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OFERTA WDROŻENIOWA
‘POLBEN’ – nowa odmiana porzeczki czarnej
Słowa kluczowe: porzeczka czarna, Ribes nigrum L., odmiana przetwórcza.
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Krzewy i owoce odmiany ‘Polben’

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Odmiana ‘Polben’ jest nową odmianą porzeczki czarnej, o owocach przydatnych głównie
do zamrażalnictwa i przetwórstwa na soki zagęszczone (koncentrat). Ze względu na
wysokie plonowanie, dobrą jakość owoców i wysoką polową odporność roślin na
mączniaka i średnią odporność na antraknozę liści i rdzę wejmutkowo-porzeczkową oraz
przydatność do zbioru kombajnowego owoców, może być polecana do uprawy
towarowej i amatorskiej.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze i szkółkarskie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych.
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Praca wykonana w Instytucie Ogrodnictwa w ramach Programu Wieloletniego (2015-2020), Zadanie 1.2
„Tworzenie i wdrażanie postępu biologicznego w systemie zrównoważonej produkcji sadowniczej (hodowla
odpornościowa, jakościowa i adaptacyjna)”, finansowanego przez MRiRW.

