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Προσωρινή ονομασία 

Provisional name or 

Breeder’s reference  

  Α.M. 

File number 
 

Τελική  Ονομασία 

Final Denomination 
  Κωδ. Διατηρητή 

Maintainer code 

 

Σημειώστε με Χ το ανάλογο τετράγωνο / Mark with X the corresponding square 

 

Τύπος πατάτας : 

Type of potato: 

 
1. Ποικιλία για κατανάλωση : 

    Variety for consumption : 
 

2. Ποικιλία για βιομηχανική χρήση :  

    Variety for industrial use : 

 

3. Ποικιλία για μικτή χρήση : 

    Variety for both use  : 

 

Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή της ποικιλίας 

Variety origin and methods of development used  
 

  
  
  

 
Ιδιαίτερες συστάσεις 

Special remarks 
 

  
  
  

 
Αναφέρατε παρόμοιες ποικιλίες με την προς εγγραφή ποικιλία. Σημειώστε τις διαφορές της από αυτές. 

Mention varieties similar to registered variety. Notify the differences from these varieties. 

 

Γνωστές ποικιλίες  - Χαρακτηριστικά 

Similar varieties - Characteristics  

Χαρακτηριστικά της νέας ποικιλίας – Διαφορές 

Characteristics  of new variety - Differences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Σημείωση : Ομάδα Α :  Ποικιλίες που οι σπόροι τους μπορούν  να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας στην Ελλάδα 

                        Group A  :   Varieties the seeds of which are going  to be marketed in Greece 
                        Ομάδα Β : Ποικιλίες που οι σπόροι τους μπορούν να πολλαπλασιασθούν στην Ελλάδα με σκοπό να εξαχθούν σε άλλες χώρες.  

                        Group B :  Varieties with seed-production in Greece in order to be exported to other countries  
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ΠΑΤΑΤΑ 

(Solanum tuberosum L. ) 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ 

        VARIETY DESCRIPTION           Α.Μ : ……………………. 

UPOV 
No. 

TG /23/5   

 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΝΟΤΕ 

1 ΦYTΡO: μέγεθος: 3=μικρό,5=μεσαίο,7=μεγάλο   

 LIGHTSPROUT: size: 3=small,5=medium,7=large   

2+ ΦΥΤΡΟ: σχήμα: 1=σφαιρικό,2=ωοειδές,3=κωνικό,4=ευρύ κυλινδρικό, 

5=στενό κυλινδρικό 

LIGHTSPOUT: shape:1=spherical,2=ovoid,3=conical,4=broad 

cylindrical,5=narrow cylindrical 

  

3+ ΦΥΤΡΟ: ανθοκυάνη της βάσης:1=κόκκινη βιολετί, 2=μπλέ βιολετί    

 LIGHTSPROUT:anthocyanin coloration of base:1=red-violet,2=blue-violet   

4 ΦΥΤΡΟ: ένταση της χρώσης ανθοκυάνης της βάσης:  

1=πολύ ασθενής,  3=ασθενής ,5=μέτρια, 7=ισχυρή, 9=πολύ ισχυρή                 
  

 LIGHTSPROUT: intensity of anthocyanin coloration of base:  

1=very weak,3=weak,5=medium,7=strong,9=very strong  

  

5+ ΦΥΤΡΟ: χνουδωτό της βάσης :1=πολύ ασθενές,3=ασθενές,5=μέτριο, 

7=ισχυρό,9=πολύ ισχυρό 

  

 LIGHTSPROUT: pubescence of base :1=very weak,3=weak,5=medium, 

7=strong,9=very strong 

  

6  ΦΥΤΡΟ: μέγεθος του άκρου:1=πολύ μικρό,3=μικρό,5=μέτριο, 7=μεγάλο, 

9=πολύ μεγάλο 

  

 LIGHTSPROUT: size of tip :1=very small,3=small,5=medium,7=large, 

9=very large 

  

7 ΦΥΤΡΟ: συνήθης τύπος ανάπτυξης του άκρου: 

3=κλειστό,5=μέσο,7=ανοιχτό 

  

 LIGHTSPROUT: habit of tip:3=closed,5=medium,7=open    

8 ΦΥΤΡΟ: ένταση της χρώσης ανθοκυάνης του άκρου: 1=πολύ ασθενής, 

3=ασθενής,5=μέτρια,7=ισχυρή,9=πολύ ισχυρή 

LIGHTSPROUT: intensity of anthocyanin coloration of tip: 1=very 

weak,3=weak,5=medium,7=strong,9=very strong  

  

