االحتفال بخمسني عاما ً
من التخزين

التركيز على التنوع

أتالنتيك

منذ عام  ،1964ظلت )SBCSR( Sutton Bridge Crop Storage Research
التي تعتبر أهم وحدة معنية بتخزين احملاصيل في اململكة املتحدة تعمل
على حتسني جودة احملاصيل ،خاصة البطاطس وذلك بسعيها لفهم
التخزين بطريقة أفضل .وقد ظل دائما ً التركيز األكبر على ضمان نقل
التكنولوجيا اخلاصة بآخر األبحاث ونتائج التطوير لتحسني الطريقة التي
تخزن بها الشركات محاصيلها.
وستستمر احتفاالت العاملني بهذا القطاع
مبرور  50عاما ً على إنشاء هذه الوحدة املتميزة
في مجال أبحاث تخزين احملاصيل طوال فصل
الصيف ،حيث تشهد أياما ً معنية باجلوانب
الفنية وفاعليات اجتماعية مخصصة لتطوير
التخزين وتبادل املعرفة وأفضل املمارسات.

شهد آدريان كننجتون ،رئيس ،SBCSR
العديد من التحسينات في تكنولوجيا التخزين
خالل مدته التي قضاها في تلك الوحدة .يقول
آدريان «بوجه عام ،أهم جانب شهد حتسنًا هو
القدرة على السيطرة على بيئة التخزين عن
كثب لضمان أقل تغييرات في اجلودة .ويتمثل
اإلجناز الرئيسي في مجال تخزين البذور في
حتسني النظام الصحي في اخملازن وإدارة األمراض،
وهو أمر هام للحفاظ على حالة صحية عالية
لصناعة البذور في اململكة املتحدة.
ويقول آدريان «يتم تخزين حوالي  3.5مليون
طن من البطاطس في اململكة املتحدة سنويا ً
في حوالي  2500مستودع من قبل  1000زارع».
وأضاف يقول « ولكن تتفاوت مستويات الكفاءة
التي يتم الوصول إليها في اخملازن .حتتاج

نصائح
عن
التخزين

اخملازن إلى االستثمار لتحسني الكفاءة وحتقيق
أقصى قدر ممكن من العائدات».

«وقد تطورت كل أجهزة التكنولوجيا وأجهزة
الكمبيوتر وأجهزة االستشعار عن بعد .ولكن
هناك شيء واحد لم يتغير :احلاجة إلى توحيد
البيئة واحلاجة امللحة للمراقبة اليومية واإلدارة
وحتديدا بفحص احملصول اخملزن بانتظام ورؤيته
ً
على الطبيعة وشمه .ولكننا نعمل على ذلك
في SBCSR؛ ففي الوقت احلالي يوجد مشروعان
يهتمان باالستخدام التجاري «ألنوفإلكترونية»
لالكتشاف املبكر لألمراض واألوبئة ومراقبة اجلودة
بشكل آلي».
هناك الكثير الذي ميكننا االحتفال به من
اخلمسني سنة األخيرة ،ولكن  SBCSRتتعامل مع
حتديات التخزين الفنية التي تنتظرنا.
االتصال بخبراء :SBCSR

هاتف +44 )0( 1406 351 444 :أو بريد
إلكترونيsbcsr@potato.ahdb.org.uk :

موقع إلكترونيwww.potato.org.uk/ :
crop-storage/about-sutton-bridge-csr

البذور

الوصف

محصول رئيسي مبكر ،مناسب للتصنيع
إنتاجية متوسطة مع مستويات منخفضة
للمحاصيل التي ال تفي باملعايير
مادة عالية اجلفاف
مقاومة لديدان كيس البطاطس األسطوانية
Globodera rostochiensis Ro1

االستخدام

التصنيع

خصائص الدرنات
• نعومة القشرة:

• شكل الدرنات:
• عمق العينني:
• لون القشرة:
• لون اللب:

• لون الزهرة:
• لون قاعدة
التبرعم اخلفيف:

متوسطة

قصيرة ،بيضاوية

متوسطة الضحولة

كرميي
كرميي

بنفسجي مائل
للحمرة

وردي

www.potato.org.uk/varieties

تواريخ املفكرة
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فروت لوجيستيكا ،برلني ،أملانيا

