδυασθεί με την 
διαμόρφωσή των σαμαριών και με την παράλληλη τοποθέτηση της ταινίας σταγονιδίων. 
 
Πριν από την φύτευση των φυτών είναι πολύ σημαντικό να υγρανθεί το χώμα έτσι 
ώστε να έχει "χυμό" (στερεά λάσπη ). Η υγρασία μαζί με μια θερμοκρασία πάνω από 
15 ° στο έδαφος, θα ευνοήσει την δημιουργία ρίζας στο φυτό και έναν σωστό και καλό 
σχηματισμό του καρπού της γλυκοπατάτας. 
 
Στη συνέχεια γίνετε η φύτευση. Αυτή γίνεται μεταξύ των μηνών Μαρτίου έως Ιούνιο 
ανάλογα με τη γεωγραφική θέση κάθε γεωργού. Το φυτό πρέπει να φυτεύεται σε 
οριζόντια θέση  σε σχέση με το σαμάρι ή καρικι και να τοποθετούνται 3 έως 4 μάτια 
εντός του εδάφους ανάλογα με το επιθυμητό μέγεθος ( καλιμπράζ ) της 
γλυκοπατάτας που θέλετε να παράγετε (φωτογραφία 2), διότι από τα μάτια θα 
σχηματισθούν οι ρίζες που εν συνεχεία θα διογκωθούν  με την καλλιέργεια και θα 
σχηματισθούν οι καρποί. 
 Επιπλέον, είναι σημαντικό το φυτό να φυτεύεται την ίδια ημέρα της άφιξής του στο 
αγρόκτημα αν είναι δυνατόν, η την επομένη. 
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Για να φυτευτεί οριζόντια πρέπει να δημιουργηθεί μια οπή στο έδαφος με ειδικό εργαλείο 
που θα φέρει διάμετρο 3 εκ. και μήκος 30 εκ. ( φωτογραφία 1 ). Μπορεί να είναι 
κατασκευασμένο από μέταλλό η ξύλο η συνθετικό υλικό (νάιλον ) και πρέπει να είναι 
ελαφρύ για να μην κουράζεται ο εργαζόμενος. 
 
 

 
 
                                                             ( φωτογραφία 1 ) 
 

 
                                                              ( φωτογραφία 2) 
 
Η φύτευση πρέπει να γίνει στο «πλάι» του σαμαριού – καρικιού και αυτό για να 
εισχωρήσουν στο έδαφος περισσότερα μάτια του φυτού (φωτογραφία 2) 
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Μόλις φυτευτεί το φυτό, θα πρέπει να ποτίζεται διαδοχικά (μία ημέρα ναι, μία ημέρα 
όχι) επί δύο εβδομάδες, με 0,5-1 Λίτρο νερού ανά φυτό.  
 
Στη συνέχεια το αφήνουμε λίγες μέρες «στεγνές» έτσι ώστε η ρίζες που πρεπει να 
σχηματισθουν να εισχωρήσει βαθιά στο έδαφος και κατόπιν εμείς να ελέγχουμε την 
άρδευση σύμφωνα με την περιεκτικότητα  υγρασίας του εδάφους. Επιπλέον, θα 
χρειαστούμε θερμοκρασίες μεταξύ 16 και 33 ° C, έτσι ώστε ο βλαστικός κύκλος να 
αναπτύσσεται σε βέλτιστες συνθήκες. 
 
Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να υπάρξει έλεγχος των ακολουθων παρασίτων, 
μεταξύ των οποίων θα τονίσουμε το σκουλήκι συρματόπλεγμα ( Agroteslineatus ), ένα 
παράσιτο που επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα του προϊόντος. Επιπλέον, μπορεί να 
επηρεάσει περιστασιακά το σκουλήκι φύλλων, η πράσινη ή η μαύρη αφίδα και το 
κόκκινο ακάρεο. 
 