9+ ΦΥΤΡΟ: χνουδωτό του άκρου:1=απουσία ή πολύ ασθενές,3=ασθενές, 

5=μέτριο,7=ισχυρό,9=πολύ ισχυρό 

LIGHTSPROUT: pubescence of tip:1=absent or very weak,3=weak, 

5=medium,7=strong,9=very strong  

  

10 ΦΥΤΡΟ: αριθμός των ακροριζιδίων: 3=λίγα,5=μέτρια,7=πολλά 

LIGHTSPROUT: number of root tips:3=few,5=medium,7=many 

  

11 ΦΥΤΡΟ: προεξοχή των φακιδίων:3=ασθενής, 5=μέτρια,7=ισχυρή 

LIGHTSPROUT: protrusion of lenticels :3=weak,5=medium,7=strong 

  

12 ΦΥΤΡΟ: μήκος πλευρικών διακλαδώσεων: 3=μικρό,5=μέτριο,7=μεγάλο   

 LIGHTSPROUT: length of  lateral shoots: 3=short,5=medium,7=long   

13 ΦΥΤΟ: ύψος :1=πολύ κοντό,3=κοντό,5=μέτριο,7=ψηλό,9=πολύ ψηλό   

 PLANT: height:1=very short, 3=short, 5=medium,7=tall,9=very tall   

14 ΦΥΤΟ: τύπος:1=στελεχώδης,2=ενδιάμεσου τύπου,3=φυλλώδης 

PLANT: type: 1=stem-type,2=intermediate type,3=leaf-type    
  

15 ΦΥΤΟ: συνήθης τύπος ανάπτυξης:3=όρθιος,5=ημιόρθιος,7=απλωτός   

 PLANT: growth habit: 3=erect,5=semi-erect,7=spreading   

16 ΣΤΕΛΕΧΟΣ: πάχος του κυρίου στελέχους: 3=λεπτό,5=μέτριο,7=παχύ   

 STEM: thickness of main stem: 3=thin,5=medium,7=thick   

17+ ΣΤΕΛΕΧΟΣ: εξάπλωση της ανθοκυάνης:1=απουσία ή πολύ 

ελαφρά,3=ελαφρά,5=μέτρια,7=ισχυρή,9=πολύ ισχυρή 
  

 STEM: extention of anthocyanin coloration:1=absent or very weak, 

3=weak,5=medium,7=strong,9=very strong 
  

       + Χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται  μόνο στον Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό 

          Characteristics which are described in the National Test Guidelines only 

ΕΝΤΥΠΟ Νο.2-ΠΑΤΑΤΑ 

 



       
      ΠΑΤΑΤΑ 
      (Solanum tuberosum)                                                                                                A.M.:………………     
 

UPOV 

No. 
TG/23/5 

   
ΒΑΘΜΟΣ 

ΝΟΤΕ 

18 ΦΥΛΛΟ: μέγεθος: 1=πολύ μικρό,3=μικρό,5=μέτριο,7= μεγάλο, 9=πολύ 

μεγάλο 
  

 LEAF: size: 1=very small,3=small,5=medium, 7=large ,9=very large    
19 ΦΥΛΛΟ: περίγραμμα: 3=κλειστό,5=μεσαίο,7=ανοιχτό   

  LEAF: silhouette: 3=closed,5=medium,7=open   

20 ΦΥΛΛΟ: ένταση πράσινου χρώματος :3=ανοιχτό,5=μέτριο,7=σκούρο   

 LEAF: intensity of green color:3=light,5=medium,7=dark   

21 ΦΥΛΛΟ: εξάπλωση της χρώσης του κεντρικού νεύρου:  

1=απουσία ή πολύ ελαφρά,3=ελαφρά,5=μέτρια,7=ισχυρή,9=πολύ ισχυρή  

LEAF: extension of anthocyanin coloration of midrib: 

1=absent or very weak,3=weak,5=medium,7=strong,9=very strong 

  

22 ΦΥΛΛΑΡΙΟ: μέγεθος:1=πολύ μικρό,3=μικρό,5=μέτριο,7=μεγάλο, 9=πολύ 

μεγάλο 
  

 LEAFLET: size:1=very small,3=small,5=medium,7=large,9=very large   
23 ΦΥΛΛΑΡΙΟ: πλάτος :3=στενό,5=μέτριο,7=ευρύ   