ملزيد من املعلومات تفضل بزيارة:
www.potato.org.uk/events

روبرت بيرنز
مدير قسم البذور والتصدير
مجلس البطاطس
Rural Centre, West Mains
Newbridge, Scotland EH28 8NZ
هاتف+ 44 )0( 131 472 4149 :
فاكس+ 44 )0( 131 472 4065 :
robert.burns@potato.ahdb.org.uk

صوفي لوك
مسؤولة االتصاالت
مجلس البطاطس
Stoneleigh Park, Kenilworth
Warwickshire, England CV8 2TL
هاتف+44 )0( 24 7647 8772 :
sophie.lock@potato.ahdb.org.uk

© حقوق النشر  2014جمللس تطوير الزراعة والبستنة ( )AHDBمجلس البطاطس هو أحد أقسام AHDB. Potato Council, Agriculture & Horticulture Development Board, Stoneleigh Park, Kenilworth, Warwickshire CV8 2TL

www.loudgroup.com

تفاصيل االتصال
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World Service
أنواع مختلفة ألكثر من  60دولة

قم بزيارة جناح بذور
البطاطس البريطانية
في معرض بطاطس أوروبا

نواحي فنية

أخبار

أفضل ممارسة

التصدير

البذور
البر
يطانية

سيجد املستوردون والزراع الذي يسعون لشراء بذور عالية اجلودة تتسم بصحة
عالية كل الترحاب عند زيارتهم جلناح البذور البريطانية اخلاص مبجلس البطاطس
في معرض بطاطس أوروبا (بوكرود ،هانوفر 4-3 ،سبتمبر .)2014

ويقول رئيس مجلس البطاطس والبذور والصادرات
روبرت بيرنز «تتمتع البذور البريطانية بصحة متميزة
وجودة عالية»« .معرض بطاطس أوروبا من أهم
املعارض املعنية بصناعة البطاطس وهو يجذب
آالف الزوار العاملني بهذا اجملال من كل أنحاء العالم،
ويساعد الزراع في التعرف على أحدث التطورات في
السوق وااللتقاء مبوردين محتملني جدد».
في جناح مجلس البطاطس في معرض
بطاطس أوروبا سوف تتاح الفرصة للزوار لاللتقاء
بالبريطانيني املتخصصني في علم احملاصيل الذين
ميكنهم تقدمي املعرفة واملشورة والتوصيات فيما
يخص البذور واألنواع والسالالت ،فضال ً عن االلتقاء

بالزراع واملصدرين.
ويوضح روبرت قائال ً «لدى زراع البذور في
بريطانيا منهج على درجة عالية من املهنية إلنتاج
البذور املناسبة للسوق املستهدف ،كما أن البذور
البريطانية تتم زراعتها بنجاح في أكثر من  50دولة».
«وميكن للباحثني عن مزيد من احلماية التعرف على
برنامج شهادة سيف هيفن الطوعية الذي يتبع
بروتوكوالت صارمة لضمان تطبيق أعلى املعايير على
اإلطالق .يجب على أي شخص يرغب في احلصول
على شهادة سيف هيفن الرجوع إلى املورد البريطاني
املعتاد اخلاص به أو طلب احلصول على مزيد من
املعلومات».

اخلبرة بالبذور واألنواع املتنوعة

املصدرون  Cygnet PEPهم عارضون منتظمون
في معرض بطاطس أوروبا ،متخصصون في تصدير
بذور البطاطس االسكتلندية إلى العمالء في
جميع أنحاء العالم.
وأوضح مدير الشركة أالسدير ماك لينان قائال ً
«لدى  Cygnet PEPحقوق حصرية في جميع
أنواع البذور التي تقوم  Cygnet PEPباستنباتها،
وجملموعة كبيرة من األنواع احلرة املقبولة دوليا ً
واملناسبة للمائدة ،والقلي ،وعمل رقاقات
البطاطس والبطاطس املقرمشة .نحن نعرض
العديد من األنواع اخلاصة بنا في معرض بطاطس
أوروبا ،كما أننا دائما ً مشغولون في جناحنا بعقد
اللقاءات واالستفسارات ».تقوم Cygnet PEP
ببرامج جتريبية شاملة تشمل مجموعة متنوعة
من أنواع املناخ ،التي تتراوح من املناخ احلار واملناخ
اجلاف في الشرق األوسط ،واملناخ الدافئ والرطب
في جنوب شرق آسيا وحتى املناخ البارد واملمطر في
أوروبا الشمالية.
ميكنك أن ترى تفاصيل جميع العارضني في
جناح بطاطس أوروبا خلف هذه النشرة.
تفضل بزيارتنا في سرادق التجارة الرئيسي
في اجلناح  ZC-09في بوكرود ،حيث سيتم
استقبالك بحفاوة وإعطاؤك معلومات عن
بذور البطاطس وأنواعها!

