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I fot. t. 5-tetnie krzewy odmiany'Potares'

o wysokiej jakości i przydatnosci do prze-

twórstwa, gtownie do produkcji koncen-

tratu i soków. Zawierają srednio dużo eks-

traktu oraz barwnikow antocyianowych

i kwasu askorbinowego (wit' C), maiQ

duzq kwasowośc. odmiana jest poźna,

owoce do1rzewają 5-7 dnl po odmianie
'Ben Lomond'. Plonuje dobrze na glebach

żyznych. Gtownq jejzatetq jest 9enetycz-
na odpornośc roślin (gen Ce od agrestu)

na wielkopqkowca porzeczkowego, naj-

gr oznielszegoszkodnika i wektora wirusa

rewersji porzeczki Czarnq. Rośtiny są wy-

trzymate na mroz oraZ Wykazujq wysoką

polową odpornosc na amerykanskiego

mqczniaka agrestu, sq średnio podatne

na antraknozę tiści i rdzę wejmutkowo-

- porzeczkowq. od miana jest przydatna

do kombajnowego zbioru owocow.
'Tihope' ('Titania' x P9/11/14) ma silnie

rosnące, srednio roztozyste krzewy (fot.4) '

Pędy są silne i grube, srednio [iczne. owoce

t fot. Z. Owoce odmiany'Polares' na krzewie

duze i średniej wielkości (fot' 5 i ó), mają

wysoką przydatnośc do przetworstwa

i zamrażalnictwa. Zawierają dużo ekstraktu

oraz srednio dużo barwnikow antocy1ano-

wych ikwasu askorbinowego (wit. C), mają

duzą kwasowośc' odmiana średnio wczes-

na, owoce dojrzewajq w podobnym termi-

nie lak u odmiany'Ben Lomond'. Odmiana

plenna. Rośtiny są wytrzymate na mroz,

odporne na amerykanskiego mączniaka

agrestu i rdzę wejmutkowo-porzeczkową,

srednio podatne na antraknozę tiści. od-
miana jest przydatna do kombainowego

zbioru owocow.

UWAGA NA NIELEGALŃY
MATERIAŁ
W tym miejscu kotejny już raz chciatbym

uświadomic oraz przestrzec wszystkich

przed nielegalnym rozmnażaniem obu

wymienionych wyżei oraz pozostatych

polskich odmian:'Tise[','Tiben','Ores',

I fot. g. Owoce odmiany'Polares'w gronach

'Tines', 'Ruben' i 'Gofert', chronionych

wspólnotowym prawem. Prawo to ozna-

cza, że tylko hodowca, czy[i Instytutogrod-

nictwa' ktory jest zarazem wtaścicielem

tych odmian, ma prawo do zarobkowego

z nich korzystania. Rozmna zanie i rozpo-

wszechnianie materiatu szkotkarskiego

tych odmian wymaga zezwolenia Insty-

tutu Ogrodnictwa, czyli licencji udzieLonej

na piśmie. Licencje takie zostaty udzielone

polskim szkotkarzom i kwalifikowany ma-

teriat szkótkarski tych odmian jest już

produkowany w dużych ilościach, jest

więc dostępny do zakładania plantacii

porzeczki czarnej w Polsce (aktualny

wykaz licencjobiorcow informacje wraz

z krotkim opisem wszystkich odmian,

a także szczegoły dotyczące ochrony

prawnej odmian roslin sadowniczych.

w tym porzeczki czarnej, hodowli Insty-

tutu ogrodnictwa podane są na stronie:

http;//www.i nhort.ptlodmiany- hodowli-ro)
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I fot. e. Owoce odm jany'Tihope'w gronach
I rot. ł. 3-Letnie krzewy odmiany 'Tihope' I fot. S. Owoce odmiany'Tihope'na krzewie

www.jagodnik.pl
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Tabeta l. Charakterystyka odmian porzeczki czarne1 pod wzgLędem wybranych cech

morfologicznych i podatności na choroby 9rzybowe, ocenianych w doswiadczeniu wdro-

żeniowym, SD w Dąbrowicach (średnie zalata2o16_Zo1f )

Tiset

Tytko ticenciobiorcy majq prawo rozmna-

żac i sprzedawac materiat szkotkarskiww.

potskich odmian do zaktadania ptantacii

owocowych. Nielegalne rozmnażanie od-

mian objętych ochronq prawnę jest prze-

stępstwem, za które grozi kara grzywny'

ograniczenia wolności, a nawet kara po-

zbawienia wolności do jednego roku, na

podstawie Ustawy o ochronie prawnej

odmian roślin ,zdnia26czerwca 2oo3 r'

(Dz. U. nr 137,poz, t30o z późniejszymi

zmianami).