 
 
Οι ποικιλίες GEORGIA JET και η BEAUREGARD  μπορούν να φυτευτούν σε οριζόντια  
φύτευση με τον τρόπο που περιγράφεται κάτωθι, στο Σχέδιο Α. Κάθε κόμβος φυτού παράγει 
2 ή 3 καρπούς τους οποίους τους αφήνουμε να μεγαλώσουν ανάλογα της επιθυμίας μας. 
 
 
 
 
 
 
                                                    φυτό 
 
 

 
 
 
                                                      
 
                                                           (Σχέδιο Α ) 
 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ. 

 
Σε ένα στρέμμα φυτεύονται από 3500 έως 3800 φυτά αναλόγως την ποικιλία. 
 
Κάθε φυτό δίνει παραγωγή από 0,75kg έως 2 kg .  

 
 
 

    

Μάτια του φυτού Μάτια του φυτού 

ΦΥΤΌ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑΣ ΦΥΤΌ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑΣ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ  ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ  ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑΣ: 

 

 

 
 

ΜΗΝΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

1

2 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

2 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

2

2 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

3

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΝΑΙ ΜΙΑ 

ΜΕΡΑ ΌΧΙ(ΕΝΑΛΑΞ)

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΝΑΙ ΜΙΑ 

ΜΕΡΑ ΌΧΙ(ΕΝΑΛΑΞ)KAI 

ENΔΙΑΜΕΣΑ 

ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΝΑ 

ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ(2-4 ΗΜΕΡΕΣ)

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΝΑΙ ΜΙΑ 

ΜΕΡΑ ΌΧΙ(ΕΝΑΛΑΞ)

4

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΝΑΙ ΜΙΑ 

ΜΕΡΑ ΌΧΙ(ΕΝΑΛΑΞ) KAI 

ENΔΙΑΜΕΣΑ 

ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΝΑ 

ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ(2-4 ΗΜΕΡΕΣ)

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΝΑΙ ΜΙΑ 

ΜΕΡΑ ΌΧΙ(ΕΝΑΛΑΞ)KAI 

ENΔΙΑΜΕΣΑ 

ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΝΑ 

ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ(2-4 ΗΜΕΡΕΣ)

0 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΞΗΡΟ

5

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

6

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

7

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

8

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

9

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

10

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

11

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

12

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ ΚΆΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

13

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ

ΌΤΑΝ Ο ΓΕΩΡΓΟΣ 

ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ 

ΜΑΡΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ 

ΌΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΤΙΣΕΙ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ

ΌΤΑΝ Ο ΓΕΩΡΓΟΣ ΒΛΕΠΕΙ 

ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΑΜΕΝΑ 

ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ ΌΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΠΟΤΙΣΕΙ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ

ΌΤΑΝ Ο ΓΕΩΡΓΟΣ 

ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ 

ΜΑΡΑΜΕΝΑ ΚΑΙ 

ΘΕΩΡΕΙ ΌΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΠΟΤΙΣΕΙ

14

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ

ΌΤΑΝ Ο ΓΕΩΡΓΟΣ 

ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ 

ΜΑΡΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ 

ΌΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΤΙΣΕΙ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ

ΌΤΑΝ Ο ΓΕΩΡΓΟΣ ΒΛΕΠΕΙ 

ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΑΜΕΝΑ 

ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ ΌΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΠΟΤΙΣΕΙ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ

ΌΤΑΝ Ο ΓΕΩΡΓΟΣ 

ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ 

ΜΑΡΑΜΕΝΑ ΚΑΙ 

ΘΕΩΡΕΙ ΌΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΠΟΤΙΣΕΙ

15

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ

ΌΤΑΝ Ο ΓΕΩΡΓΟΣ 

ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ 

ΜΑΡΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ 

ΌΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΤΙΣΕΙ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ

ΌΤΑΝ Ο ΓΕΩΡΓΟΣ ΒΛΕΠΕΙ 

ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΑΜΕΝΑ 

ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ ΌΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΠΟΤΙΣΕΙ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ

