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OFERTA WDROŻENIOWA  
 

Nowa średnio późna odmiana heterozyjna kapusty brukselskiej 
Apetita F1 

 
Słowa kluczowe: kapusta brukselska, mieszaniec F1, cechy użytkowe  

 
Opis wdrożenia 

 
‘Apetita F1’ jest nową odmianą heterozyj-
ną kapusty brukselskiej otrzymaną w Za-
kładzie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii, 
Oddział Warzywnictwa, Instytutu Ogrod-
nictwa w Skierniewicach i wpisaną do kra-
jowego rejestru odmian COBORU w roku 
2013. Odmiana ta, jako jedna z dwóch, 
została wyhodowana po raz pierwszy 
w Polsce przy wykorzystaniu androge-
nicznych linii wsobnych wytworzonych 
w Pracowni Kultur Tkanek Instytutu Wa-
rzywnictwa. ‘Apetita F1’ jest odmianą 
przeznaczoną do zbioru od połowy paź-

dziernika do połowy listopada. Mieszaniec 
charakteryzuje się średnią wysokością 
roślin ‒ około 90 cm, stożkowatym do cy-
lindrycznego kształtem łodygi, średniej 
wielkości liśćmi o wklęsłej powierzchni 
i średniej pęcherzykowatości. Rośliny po-
siadają silny nalot woskowy oraz inten-
sywnie zieloną barwę. Główki zielone, 
zwięzłe o średniej wielkości, kuliste i wy-
równane. Odmiana bardzo plenna, prze-
znaczona jest do bezpośredniego spoży-
cia oraz do przetwórstwa. 

 

  

‘Apetita F1’ 
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Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne 
 

Odmiana mieszańcowa ‘Apetita F1’ została wytworzona metodami hodowli klasycznej 
oraz techniką kultur pylnikowych otrzymywania roślin androgenicznych, dzięki czemu 
osiągnięto wysoki poziom wyrównania form mieszańcowych. ‘Apetita F1’ jest pierwszą 
z dwóch nowych odmian heterozyjnych kapusty brukselskiej polskiej hodowli o ce-
chach użytkowych porównywalnych do najlepszych zagranicznych odmian. Wprowa-
dzenie do obrotu nowoczesnych polskich odmian kapusty brukselskiej przez firmy ho-
dowlano-nasienne może znacznie podnieść ich konkurencyjność w stosunku do domi-
nujących na polskim rynku producentów zagranicznych.  

 

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa 
 

Polskie przedsiębiorstwa hodowlano-nasienne, ośrodki doradztwa rolniczego, produ-
cenci warzyw kapustnych, rolnicy indywidualni i działkowcy. 
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