PRzYDAf, NoŚĆ ruowycH oDMlAN
DOUPRAWY
Wyniki badan uzyskane z doswiadczen

odmianowo-porownawczYch Prowa-
dzonych w Sadzie Doswiadczatnym (SD)

w Dąbrowicach k. Skierniewic potwierdzity

wysoką plennośc i jakośc owocow oraz

polową odpornosc roslin na ważne go-

spodarczo choroby grzybowe i szkodniki

odmian.Polares. i.Tihope'. Mogą byc one

potecane do uprawy konwencjonalnel, in-

tegrowanej iekotogicznej. W tym artykute

przedstawiam najnowsze, wstępne wyniki

badan dotyczqcych wartosci produkcyj-

nej obu tych odmian oraz kilku innych

wybranych do doświadczenia wdroze-

niowego w ramach Programu Wielolet-

niego (Zadanie'1.2) finansowanego przez

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Doswiadczenie zatożono na po[u SD w Dq-

browicach wiosnq 2014 roku. Jednoroczne

krzewy 9 odmian posadzono sadzarkq

1-rzędow ąwspotpracu jącq z cią9niklem,

w rozstawie 4,0 x 0,5 m (w przeliczeniu

5 tys. szt./ha). Krzewyocenianych odmian

posadzone zostaty w osobnych, sąsiednich

rzędach o dtugości ponad 170 m, w liczbie

okoto 34O szt. Doświadczenie załozono

w technologii do kombainowego zbioru

owocow. Wszystkie zabiegi pielę9nacyjne

prowadzono jak na plantacjach produk-

cyjnych, ochrona roslin oraz regulowanie

zachwaszczenia zgodne byty z zalecenia-

mi Integrowanej Produkcii (lP). W tatach

2016-2017 zebrano pierwszy i drugi plon

owocow testowanych odmian. Owoce

zbierano ręcznie z 20 losowo wybranych

krzewow (4 powtorzenia x 5 krzewow),

ze wzgLędu na jeszcze mtody wiek rośli n.

Wstępne wyniki dotyczące sity wzrostu,

plonowania, jakości oWoCoW i podatno-

ści roślin na gtowne choroby grzybowe

przedstawiono opisowo i w tabe[ach'1 i 2.

Testowane odmiany porzeczki czarnej

rożnity się sitq wzrostu _ od stabej, przez

umiarkowaną do silnej. 
.Polares' charakte-

ryzuje się stabą sitq wzrostu ,tworzy krze-

wy o wzniesionym pokroiu. Dta dobrego

wzrostu, rozwoju i plonowania krzewow

Wymaga żyznie1szych g[eb. Krzewy od-

miany.Tihope' rosną sitnie, pędy mają

tendencję do rozchylania się i tworzenia

średnio roztozystego pokroju. obie od-

miany wykazujq wysokq polową odpor-

nośc na podstawowe choroby grzybowe,

szczegolnie rośliny.Tihope' sq w matym

stopniu porażane przez patogeny (tab. 1 ).

AnaLiza wynikow w tabeti 2 wskazuje,

ze oceniane odmiany rózniIy pod wzgtę-

dem terminu dojrzewania owocow, plono-

wania i wielkosci owocow.'Polares' zalicza-

na jest do poznych, jej owoce dojrzewają

w podobnym terminie jak u'Ben Alder'
(20-25 tipca w centralnej Potsce).'Tihope'

to srednio wczesna odmiana, o owocach

dojrzewających w podobnym terminie
jak u.Ben Lomond'(12-15 tipca). Wstępne

wyniki dotyczące plonowania pokazują,

ze 
.Po[ares, wydata średnie plony owo-

cow, podobne jak u odmian'Ores'i'Tise['.

Niespodziewanie niskie plonowanie obu

ostatnich odmian byto efektem uszkodzen

pąkow i kwiatow przez przymrozki wio-

senne, szczegotnie w 2Ol7 roku. Natomiast
'Tihope' plonowata naitepieiw obu [atach

badan, a srednie plony owocow, w prze-

liczeniu na tha, wyniosty ponad 11 ton'

WieIkośc owocow (określona na podsta-

wie masy 1OO jagod) byta też zróznico-

wana i uza[eżniona od odmiany..Po[ares'

miata mate do średniej wieLkosci owoce

(ok. .l,O 
9), a 

.Tihope' wydata najwięk-

sze, atrakcyjne i jędrne owoce. Badania

i obserwacje będą kontynuowane w ko-

tejnych 3, 4 latach, w ce[u wyciągnięcia

wtaściwych wnioskow.

Praca została wykonana w ramach Pro-

g r a m u W i eloletni e go,,Dzi ata ni e na rzecz

po pr awy konku re ncyi nosci i in now acyj -

ności sektora ogrodniczego z uwzględnie-

niem jakości i bezpieczenstwa żywnosci

oraz ochrony srodowiska naturalnego",

zadanie 1.2, finansowanego przez Mini-

sterstwo Rolnictwa iRozwoiu Wsi.

srlny wznresrony

Gofert srLny rozłotysTY

Ores umiarkowany śr.roztozysty

TIHOPE h <ilnv śr. roftofy5ty

Tiben srLny śr. roztożysty

umiarkowany sr.roztozysty

POLARES słaby wznlesrony

ramerykański mqczniak a9restu, 2antraknoza liści porzeczek, 3rdza wejmutkowo-porzeczkowa

Tabeta 2. Plonowanie i wielkośc owoców wybranych odmian porzeczki czarnej badanych

w doświadczeniu wdrożeniowym, SD w Dąbrowicach (tata 20]ó-2017)

wczesny

wczesny

sr. wczesny 1,O4 103,0

sr. wczesny 194 2lo

poznY o,96 \74 158.s

POLARES pozny 0,84 124

119,5q?
1,44

111,O4,21'ó3t,8o

5'ó117

119,02121.32
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