 LEAFLET: width: 3=narrow,5=medium,7=broad   

24 ΦΥΛΛΑΡΙΟ: συχνότητα συγκόλλησης:3=χαμηλή,5=μέτρια,7=υψηλή 

LEAFLET: frequency of coalescence:3=low,5=medium,7=high 
  

25 ΦΥΛΛΑΡΙΟ: κυματισμός της περιφέρειας:1=απουσία ή πολύ ασθενής, 

3=ασθενής,5=μέτριος,7=ισχυρός,9=πολύ ισχυρός 
  

 LEAFLET: waviness of margin: 1=none or very weak,3=weak, 

5=medium,7=strong,9=very strong 
  

26 ΦΥΛΛΑΡΙΟ: βάθος των νεύρων: 3=ρηχό,5=μέτριο,7=βαθύ 

LEAFLET: depth of veins :3=shallow,5=medium,7=deep 
  

27 ΦΥΛΛΑΡΙΟ: απόχρωση της ανθοκυάνης του ελάσματος των νεαρών 

φυλλαρίων στην κορυφαία ροζέττα: 1=απουσία,9=παρουσία 

LEAFLET: anthocyanin pigmentation of blade of  young leaflets at apical 

rosette: 1=absent,9=present 

  

28 ΦΥΛΛΑΡΙΟ: στιλπνότητα της άνω επιφάνειας:3=θαμπό,5=μέτριο, 

7=στιλπνό 

  

 LEAFLET: glossiness of the upperside:3=dull,5=medium,7=glossy   

29 ΦΥΛΛΟ(κεντρικό νεύρο):συχνότητα των δευτερευόντων φυλλαρίων: 

1=απουσία ή πολύ χαμηλή, 3=χαμηλή,5=μέτρια,7=υψηλή,9=πολύ υψηλή 

  

 LEAF(midrib): frequency of secondary leaflets:1=nil or very low,3=low, 

5=medium,7=high,9=very high 

  

30 ΑΚΡΑΙΟ ΦΥΛΛΑΡΙΟ: συχνότητα των δευτερευόντων φυλλαρίων: 

1=απουσία ή πολύ χαμηλή,3=χαμηλή,5=μέτρια,7=υψηλή,9=πολύ υψηλή  

  

 TERMINAL LEAFLET: frequency of secondary leaflets: 1=nil or very 

low,3=low,5=medium,7=high,9=very high 

  

31 ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΦΥΛΛΑΡΙΟ: συχνότητα των δευτερευόντων φυλλαρίων: 

1=απουσία ή πολύ χαμηλή,3=χαμηλή,5=μέτρια,7=υψηλή,9=πολύ υψηλή  

  

 LATERAL LEAFLET: frequency of secondary leaflets: 1=nil or very 

low,3=low,5=medium,7=high,9=very high 

  

32 ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΦΥΛΛΑΡΙΟ: μέγεθος των δευτερευόντων φυλλαρίων: 

3=μικρό,5=μέτριο,7=μεγάλο 

LATERAL LEAFLET: size of secondary leaflet:3=small,5=medium, 

7=large 

  

33 ΤΑΞΙΑΝΘΙΑ: μέγεθος:  3=μικρό,5=μέτριο,7=μεγάλο 

INFLORESCENCE: size: 3=small,5=medium,7=large 

  

 
+Χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται μόνο στον Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό 

       Characteristics which are described in the National Guidelines 

           ΕΝΤΥΠΟ Νο.2-ΠΑΤΑΤΑ 

 

 



       ΠΑΤΑΤΑ 

       (Solanum tuberosum L.)                                                                                                   A.M.:…………………. 
UPOV 

No. 
TG/23/5 

   
ΒΑΘΜΟΣ 

ΝΟΤΕ 

34 ΤΑΞΙΑΝΘΙΑ: χρώση του ποδίσκου: 1=απουσία ή πολύ ασθενής, 

3=ασθενής,5=μέτρια,7=ισχυρή,9=πολύ ισχυρή 

INFLORESCENCE: anthocyanin coloration of peduncle:1=absent or very 

weak,3=weak,5=medium,7=strong,9=very strong 

  

35+ ΦΥΤΟ: συχνότητα ανθέων:1=καθόλου ή πολύ χαμηλή,3=χαμηλή, 

5=μέτρια,7=υψηλή,9=πολύ υψηλή  

  

 PLANT: frequency of flowers: 1=nil or very low,3=low,5=medium, 

7=high,9=very high 

  