ΌΤΑΝ Ο ΓΕΩΡΓΟΣ 

ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ 

ΜΑΡΑΜΕΝΑ ΚΑΙ 

ΘΕΩΡΕΙ ΌΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΠΟΤΙΣΕΙ

16

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ

ΌΤΑΝ Ο ΓΕΩΡΓΟΣ 

ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ 

ΜΑΡΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ 

ΌΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΤΙΣΕΙ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ

ΌΤΑΝ Ο ΓΕΩΡΓΟΣ ΒΛΕΠΕΙ 

ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΑΜΕΝΑ 

ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ ΌΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΠΟΤΙΣΕΙ

1,5 

ΛΙΤΡΑ/ΦΥΤΟ

ΌΤΑΝ Ο ΓΕΩΡΓΟΣ 

ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ 

ΜΑΡΑΜΕΝΑ ΚΑΙ 

ΘΕΩΡΕΙ ΌΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΠΟΤΙΣΕΙ

3ΟΣ ΜΗΝΑΣ

4ΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΕΣ Ή ΦΥΣΑΕΙ ΑΝΕΒΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ . ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ  ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΜΜΩΔΗΣ ΜΕΣΑΙΟ ΑΡΓΥΛΩΔΕΣ

1ΟΣ ΜΗΝΑΣ

2ΟΣ ΜΗΝΑΣ
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Λίπανση: 
 
Εφαρμόστε πολλαπλών χρήσεων λίπασμα 1 φορά το μήνα, έως ότου οι κόνδυλοί 
σχηματισθούν. 
Στην αρχή αφού γίνει η φύτευση δεν προσθέτουμε  τίποτα. 
Παρατηρούμε ανάλογα τα φυτά και τους προσθέτουμε Νιτρικό Κάλιο, 
 (δηλαδή τον 1ο Μήνα δεν προσθέτουμε τίποτα). 
Εάν θέλουμε να τους βάλουμε κοπριά τότε αυτή την τοποθετούμε πριν την φύτευση. 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΛΙΠΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ: 

 

 

Η συμβολή των λιπασμάτων θα βασίζεται στις ανάγκες της καλλιέργειας, την ύπαρξη στο έδαφος  

θρεπτικών ουσιών και στην συμβολή του νερού άρδευσης. Για μια καλή λίπανση οι τεχνικές μας 

συστάσεις είναι: 

 

Συστάσεις για μια καλή καλλιέργεια. 

 

 

150 U.F. του Ν 

60 U.F. από Ρ2Ο5 

270 U.F. από το K2O 

 

 

*To U.F. σημαίνει : Την Καθαρότητα των στοιχείων των λιπασμάτων. 

 

 

 

Η ποσότητα των θρεπτικών συστατικών που συμβάλουν με το νερό άρδευσης  στο έδαφος, 

αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ  
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΝΕΡΟΥ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΕΔΑΦΟΥΣ 

ΑΖΩΤΟ 0,081 meq/λίτρο 960 mg/kg 

ΦΩΣΦΟΡΟ 5,06 mg/λίτρο 83,8 mg/kg 

ΚΑΛΙΟ 0,14 meq / λίτρο 0,33 meq/100gr 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ 4,24 meq / λίτρο 9,78meq/100gr 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ 1,40 meq/λίτρο 0,89meq/100gr 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις εργαστηριακές αναλύσεις, οι συνεισφορές  

του νερού και του εδάφους είναι πολύ χαμηλές, σχεδόν ασήμαντες, επομένως δεν θα τις λάβουμε υπ’ 

όψιν στους υπολογισμούς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μόνο τις απώλειες της καλλιέργειας.(Bulletin Water 

Agrama 278206, Bulletin Ground Agram 267680) 

 

                                                                  ( Ένα Ηα = 10 στρεματα ) 

                                                                                                                                                                                          

1η συνεισφορά στο έδαφος: 

500 Kg / Ηα Entec Nitrofoska 14                             70 U.F. του Ν 

                            (14-7-17)                                       35 U.F. του P 

                                                                                  85 U.F. του Κ 

 