زيادة الصادرات في 2013/2014

آخر أخبار
البذور
ال
ي
بريطان ة

زادت صادرات بذور البطاطس
من بريطانيا بشكل مستمر في
العقد األخير.

أوضح موسم الصادرات  2013/2014الطلب القوي
واملستمر أيضاً ،مع تزايد الصادرات إلى مصر بشكل
قوي  -حتى  %20خالل هذا املوسم .صناعة البذور لدينا
التي تستند إلى خبرة طويلة تعمل عن كثب مع مجلس
البطاطس والسلطات احلكومية لضمان اجلودة العالية
واملستمرة للبذور البريطانية.

بداية قوية لبذور 2014
البذور البريطانية في عام  2014قد متت
زراعتها وهي تنمو بشكل جيد .ومازالت
األحوال جيدة حتى اآلن في موسم
النمو هذا ويتوقع زراع احلبوب البريطانية
موسما ً خاليا ً من املتاعب مع توفر كل
األنواع في وقت الحق من العام .معرض
بطاطس أوروبا الذي سيقام في شهر
سبتمبر سوف يكون مبثابة فرصة مثالية
للتحدث إلى مصدري البذور لدينا عن
ااملعروضات ومدى توفرها للتصدير.

حتدث عن البذور والتخزين
مع خبرائنا

اجلناح ZC-09

األحداث

في معرض بطاطس أوروبا 4-3 ،سبتمبر 2014

جناحنا يساعد املشترين واملستوردين الدوليني على التواصل مع
مستوردي البذور البريطانية عالية اجلودة ممن لديهم خبرة في هذا اجملال.

حتدث إلينا في معرض بطاطس أوروبا .2014

مقابلة املنظمات التالية
في جناح بريطانيا في
معرض بطاطس أوروبا
:2014
•Cullen Allen
•Cygnet Pep
•Greenvale
•IPM Potato Group
•Mylnefield
•Potato Council
•SASA
•Skea Organics
•Sutton Bridge Crop
Storage Research

سيشارك في الفاعلية هذا العام بعض من أكبر
تقدما في صناعة
شركات البطاطس وأكثرها
ً
البطاطس البريطانية ،األمر الذي يتيح الفرصة
املثلى مللتقيات العمل اجلديدة .سيحضر مصدرو
البذور إلى جناح مجلس البطاطس للترحيب
باألشخاص اجلدد واحلاليني ،بحيث يتوفر للزائرين
مكان واحد مركزي لالجتماع.
مجلس البطاطس يعمل مع الصناعة
واحلكومة للمساعدة في تطوير أسواق تصدير بذور
البطاطس عالية اجلودة من بريطانيا ،ونحن على
اتصال مع املسؤولني احلكوميني في جميع أنحاء
العالم للمساعدة في تيسير اإلجراءات لعمالء
البذور البريطانية.
خبراء تخزين احملاصيل الدوليون ،مؤسسة
Sutton Bridge Crop Storage Research
( ،)SBCSRحتتفل بإجناز يتمثل في  50عاما ً من
أبحاث التخزين هذا العام .مؤسسة  SBCSRالتي
مت تأسيسها في عام  1964أصبحت رائدا ً عامليا ً
في تكنولوجيا تخزين احملاصيل ،كما أن خبراءها
الدوليني سوف يكونون متواجدين في اجلناح
للمساعدة في احتياجات تخزين احملاصيل.

•ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة
www.potato.org.uk/seed-export
•ميكن االطالع مجانًا على التفاصيل
نوعا من البطاطس
اخلاصة بأكثر من ً 150
يتم زراعتها في بريطانيا ،وتفاصيل
االتصال اخلاصة بوكالء ومستنبتني
بريطانيني في قاعدة البيانات اخلاصة
بأنواع البطاطس اخملتلفة ،والتي يديرها
مجلس البطاطس بالتعاون مع «هيئة
العلوم والنصائح للزراعة في اسكتلندا»
( ،SASAاحلكومة االسكتلندية).
www.potato.org.uk/varieties

Cullen Allen

Cygnet PEP Ltd

يرجع تاريخ  Cullen Allenفي مجال التجارة إلى عام
 ،1870وهي واحدة من أعرق شركات البطاطس في
اململكة املتحدة ،حيث تخصصت في إنتاج وتسويق
بذور البطاطس من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.
نحن نقوم بتوريد بذور البطاطس التي مت التحكم عبر
أجيال متعاقبة والتي يتم إنتاجها من درنات مصغرة
مت اختبارها للتأكد من خلوها من األمراض والتي يقوم
بزراعتها فالحون يتم انتقاؤهم.
نحن نقوم بإنتاج وتسويق بذور أنواع حرة وأنواع
من برنامج االستنبات اخلاص بنا .نحن نعمل عن كثب
مع موردي البطاطس املنتجة بغرض احلفظ لتسويق
البطاطس احمللية والبطاطس اجلديدة املستوردة من
قبرص وأسبانيا .إنتاجنا يقدم جودة عالية لعمالئنا مع
إمكانية التتبع الكامل .نحن نقدم البذور وبطاطس
املائدة وخدمات التصدير واالستيراد وخبرة تربية البذور
وجتارب األنواع وتسويق أنواع جديدة والدرنات املصغرة.

شركة  Cygnet PEP Ltdهي شركة مملوكة
ألفراد ،وهي متخصصة في تصدير بذور البطاطس
االسكتلندية إلى العمالء في أنحاء العالم.
ونظرًا ألن  Cygnet PEP Ltdتتمتع بحق مطلق
في جميع األنواع اخملتلفة املستنبتة من قبل
 ،Cygnetوألنها تقوم بتربية مجموعة كبيرة من
أنواع البذور اجملانية املقبولة عامليًا ،فإنها تستطيع أن
تقدم للعمالء مجموعة متنوعة ومالئمة للوجبات،
والبطاطس املقلية ،ورقاقات البطاطس/والبطاطس
املقرمشة.
يختبر برنامج التطوير اخلاص بـ Cygnet PEP
 Cygnet PEPأنواع البذور اجلديدة في ظروف شديدة
التنوع بدءا ً من حرارة الصحراء في شمال أفريقيا
والشرق األوسط ،وحتى الظروف الرطبة الدافئة في
جنوب شرق آسيا والظروف املتنوعة نسبيًا عبر أوروبا.
تقع منشآت  Cygnet PEPويعمل زراع البذور
الرئيسيون في املنطقة اآلمنة باسكتلندا حيث يتم
استنبات البذور عالية اجلودة ،وتصنيفها ،ومراقبة
جودتها ،وتصديرها.

مستنبت/مصدر

Cullen Allen Ltd, 8 Wandsworth Drive,
Belfast BT4 2BJ

هاتف+44 )0( 2890 656 958 :
موبايل+44 )0( 7860 443 340 :
بريد إلكترونيeddie.craig@cullenallen.co.uk :
موقع إلكترونيwww.cullenallen.co.uk :

صيف اخلدمة العاملية 2014

ويقول روبرت بيرنز  ،رئيس مجلس البطاطس
للبذور والتصدير «تعال ودردش معنا»« .أخبر
مصدرينا وخبراءنا مبتطلباتك من البذور واألنواع
والتخزين واملعلومات الفنية».

مستنبت/مصدر

Cygnet PEP Ltd, Blairfield, Milnathort,
Tayside, Scotland UK KY13 0SG

االتصال :أالسدير ماك لينان
هاتف+44 )0( 1577 867 997 :
بريد إلكترونيalasdair@cygnetpep.com :
موقع إلكترونيwww.cygnetpep.com :

