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OFERTA WDROŻENIOWA
‘HOKENT’ – nowa polska odmiana truskawki
Słowa kluczowe: truskawka, odmiana, Fragaria x ananassa Duch.
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Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze
i społeczne
Odmiana ‘Hokent’ jest nową odmianą deserową, cenną zwłaszcza z uwagi na wczesną
porę dojrzewania i wysoką jędrność i atrakcyjność owoców oraz ich walory
prozdrowotne. Polecana jest zarówno do uprawy na plantacjach towarowych, jak i w
ogrodach przydomowych i działkowych, do uprawy tradycyjnej i pod osłonami na zbiór
przyspieszony. Z uwagi na małą podatność owoców na szarą pleśń może być także
uprawiana metodą integrowaną.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze (producenci truskawek); Ośrodki Doradztwa Rolniczego;
Ogrody działkowe i przydomowe.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakład Hodowli Roślin Sadowniczych

Hodowca / Autor odmiany:
dr Agnieszka Masny
tel. 46 83 45 273
e-mail: Agnieszka.Masny@inhort.pl
prof. dr hab. Edward Żurawicz
tel. 46 83 45 425
e-mail: Edward.Zurawicz@inhort.pl
Kontakt:
jw.