2η συνεισφορά στο έδαφος : 

200 Kg / Ηα τριπλού 15                                           30 U.F. του Ν 

                      (15-15-15)                                          30 U.F. του P 

                                                                                 30 U.F. του Κ 

 

3η συνεισφορά στο έδαφος : 

 200 Kg / Ηα Νιτρικού Καλίου                                  26 U.F. του Ν 

                               (13-0-46) 

                                                                                    92 U.F. του Κ 

 

4η συνεισφορά στο έδαφος: 

200 Kg / Ηα Νιτρικού Καλίου                                    26 U.F. του Ν 

                                 (13-0-46) 

                                                                                    92 U.F. του Κ 

Συνολική συνεισφορά: 

 

70 +30 +26 +26 = 152 U.F. Άζωτο 

35 +30 +0 +0 = 65 U.F. Φώσφορος 

85 +30 +92 +92 = 299 U.F. Κάλιο 

 

*To U.F. σημαίνει : Την Καθαρότητα των στοιχείων των λιπασμάτων. 

 

Με την συνεισφορά των διάφορων φαινολογικών σταδίων του φυτού καλύπτουμε τις ανάγκες της 

καλλιέργειας. 

 

Η περιεκτικότητα του αζώτου που υπάρχει  στο νερό άρδευσης είναι τόσο ασήμαντη που δεν θα το 

θεωρήσουμε ως συνεισφορά . 

 

Αυτό είναι  μια πραγματική περίπτωση ενός γεωργού ο οποίος, μέσω των διαφόρων αναλύσεων πριν 

από τη φύτευση της καλλιέργειας, έχει συμβουλευθεί και έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα λίπανσης 

ανάλογα με τις ανάγκες του. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΛΙΠΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑΣ  ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ: 

 

 

Η συνεισφορά των λιπασμάτων θα βασίζεται στις ανάγκες της καλλιέργειας. 

Στην ύπαρξη στο έδαφος των θρεπτικών ουσιών και στη συμβολή του νερού άρδευσης. Σε αυτή την 

περίπτωση, δεν εξυπηρετεί προηγούμενη ανάλυση, θα κάνουμε μια λίπανση 

 χωρίς να λάβουμε υπόψη τις αρχικές συνθήκες που επικρατούν στο έδαφος: 

 

Λίπανσης εδάφους (πριν από τη φύτευση): 

 

100 U.F. του Ν 

100 U.F. από Ρ2Ο5 

100 U.F. από το K2O 

 

Μόλις το φυτό φυτευτεί, μετά από 5 ημέρες, μπορούμε να βοηθήσουμε την ριζοβολία με: 

 

- Αμινοξέα 20 L / εκτάριο (συμβάλλουν σε 2-3 άρδευση). 

- Υγρό φώσφορο 10 U.F. του Ρ. 

 

Μόλις το φυτό φτάσει σε καλλιέργεια 2 μήνων, θα παράσχουμε νιτρικό κάλιο ή κάποιο παρόμοιο 

προϊόν: 

- 100 U.F. του Ν 

- 100 U.F. από το K2O 

Επιπλέον, θα κάνουμε 5 συνεισφορές από: 

- Ασβέστιο + Υγρό Βόριο (10% Ca) 5 L / εκτάριο .... Συνολικά 25 L / εκτάριο. 

- Υγρό κάλιο (10% K2O) 5 L / εκτάριο .... Συνολικά 25 L / εκτάριο. 

 

Από 2 ,5 έως - 3 μήνες, και  μέχρι το τέλος της καλλιέργειας  θα κάνουμε αυτές τις συνεισφορές. 

Με την συνεισφορά στα διάφορα φαινολογικα στάδια του φυτού καλύπτουμε τις ανάγκες της 

καλλιέργειας. 

 

Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε προηγούμενη γνώση της κατάστασης των θρεπτικών ουσιών στο 

έδαφος και στο νερό άρδευσης, αλλά είναι ένα γενικό σχέδιο συνεισφοράς με το οποίο έχουν 

προκύψει εξαιρετικά αποτελέσματα. 