36 ΑΝΘΟΣ: ανθοκυάνη του οφθαλμού:1=απουσία ή πολύ ασθενής, 

3=ασθενής,5=μέτρια,7=ισχυρή,9=πολύ ισχυρή 

  

 FLOWER: anthocyanin coloration of bud:1=absent or very weak, 

3=weak,5=medium,7=strong,9=very strong 

  

37 ΑΝΘΟΣ: στεφάνη: μέγεθος: 1=πολύ μικρό,3=μικρό,5=μέτριο,7=μεγάλο, 

9=πολύ μεγάλο 

FLOWER: corolla:size: 1=very small,3=small,5=medium,7=large, 9=very 

large 

  

38+ ΑΝΘΟΣ: στεφάνη: χρώμα της εσωτερικής πλευράς:1=λευκό,2=κόκκινο-

βιολετί,3=μπλέ-βιολετί 

FLOWER:corolla:color of inner side:1=white,2=red-violet,3=blue-violet 

  

39 ΑΝΘΟΣ: στεφάνη:ένταση της ανθοκυάνης της εσωτερικής πλευράς στο 

χρωματιστό άνθος:1=πολύ ασθενής,3=ασθενής, 5=μέτρια, 7=ισχυρή,9=πολύ 

ισχυρή 

FLOWER: corolla: intensity of anthocyanin coloration of inner side in 

colored flower:1=very weak,3=weak,5=medium,7=strong,9=very strong 

  

40 ΑΝΘΟΣ: στεφάνη: ανθοκυάνη της εξωτερικής πλευράς σε λευκά άνθη: 

1=απουσία,9=παρουσία  

FLOWER: corolla: anthocyanin coloration of outer side in white flower: 

1=absent,9=present 

  

+ ΑΝΘΟΣ: χρώμα των σεπάλων στο στάδιο του κλειστού άνθους:  

1=απουσία ανθοκυάνης,2=τοπική παρουσία ανθοκυάνης,3=γενική παρουσία 

ανθοκυάνης 

FLOWER: coloration of sepals at closed flower stage: 1=presence of 

anthocyanin,2=local presence of anthocyanin,3=general presence of 

anthocyanin  

  

+ ΑΝΘΟΣ: παρουσία λευκών άκρων σε χρωματιστά άνθη: 

1=απουσία,9=παρουσία 

FLOWER: white tips in colored flowers:1=absent,9=present 

  

41 ΑΝΘΟΣ: στεφάνη: μέγεθος των λευκών άκρων σε χρωματιστό άνθος: 

3=μικρό,5=μέτριο,7=μεγάλο 

FLOWER: corolla: size of white tips in colored flower: 

3=small,5=medium,7=large 

  

42 ΦΥΤΟ: συχνότητα των καρπών: 1=απουσία ή πολύ λίγοι,3=λίγοι, 

5=μέτριοι,7=πολλοί,9=πάρα πολλοί 

PLANT: frequency of fruits: 1=absent or very few,3=few,5=medium, 

7=many,9=very many 

  

43 ΦΥΤΟ: χρόνος ωρίμανσης: 1=πολύ πρώιμη,3=πρώιμη,5=μέτρια, 

7=όψιμη,9=πολύ όψιμη 

PLANT: time of maturity: 1=very early,3=early,5=medium,7=late, 9=very 

late 

  

44+ ΚΟΝΔΥΛΟΣ: σχήμα:1=στρογγυλό,2=κοντό ωοειδές,3=ωοειδές, 4=μακρύ 

ωοειδές,5=επίμηκες,6=πολύ επίμηκες 

TUBER: shape:1=round,2=short-oval,3=oval,4=long-oval,5=long, 6=very 

long 

  

+ ΚΟΝΔΥΛΟΣ: σχήμα ασυνήθιστο:1=νεφροειδές,2=αχλαδοειδές, 

3=ακανόνιστο 

TUBER: unusual shape:1=kidney-shaped,2=pear-shaped,3=irregular  

  

+Χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται μόνο στον Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό. 

       Characteristics which are described in the National Guidelines only. 

 

            
ΕΝΤΥΠΟ Νο.2-ΠΑΤΑΤΑ 



      ΠΑΤΑΤΑ 
      (Solanum tuberosum)                                                                                                A.M.:….………….     
 

UPOV 

No. 

