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OLYMPUS 
أولیمبوس

أرقام منخفضة تعادل لمقاومة منخفضة لمسببات , أرقام عالیة تعادل مقاومة عالیة.9-1مستوى : مالحظة 
.األمراض أو اآلفات الحشریة

Seeds Office / مكتب البذور 
Longhillock Store
Alves, Elgin, 
Morayshire
IV30 8UZ
Tel: +44(0)1343 850700  ھاتف:
Fax: +44(0)1343 850504  فاكس:
Email : seed@higgins.co.uk

Head Office / المكتب الرئیسي
Higgins Agriculture LTD 
Greenbank House 
Finningley , Doncaster
DN9 3BZ
Tel: +44(0)1302 770591  ھاتف:
Fax: +44(0)1302 770668 فاكس:
Email : potatoes@higgins.co.uk

www.higgins.co.uk
لیست مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن استخدام ھذه المعلومات(                    ) ھیغینزمجموعة  Higgins Group 

متنوعة الرئیسیة  المناسبة  لرقائق أولیمبوس
یمكن الحفاظ ,  ، ذات العوائد المرتفعة  ) شیبس(

علیھا لمدة  طویلة ، فلدیھا  القدرة لمقاومة كل من 
الجرب المشترك و الساق السوداء  و بقعة الجلد  

.و العفن الجاف وكذلك الجرب مساحیــــــق

لقلوبودرى"فلھا مقاومة  كاملة و جیدة  
"روستوشیینسیس

"الشاحبةقلوبودرى"لكن لھا مقاومة جزئیة  

شكلھا الموحد المستدیرة، لونھا شاحب  عند الطبخ 
،  نسبتھا العالیة من المادة الجافة  ومستویاتھا 
المنخفضة للعیوب  تعطي لھذه البطاطس  رقائق 

ذو مردود جید

وقد أكدت اختبارات من وكالت  مستقلة على إنتاج 
أثناءاألكریالمیدمستویات منخفضة للغایة من مادة 

.التحول الصناعـــــــــي

الوصف
Atlantic x 120601 ab (1) األصل

المحصول مبكر نضج
مدورة  ، متجانسة الشكل ، عیون الضحلة ، بشرة 

بیضاء و الحمة أصفر شاحب
درنة

المادة جافة مرتفعة، ومناسبة لرقائق البطاطس 
)شیبس(

جودة المستھلك

لھا مقاومة استثنائیة للعدید من األمراض ولدیھا 
مستویات منخفضة جدا من السكریات المختزلة، 

ومناسبة  جیدة  لتخزینھا في درجات الحرارة 
.المنخفضة

الخصائص الزراعیة

األمراض واآلفات واألضرار
7 األضرار الخارجیة 4 مرض اللفحة المتأخرة في  

.األوراق

6 بقعة الجلد 4 مرض اللفحة المتأخرة في الدرنة

5 األضرار الداخلیة 9 جرب المشترك

4
الشاحبةقلوبودرى

G. Pallida (1,2,3) 9
روستوشیینسیسلقلوبودرى

Globodera rostochiensis

5 الساق السوداء 6 العفن الجاف

Globodera rostochiensis

Globodera Pallida



األكریالمیدالحل  لمستویات  -أولیمبوس
المنخفضة

ھي مادة كیمیائیة التي تتحول عند بعض األطعمة المقلیة ، المطبوخة ، و األكریالمید
.مشویة  في درجات حرارة عالیـــــــــــــــــــــــــــــــة

.تم العثور علیھا في العدید من المنتجات مثل رقائق البطاطس والبسكویت والقھوة

جمیع الشركات الصناعیة  تعمل على  وجود الطریقة  النخفاض  معدل ھذه المادة 
.الكیمیائیة في منتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتھا

المنتوجةفي إنتاج الرقائق ،  تبین أن نوعیة البطاطا المستخدمة قد تؤثر على كمیة  
. من مادة كیمیــــــــائیة

ھي  متنوعة التي تنتج مستویات منخفضة جدا من مادة أولیمبوسوقد تبین أن 
ھذه متنوعة المزروعة وخاصة من قبل    المجموعة                 إلنتاج . األكریالمید

.رقائق، ویمكن تخزینھا في درجة حرارة منخفضة دون زیادة محتوى السكر

وقد أكدت ھذه النتائج عبر االختبارات المستقلة التي قامت بھا جامعة                
.وأماكن أخرى 

وقد تم  الموافقة على  ھذه   المتنوعة  من قبل عدد كبیر من مصنعي شرائح وكبار 
.تجار التجزئة

HIGGINS

إذا  أردتم المزید من المعلومات عن طریقة التوفیر من ھذه  المتنوعة ، یرجى 
HIGGINSاالتصال  بمجموعة       

Reading 
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