 Περισσότερο, στην ποικιλία Beauregard. 

 

 

*To U.F. σημαίνει : Την Καθαρότητα των στοιχείων των λιπασμάτων. 
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Άλλες εργασίες: 
 
-Οδηγήστε τους  μίσχους,( στόλωνες ) έτσι ώστε αυτοί να κάνουν μπούκλα γύρω από το φυτό. 
-Αφαιρέστε τα άκρα της ανάπτυξης των μίσχων,( στόλωνες ) των οποίων το μήκος υπερβαίνει 
τα 60 cm για να τονωθεί η παραγωγή των μίσχων πλευρικά . 
-Σκάψτε  για να αφαιρέσετε τα ζιζάνια. 
 
 
Εχθροί και ασθένειες γλυκοπατάτας (βόρειο ημισφαίριο): 
-Wire σκουλήκι. 
-Μαύρο ντόνατ. 
-Μωσαϊκό γλυκιά πατάτα. 
-Εσωτερικό μούδιασμα, (ιοί). 
-Στίγματα. 
-Fusarium. 
-Γλυκοπατάτα μουμιοποιημένο (fungosis). 
-Σκουλήκι dealambre(κάμπιες) καταπολεμούνται με χλοροπιριφος σε σκόνη εντός του 
σαμαριού –καρικιού(διάρκεια 2-3μήνες). 
Προσθέτουμε το χλοροπιριφος σε υγρό με το πότισμα 2 λίτρα ανά εκτάριο κάθε 20  ημέρες 
 
 
 
Ζιζανιοκτόνα: 
 
-Πριν την φύτευση, όταν έχουν γίνει τα σαμάρι-καρίκια, προσθέτουμε ένα λίτρο LINURON 50 
ανακατεμένο με 1 κιλό METRIBUZINA(ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ SENCOR 70 THΣ ΒΑΥΕR) ανά 
εκτάριο. 
-Στης 10-12 ημέρες από την φύτευση προσθέτουμε 200cc Linuron 50 ανά εκτάριο και 
ψεκάζουμε τα φύλα. 
-Στης 25-27 ημέρες άλλα 200 cc LINURON 50 ανά εκτάριο. 
 
 
Συγκομιδή: 
Η συγκομιδή αρχίζει όταν  παρατηρήσουμε  ότι τα φύλλα αρχίζουν να αφυδατώνονται και 
ξεραίνονται, η οποία γίνεται  3 - 5 μήνες μετά την φύτευση ανάλογα με την ποικιλία,και τις 
συνθήκες εδάφους και καλλιέργειας όπως έχει προαναφερθεί.. 
 
Η διαδικασία συγκομιδής είναι η ίδια με εκείνη της πατάτας, δηλαδή οι βολβοί εκριζώνονται με 
μακριούς γάντζους ανοίγοντας το άνω μέρος του χώματος των σαμαριών. 
 
Ποιο αναλυτικά, μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος καλλιέργειας της επιλεγμένης ποικιλίας, 
καταστρέφεται το φύλλωμα με έναν καταστροφέα και εν συνέχεια η γλυκοπατάτα 
συγκομίζεται (φωτογραφία 2 και 3, 3 Α και 3 Β).   
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Φωτ.2 Καταστροφέας φυλλώματος                                           Φωτ. 3 Συγκομιδή γλυκοπατάτας 

 
 
 

 Η διαδικασία συγκομιδής πρέπει να γίνετε με προσοχή επειδή ο φλοιός της γλυκοπατάτας  είναι 
ευαίσθητος στης τριβές και κατά συνέπεια θα δυσκολεύει την συντήρηση  του. 
 

 
 

           
   Φωτογραφία 3 Α                                                                  Φωτογραφία 3 Β 
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                                 Καλλιέργεια γλυκοπατάτας σε θερμοκήπιο  

mailto:fomellas@otenet.gr