Greenvale AP Ltd
مستنبت/مصدر

شركة  Greenvale APهي إحدى شركات البطاطس
الرائدة في اململكة املتحدة ولديها ثالث مراكز تعبئة
متطورة ،ومكاتب جتارية في مناطق زراعة البطاطس
الهامة في اململكة املتحدة فضال ً عن اإلنتاج
التخصصي للبطاطس املبكرة في جيرسي وكورنول.
تدرك  Greenvale APأهمية استخدام بذور بجودة
فاخرة فقط إلنتاج أفخر بطاطس األوعية .شركة
 ،Greenvale APالتي تتبع استراتيجية «من البذور
إلى الوجبات» ،تقدم خدمة شاملة تفي بحاجات
الزراع ،وجتار التجزئة ،ومصنعي املنتجات الغذائية،
ومتعهدي توريد األغذية ،وجتار اجلملة .ويتم تقدمي
خدمة متكاملة متاما ً مع مجموعة مبتكرة وشاملة
من األنواع اخلاصة بها واألنواع احلرة .لدى Greenvale
 APشراكة خاصة بها في تربية البذور ،وعملية
الزراعة ،وحلول التخزين ،وأعمال تصدير البذور املزدهرة
مقرها اسكتلندا ،حيث تقدم دعما ً فنيا ً من الدرجة
األولى ملزارعيها وعمالئها.
Greenvale AP Ltd, Springfield, Burrelton
Blairgowrie, Perthshire, Scotland PH13 9PJ

االتصال :جيمس ثوربيرن
هاتف+44 )0( 1828 670 343 :
فاكس+44 )0( 1828 670 636 :
بريد إلكتروني:
james.thorburn@greenvale.co.uk
موقع إلكترونيwww.greenvale.co.uk :

IPM Potato Group Limited

مستنبت/مصدر

شركة  IPM Potato Groupمقرها أيرلندا ،وهي
شركة دولية رائدة في ابتكار أنواع البطاطس ،وإنتاج
البذور والتسويق .شركة  IPMالتي تتفاخر بواحد
من أكبر برامج استنبات البطاطس وأكثرها تطورا ً
في أوروبا ،تفخر أيضا ً بتقدمي مجموعة مكونة من 30
نوعا ً من البطاطس اململوكة لها والتي يتم تصديرها
إلى أكثر من  40دولة في جميع أنحاء العالم .يتم
تقدمي الرعاية للعمالء من قواعد اإلنتاج في أيرلندا
واسكتلندا وهولندا وفرنسا وأمريكا اجلنوبية ومن
خالل اتفاقيات الترخيص في أمريكا الشمالية
وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا .شركة IPM
شركة رائدة في مجال بذور البطاطس في أيرلندا،
وهي أكبر مصدر لألنواع احملمية من اململكة املتحدة.
املقر الرئيسيIPM Potato Group Limited, :
Unit 412, Q House, 76 Furze Road,
Sandyford Industrial Estate, Dublin 18,
Ireland
هاتف353+ )0( 1 213 5410 :
فاكس353+ )0( 1 295 8035 :
بريد إلكترونيinfo@ipmpotato.com :
موقع إلكترونيwww.ipmpotato.com :

Mylnefield Research
Services Ltd
أبحاث احملاصيل/االستنبات

) Mylnefield Research Services (MRSهي
شركة تابعة مملوكة كليًا ملؤسسة James Hutton
 ،Instituteوهو مركز رائد على مستوى العالم في
استنبات البطاطس وأبحاثها.
تقوم  MRSباستنبات البطاطس جملموعة من
الشركات التجارية لك ٍ
ل من أسواق البطاطس
الطازجة والبطاطس املصنعة .تشتمل أنواع
البطاطس احلالية الناجحة على ،Lady Balfour
و  ،Vales Sovereignو ،Gemsonو.Mayan Gold
أيضا مجموعة شاملة من
كما تقدم ً MRS
اخلدمات في مجال صناعة البطاطس ،منها على
سبيل املثال تطوير عمليات التشخيص اخلاصة
مبسببات أمراض النبات ،واألبحاث في أمراض
البطاطس وعلم األوبئة اخلاص بها ،وحتسني اإلنتاج
املستدمي للبطاطس وجودة البطاطس بعد احلصاد.
Mylnefield Research Services Ltd,
Errol Road, Invergowrie, Dundee,
Scotland DD2 5DA
االتصال :الدكتور جوناثان سنيب
هاتف+44 )0( 1382 568 568 :
فاكس+44 )0( 1382 568 501 :
بريد إلكترونيjsnape@mrsltd.com :
موقع إلكترونيwww.mrsltd.com :

