
 

 

 

 

Olympus 
Odmiana chipsowa dająca wysokie plony 
 
Olympus to wysokowydajna odmiana chipsowa, odpowiednia do długotrwałego 
przechowywania. Jednolity okrągły kształt, blady kolor smażenia, wysoka zawartość suchej masy 
i niski poziom defektów zapewniają wysoką jakość. Niezależne testy potwierdziły produkcję 
bardzo niskich poziomów akryloamidu podczas przetwarzania. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*1): - - brak informacji, 9 = wysoka odporność, 1 = bardzo podatny 
 

Charakterystyka 
 
▪ Olympus może być sadzony wcześnie w ciepłych glebach, z wyjątkiem miejsc, gdzie 
występuje wysokie ryzyko parcha prószystego 
▪ Olympus ma bardzo stabilny profil cukrowy oraz jest odpowiedni do użytku zarówno z 
pola, jak i do długotrwałego przechowywania  
▪ Odmiana wykazuje wysoką odporność na wady wewnętrzne oraz uszkodzenia 
▪ Odmiana może dawać wysokie plony bez nawadniania i dobrze radzi sobie w 
gorących klimatach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Olympus 

Plon Wysoki 
Przechowywanie Długie 
Kolor skórki Kremowy 
Kolor miaższu Kremowy 
Kształt bulwy Okrągły 
Głębokość oczek Płytkie 
Gładkość skórki Gładka 
Zaraza liści (*1) 4 
Zaraza bulw (*1) 4 
Czarna nóżka (*1) 5 
Parch zwykły (*1) 9 
Parch prószysty (*1) - 
Parch srebrzysty (*1) - 
G. Pallida Pa 2/3,1 (*1) 4 
G. Rostochiensis Ro1 (*1) 9 
Wirus liściozwoju (*1) - 
Wirus Y (*1) - 
Przebarwienia skórki (*1) - 
Sucha zgnilizna (*1) 6 
Obicia (*1) 5 
Pękanie (*1) 7 



 

 Rekomendowana ilość sadzeniaków 

 
 

 
Ogólne porady, aby uzyskać najlepsze wyniki 
 

▪ Próby wskazują, że Olympus nie jest wrażliwy na metrybuzynę i uprawa może być 
opryskiwana zarówno przed wschodem, jak i po wschodzie, zgodnie z 
instrukcjami na opakowaniu 

▪ Odmiana wykazuje dobrą odporność na parcha zwykłego; zalecane jest 
nawadnianie w celu zwalczania parcha zwykłego na bardzo lekkich glebach 

▪ Olympus ma umiarkowaną tolerancję na suszę i ciepło oraz może dawać wysokie 
plony bez nawadniania i dobrze radzi sobie w gorącym klimacie 

▪ Olympus utrzymuje silne rośliny aż do pełnej dojrzałości, co może utrudniać 
zawiązywanie się skórki oraz może opóźniać gromadzenie się cukrów  

▪ Aby ułatwić dobre wiązanie skórki i zapewnić optymalny poziom suchej masy, 
należy upewnić się, że plon jest przynajmniej w 50% wyschnięty przed desykacją 
oraz należy rozważyć podzieloną dawkę lub sekwencję różnych składników 
aktywnych w uprawach o silnych łodygach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Przybliżona liczba 
bulw 

Zalecana gęstość  
bulw na hektar 

Ilość  
sadzeniaków t/ha 

W odstępach  
między rzędami  
[rzędy 90 cm] 

Rozmiar bulw Na tonę Na 50 kg Cm 

35x55mm 13600 680 30233 2.22 36.23 

35x50mm 16360 818 34434 2.15 31.80 

50x60mm 8820 441 23519 2.67 46.56 

Agriana Sp. z o.o. 
ul. Główna 9 
82-224 Szymankowo 
NIP: 579-22-53-712 
Tel.: +48 55 271 19 84  

W celu uzyskania dalszych 

informacji skontaktuj się z 

lokalnym 

przedstawicielem lub 

odwiedź naszą stronę 

internetową pod adresem: 

www.agriana.pl 
Dołożono wszelkich starań, aby rady, informacje, zalecenia i stwierdzenia 

zawarte w niniejszym opisie były prawidłowe. Agriana Sp. z o.o. nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z ich 

użytkowania. 


