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OFERTA WDROŻENIOWA  
 

Odmiana porzeczki czarnej ‘TIHOPE’  
 

Słowa kluczowe: porzeczka czarna, Ribes nigrum L., odmiana przetwórcza 
  

 
Opis wdrożenia. Odmiana ‘Tihope’ w 

dniu 06 lutego 2014 roku została 

wpisana do krajowego Rejestru Odmian 

COBORU. Wspólnotowy Urząd Odmian 

Roślin (CPVO) w Angers, Francja, w 

dniu 10 marca 2014 roku przyznał 

wspólnotowe prawo do odmiany (Nr UE 

37035) i jest ona chroniona wyłącznym 

prawem na terenie Unii Europejskiej do 

dnia 31.12.2039 r.  

Opis morfologiczny: Krzewy rosną 

silnie, mają pokrój lekko rozłożysty. 

Pędy są silne i grube, średnio liczne. 

Pąki duże, wydłużone odstające od 

pędów, łuski zewnętrzne koloru 

brązowego. Liście duże, pięcioklapowe, 

jasnozielone, wyraźnie unerwione, z 

wydłużoną środkową klapą. 

Kwiatostany pojedyncze lub podwójne, 

średniej długości i długie. Odmiana 

wytwarza duże i średniej wielkości 

owoce (1,0 – 1,2 g), zebrane w średniej 

długości grona, przeciętnie znajduje się 

ok. 10 owoców w gronie. 

 

Inne właściwości: Odmiana o średnio-

wczesnej porze dojrzewania, owoce 

dojrzewają w podobnym terminie jak u 

odmiany ‘Ben Lomond’. Odmiana 

plenna, wytwarza owoce o uniwersalnej 

przydatności do spożycia w stanie 

świeżym oraz przetwórstwa i 

zamrażalnictwa. Owoce zawierają dużo 

ekstraktu i kwasowości oraz średnio 

dużo barwników antocyjanowych i 

kwasu askorbinowego (wit. C). Rośliny 

są wytrzymałe na mróz, odporne na 

amerykański mączniak agrestu i rdzę 

wejmutkowo-porzeczkową, średnio 

podatne na antraknozę liści porzeczki. 

Aktualnie badana jest przydatność tej 

odmiany do kombajnowego zbioru 

owoców. 
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Owoce odmiany ‘Tihope’ Krzewy owocujące odmiany ‘Tihope’ 
 

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne 
 

‘Tihope’ jest nową odmianą porzeczki czarnej, o owocach przydatnych do przetwórstwa i 
zamrażalnictwa oraz na świeży rynek. Ze względu na wysokie plonowanie, dobrą jakość owoców 
oraz wysoką odporność roślin na choroby grzybowe liści i pędów może być polecana do 
tradycyjnej uprawy towarowej i amatorskiej. 
 

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa 
 

Gospodarstwa sadownicze, szkółki roślin jagodowych, Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 
Kwalifikowany materiał nasadzeniowy odmiany ‘Tihope’ będzie można nabywać u 
licencjobiorców Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach od jesieni roku 2014. Wykaz 
licencjobiorców tej odmiany znajduje się na stronie internetowej Instytutu 
(http://www.inhort.pl/odmiany-hodowli-io). 
 

Twórcy oferty wdrożeniowej: 
Zakład Hodowli Roślin Sadowniczych 
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