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OFERTA WDROŻENIOWA
‘Polonez’ – nowa odmiana maliny owocująca w okresie letnio-jesiennym
Słowa kluczowe: malina, Rubus idaeus L., odmiana powtarzająca owocowanie,
ochrona prawna
Opis wdrożenia:

charakteryzuje się średnio silnym wzro-

Odmiana ‘Polonez’ (rodowód: 86031 x

stem i zwartym pokrojem. Pędy są

93561, numer hodowlany 03071) jest

średniej grubości, sztywne, z małą ilo-

w badaniach rejestrowych COBORU,

ścią kolców. Liście 3-listkowe, jasnozie-

krajowy rejestr – nr wniosku S 875 i jest

lone, średniej wielkości.

wyłącznym

Owoce są duże, jędrne, wyrównane

prawem do odmiany – nr wniosku

pod względem wielkości, o kształcie

S 236.

stożkowatym, barwy jasno-czerwonej,

chroniona

Odmiana

tymczasowym

ta

w Sadowniczym

została

wyhodowana

Zakładzie

Doświad-

błyszczące. W Polsce Centralnej dojrzewanie

owoców

rozpoczyna

się

czalnym Instytutu Ogrodnictwa w Brze-

o około tydzień później niż u odmiany

znej Sp. z o.o.

‘Polka’, zwykle w drugiej dekadzie

Odmiana ‘Polonez’ jest polecana do

sierpnia.

uprawy towarowej w Polsce od roku
2015.

Inne właściwości:
Owoce są bardzo smaczne, typowo

Opis morfologiczny:

deserowe, ale są też bardzo przydatne

‘Polonez’ jest odmianą maliny, która

dla

kwitnie i owocuje obficie w okresie let-

Odmiana mało podatna na choroby

nio-jesiennym, na pędach wyrastają-

i szkodniki.

cych wiosną i wczesnym latem. Krzew

zamrażalnictwa

i przetwórstwa.

Owoce odmiany ‘Polonez’

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
‘Polonez’ jest nową odmianą maliny, która obficie owocuje w okresie letnio-jesiennym

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze i szkółkarskie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, podmioty
zajmujące się dystrybucją owoców w stanie świeżym oraz zamrażalnictwem
i przetwórstwem owoców

Twórcy oferty wdrożeniowej:
Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu
Ogrodnictwa w Brzeznej Sp. z o.o.
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Praca wykonana w ramach Zadania 1.2 „Tworzenie i wdrażanie postępu biologicznego w systemie zrównoważonej
produkcji sadowniczej (hodowla odpornościowa, jakościowa i adaptacyjna)”, Programu Wieloletniego (2015-2020)
pn. „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, finansowanego przez MRiRW.