TG/23/5 

   
ΒΑΘΜΟΣ 

ΝΟΤΕ 

45 

 

ΚΟΝΔΥΛΟΣ: βάθος των οφθαλμών:1=πολύ ρηχό,3=ρηχό,5=μέτριο, 

7=βαθύ,9=πολύ βαθύ 

TUBER: depth of eyes:1=very shallow,3=shallow,5=medium,7=deep, 

9=very deep 

  

46 ΚΟΝΔΥΛΟΣ: ομαλότητα της επιδερμίδας: 3=ομαλό,5=μέτριο,7=ανώμαλο 

TUBER: smoothness of skin: 3=smooth,5=medium,7=rough 

  

47+ ΚΟΝΔΥΛΟΣ: χρώμα της επιδερμίδας: 1=κίτρινο,2=κόκκινο,3=μπλέ, 

4=κόκκινο πολύχρωμο,5=μπλέ πολύχρωμο 

TUBER: color of skin:1=yellow,2=red,3=blue,4=red particolored, 5=blue 

particolored  

  

48 ΚΟΝΔΥΛΟΣ: χρώμα της βάσης του οφθαλμού: 1=κίτρινο,2=κόκκινο, 

3=μπλέ 

TUBER: color of base of eye:1=yellow,2=red,3=blue  

  

49+ ΚΟΝΔΥΛΟΣ: χρώμα της σάρκας: 1=λευκό,2=κρέμ,3=ανοιχτό κίτρινο, 

4=κίτρινο,5=σκούρο κίτρινο 

TUBER: color of flesh:1=white,2=cream,3=light yellow,4=yellow, 5=dark 

yellow 

  

50 ΚΟΝΔΥΛΟΣ: μόνο για ποικιλίες με κίτρινη επιδερμίδα: χρώση ανθοκυάνης 

της επιδερμίδας σε έκθεση στο φως:1=απουσία ή πολύ 

ασθενής,3=ασθενής,5=μέτρια,7=ισχυρή,9=πολύ ισχυρή 

TUBER: yellow skinned varieties only: anthocyanin coloration of skin in 

reaction to light: 1=absent or very weak,3=weak,5=medium,7=strong, 

9=very strong 

  

 +Χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται μόνο στον Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό. 

     Characteristics which are described in the National Guidelines only. 

 

Προσοχή : Η αναγραφή αναληθών στοιχείων συνεπάγεται την απόρριψη της ποικιλίας. (Αρθ. 4 § 14, Υπ. Απόφαση 341561/2645/25-02-2000,  

    ΦΕΚ 443/03-04-2000) 

Warning : The declaration of untruth data has as consequence the rejection of the variety (Art. 4 § 14, Decision 341561/2645/25-02-2000,  

    Official Journal of Government 443/03-04-2000)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ο δημιουργός της ποικιλίας / The Breeder of the variety : 

 

 

 

Υπογραφή / Signature :                    Ημερομηνία / Date : 
 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ΕΝΤΥΠΟ Νο.2-ΠΑΤΑΤΑ 



 

 

         A.M. : …………………… 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  Κ.Α.Χ / V.C.U  TRAITS 

  

1. Εμφάνιση κονδύλων  

Appearance of tubers: ………………………………………………………………………. 

 

2. Βάθος οφθαλμών :  

 Depth of eyes : ………..………………………………………………………………………  

 

3. Σχήμα κονδύλων :  

 Shape of tubers: ……………..……………………………………………………………….. 

 

4. Ικανότητα συντήρησης :  

Capability of conservation: ………………………………………………………………….. 

 

5. Κενή καρδιά :  

 Hollow Heart: …………………………………………..…………………………………… 

 

6. Ανθεκτικότητα στη 2
η
 βλάστηση :  

Resistance in 2dth growth: …………………………………………………………………... 

 

7. Ανθεκτικότητα στα κτυπήματα  :  

Resistance in bruising : ……………………………………………………………………….. 

 

8. Ανθεκτικότητα στις ασθένειες :  

Resistance in diseases : ……………………………………………………………………….. 

 

9.   Ποιότητα (Quality) : 

α) Νωπή χρήση :  

      Consumption: …………………………………………………………………………….. 

 

β) Προτηγανισμένη πατάτα  

     French Fries: …………………….………………………………………………………… 

   

γ)Τσιπς (CHIPS): ..…….……………………………………………………………………… 

   

δ) Παραγωγή αμύλου (STARCH) : …….…………………………………………………….. 

  

 10. Πρωιμότητα :  
   Earliness : …………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Ο δημιουργός της ποικιλίας / The Breeder of the variety : 

 

 

 

Υπογραφή / Signature :                    Ημερομηνία / Date : 
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