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OFERTA WDROŻENIOWA
Nowa, średnio wczesna odmiana heterozyjna kapusty brukselskiej
‘Prezes F1’
Słowa kluczowe: kapusta brukselska, mieszaniec F1, cechy użytkowe
Opis wdrożenia
pada do połowy grudnia. Główki najlepsze
walory smakowe uzyskują po pierwszych
przymrozkach. Mieszaniec charakteryzuje
się średnią wysokością roślin około 1 metra, cylindrycznym kształtem łodygi i małymi do średniej wielkości liśćmi o krótkim
ogonku, silnie wklęsłej powierzchni i silnej
pęcherzykowatości. Rośliny posiadają silny nalot woskowy oraz intensywnie zieloną barwę. Główki zielone, zwięzłe o średniej wielkości, kuliste i wyrównane. Odmiana bardzo plenna, przeznaczona jest
do przetwórstwa, na mrożonki oraz do
bezpośredniego spożycia.

W roku 2013 do krajowego rejestru odmian w COBORU została wpisana pierwsza odmiana heterozyjna kapusty brukselskiej ‘Prezes F1’ otrzymana w Zakładzie
Genetyki, Hodowli i Biotechnologii, Oddział Warzywnictwa, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Odmiana ta jako
jedna z dwóch została wyhodowana po
raz pierwszy w Polsce przy wykorzystaniu
androgenicznych linii wsobnych wytworzonych w Pracowni Kultur Tkanek Instytutu Warzywnictwa. ‘Prezes F1’ jest odmianą kapusty brukselskiej o średniopóźnym terminie osiągnięcia dojrzałości
przeznaczoną do zbioru od połowy listo-
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Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Odmiana mieszańcowa ‘Prezes F1’ została wytworzona metodami hodowli klasycznej
oraz techniką kultur pylnikowych otrzymywania roślin androgenicznych, dzięki czemu
osiągnięto wysoki poziom wyrównania form mieszańcowych. ‘Prezes F1’ jest pierwszą
z dwóch nowych odmian heterozyjnych kapusty brukselskiej polskiej hodowli o cechach użytkowych i plenności porównywalnych do najlepszych zagranicznych odmian.
Wprowadzenie do obrotu nowoczesnych, polskich odmian kapusty brukselskiej przez
firmy hodowlano-nasienne może znacznie podnieść ich konkurencyjność w stosunku
do dominujących na polskim rynku producentów zagranicznych.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Polskie przedsiębiorstwa hodowlano-nasienne, ośrodki doradztwa rolniczego, producenci warzyw kapustnych, rolnicy indywidualni i działkowcy.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Genetyki, Hodowli i Biotechnologii
Roślin Warzywnych
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