احلكومة االسكتلنديةSASA/
احلكومة/املؤسسات

يوفر  ،SASAوهو قسم من احلكومة االسكتلندية،
العلوم والنصائح للزراعة في اسكتلندا ،كما أنه
اجلهة التي تصادق على إنتاج بذور البطاطس في
اسكتلندا.
يدير  SASAمشروع تصنيف بذور البطاطس،
لضمان إنتاج بذور عالية اجلودة في اسكتلندا من خالل
وفقا ألدق معايير اخللو من
عمليات فحص رسميةً ،
األمراض واملطابقة للنوع.
عالوة على ذلك ،فإن  SASAيقيم الصالت مع
الدولة املستوردة مع التركيز علىالظروف النباتية
الصحية لتصدير البطاطس ،كما أنه يجري أنشطة
علمية تدعم صناعة البطاطس االسكتلندية.
تشتمل أنشطة  SASAعلى خدمات التشخيص
ذات التقنية العالية وبرامج أبحاث البطاطس.
Science & Advice for Scottish Agriculture,
Roddinglaw Road, Edinburgh, Scotland
EH12 9FJ
االتصال :جون اليكوت
هاتف+44 )0( 131 244 8963 :
فاكس+44 )0( 131 244 8920 :
بريد إلكترونيjohn.ellicott@sasa.gsi.gov.uk :
موقع إلكترونيwww.sasa.gov.uk :

Skea Organics Ltd
مستنبت/مصدر

شركة  Skea Organicsمتخصصة في زراعة
املنتجات العضوية وتسويقها ،خاصة بذور البطاطس،
وبطاطس االستهالك اآلدمي ،واخلضروات .يسمح
املناخ االسكتلندي للشركة بإنتاج بذور ذات مستويات
جدا من األمراض ،حتى بدون استخدام أي
منخفضة ً
مواد كيميائية.
تنتج الشركة مجموعة متنوعة من البطاطس،
مخصصة للمستنبتني الرواد في الزراعة العضوية،
تشتمل على أنواع حديثة حتتوي على أفضل مقاومة
متاحة ضد األمراض.
مثلما توفر  Skea Organicsمجموعة كبيرة
من أنواع البذور القدمية غير العضوية ذات الشكل
أيضا توفر بذور
وخصائص املذاق اخلاصة ،فإنها ً
البطاطس العضوية بشكل رئيسي إلى الزراع في
اململكة املتحدة ،وأيرلندا ،وأملانيا ،كما أنها مهتمة
بشدة بالبحث عن عمالء جدد في أوروبا حيث
سيستفيد الزراع من جودة البذور اخلاصة بها.
Skea Organics Ltd, East Mains Farm,
Auchterhouse, Dundee, Scotland DD3 0QN
االتصال :أندرو سكي
هاتف+44 )0( 1382 320 453 :
بريد إلكترونيandrew@skea.co.uk :
موقع إلكترونيwww.skea.eu :

Sutton Bridge Crop
Storage Research

أبحاث التخزين

تعتبر  Sutton Bridgeهي املركز الرائد في األبحاث
املستقلة اخلاصة بتخزين البطاطس في أوروبا.
تشتهر  Sutton Bridgeبخبرتها في البحث
والتطوير في مجال التخزين ،ونقل املعلومات ،واخلدمات
االستشارية.
واحدا من أكثر الفرق
يعد فريق Sutton Bridge
ً
خبرة في هذا اجملال ،كما أنه يتمتع مبعرفة واسعة في
إدارة التخزين ،وتوقف منو البراعم ،وعلم األمراض.
لالستفسارات املرتبطة بتخزين احملاصيل ،ميكنك
زيارتنا في جناح مجلس البطاطس أو االتصال بنا على:
Sutton Bridge Crop Storage Research,
East Bank, Sutton Bridge, Spalding,
Lincolnshire, England PE12 9YD
االتصال :أجاي جينا
هاتف+44 )0( 1406 351 444 :
بريد إلكترونيajay.jina@potato.ahdb.org.uk :
موقع إلكترونيwww.potato.org.uk :

إن  Sutton Bridgeجزء من مجلس البطاطس الذي
هو أحد أقسام مجلس تطوير الزراعة والبستنة
(.)AHDB

www.potato.org.uk

