PATATES DE LLAVOR

Llistat de varietats i preus

Nacionals i d'importació
Llavors distribuïdes per:

Nacional

Importació

BARAKA
BLANKA
BUFFE
DESIREE
GORBEA
JAERLA
KENNEBEC
KONDOR
MARIANA
MARFONA
MONALISA
MARIS BARD

SPUNTA

GRUP
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a Sevilla, on es detallen partides de compra.
La història indica que la patata va ser enviada a Felip
II des de Cruzco l’any 1565 (Diccionari Universal de
Mellado, Madrid 1845). El Rei la va enviar com a
present al Papa Pius IV, amb la finalitat d’alleugerir
el dolor, doncs se li atribuïen propietats medicinals.
La segona introducció es va fer des de Xile, amb el
tipus Solanum Tuberosum, de la qual procedeixen la
major part de varietats existents.

L’expansió del tubercle es va fer des d’Espanya, com
ho prova el fet de que en el Catàleg de John Gerard
de 1596, s’anomena la patata Papus Hispaniorum
Durant molts anys (segle XVII i XVIII) la patata va ser
considerada una planta d’ornament per a jardins o
bé conreada com a menjar per a animals. A finals
de segle, però, a diferents països varen començar a
recomanar el cultiu de la patata com a recurs important
en l’alimentació humana.

KENNEBEC

en els llibres de comptes de l’Hospital de la Sangre

JAERLA

el tubercle ja era conegut a la península. Així figura

·Primarenca
·Pell blanca i carn groga
·Tubercles grans i ovals
·Ulls superficials
·Rústica

RED PONTIAC

la patata a Espanya, es pot afirmar que l’any 1570

·Primarenca
·Tubercles rodons
·Ulls semiprofunds
·Molt rústica
·Pell vermella i fosca i carn blanca

BLANKA

Malgrat no tenir dades precises de la introducció de

Va r i e t a t s

ORIGEN DE LA PATATA

·Semiprimerenca
·Pell i carn blanca
·Tubercles grossos i ovals
·Ulls superficials

·Pell groga clara i carn blanca
·Tubercles grans i ovals
·Ulls força superficials
·Sensibles al míldiu en fulla i poc en tubercle
·Resisteix be la sequera

MARIANA

Breu història

·Pell clara i carn blanca
·Sensible al míldiu del tubercle
·Sensibilitat als copa de la manipulació
·Bona resistència a la saran comuna
·Bona resistència a la sequera

·Força rústica
·Més sensible al míldiu en
tubercle que en fulla

·Resistent en fulla i molt
resistent en tubercle
·Sensible a l'alternària
·Tolera malament el desbrotat

·Molt sensible al míldiu en
fulla i menys en tubercle
·Tubercles molt sensibles als
cops de manipulació

