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OFERTA WDROŻENIOWA  
 

‘GOFERT’ – nowa polska odmiana porzeczki czarnej  
 
Słowa kluczowe: porzeczka czarna, Ribes nigrum L., odmiana deserowa i przetwórcza 
 
Opis wdrożenia: 

 
Odmiana ‘Gofert’ w dniu 02 

lutego 2010 roku została wpisana do 

krajowego Rejestru Odmian COBORU. 

Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin 

(CPVO) w Angers, Francja, w dniu 19 

grudnia 2011 roku przyznał 

wspólnotowe prawo do odmiany (Nr UE 

31262) i jest ona chroniona wyłącznym 

prawem na terenie Unii Europejskiej do 

dnia 31.12.2036 r. 

Opis morfologiczny: Krzew 

rośnie dość silnie, ma pokrój wzniosły, 

ale pędy mają tendencję do rozchylania 

się w międzyrzędzia pod masą 

owoców. Pędy są średnio grube, liczne. 

Pąki małe, wydłużone odstające od 

pędów, łuski zewnętrzne koloru lekko 

antocyjanowego. Liście średniej 

wielkości, pięcioklapowe, jasnozielone, 

z wydłużoną środkową klapą. 

Kwiatostany pojedyncze i podwójne, 

średniej długości. 

Inne właściwości: Odmiana o 

wczesnej porze dojrzewania, owoce 

dojrzewają 8-10 dni wcześniej niż u 

odmiany 'Ben Lomond’, bardzo plenna i 

regularnie plonująca. Jagody są 

średniej wielkości i duże (0,9-1,2 g), 

smaczne, ze względu na odpowiedni 

stosunek cukrów i kwasów 

organicznych, mogą być wykorzystane 

w stanie świeżym jako deserowe. 

Owoce są także przydatne do 

przetwórstwa, do produkcji koncentratu, 

mrożonek i innych przetworów. Owoce 

zawierają dużo ekstraktu (17,8%), 

kwasu askorbinowego, wit. C (240 mg 

/100 g) oraz barwników 

antocyjanowych (340 mg/100 g). 

Rośliny są wytrzymałe na mróz, a pąki 

kwiatowe na przymrozki wiosenne, 

odporne na amerykański mączniak 

agrestu oraz rdzę wejmutkowo-

porzeczkową. Z uwagi na lekko 

rozłożysty pokrój krzewu oraz 

elastyczne pędy bardzo nadaje się do 

zbioru owoców przy zastosowaniu 

różnych typów kombajnów. 
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Siła wzrostu i pokrój 6-letnich krzewów  

odmiany ‘Gofert’ 
Owoce odmiany ‘Gofert’ 

 

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze 
i społeczne 
 

‘Gofert’ jest nową, wczesną odmianą porzeczki czarnej, o owocach przydatnych do 
spożycia w stanie świeżym oraz przetwórstwa i zamrażalnictwa. Ze względu na wysokie 
plonowanie, odporność roślin na choroby grzybowe liści i pędów oraz wysoką tolerancję 
pąków kwiatowych na przymrozki wiosenne jest polecana do tradycyjnej uprawy 
towarowej, integrowanej i amatorskiej. 
 
 

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa 
 

Gospodarstwa sadownicze; Szkółki roślin jagodowych; Ośrodki Doradztwa Rolniczego; 
Ogrody działkowe i przydomowe.  
 
 

Twórcy oferty wdrożeniowej: 
Zakład Hodowli Roślin Sadowniczych 

Hodowca / Autor odmiany:  
dr hab. Stanisław Pluta prof. nadzw. IO 
tel. 46 834 53 15 
e-mail Stanislaw.Pluta@inhort.pl 
 
prof. dr hab. Edward Żurawicz 
tel. 46 834 54 25 
e-mail Edward.Zurawicz@inhort.pl 
 
Kontakt: 
jw. 
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