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Oferta odmianowa  

Truskawka ‘Panvik’ 
 

‘Panvik’ to wartościowa odmiana truskawki o wysokiej jakości owocach zarówno deserowych, 

jak i przydatnych do przetwórstwa. Jest odmianą o późnym terminie dojrzewania owoców. 

Wykazuje wysoką tolerancyjność na choroby grzybowe występujące często na plantacjach 

towarowych.  

 

PRZEWAGA RYNKOWA: 

• Atrakcyjne owoce pomarańczowo-czerwone, 

równomiernie wybarwione, o dość silnym 

połysku oraz intensywnie czerwonym miąższu   

• Owoce te są trwałe i nie ulegają uszkodzeniom 

mechanicznym podczas zbioru i w transporcie, 

zachowując atrakcyjny wygląd 

• Mała podatność owoców na szarą pleśń 

• Mała podatność roślin na białą i czerwoną 

plamistość liści, mączniaka prawdziwego 

truskawki, a także na werticiliozę.  

• Wysoka wytrzymałość roślin na przemarzanie 

• Odmiana polecana zarówno do uprawy na 

plantacjach towarowych, jak i w ogrodach 

przydomowych. 

OWOCE  

Owoce odmiany ‘Panvik’ dojrzewają do tygodnia 

później niż owoce odmiany ‘Senga Sengana’ i do 2-3 dni później od owoców odmiany ‘Florence’.  

Są duże i średniej wielkości, szeroko stożkowate lub sercowate, jędrne (jędrniejsze niż owoce odmian 

‘Elsanta’ i ‘Honeoye’), o zagłębionych orzeszkach, atrakcyjne w wyglądzie. Umiarkowanie 

aromatyczne, lekko kwaskowe, smaczne.  Kielich przylegający do owocu, o średnicy nieco mniejszej w 

stosunku do średnicy owocu i działkach dość szerokich, nieco odchylonych, umiarkowanie trudno 

oddzielający się od owocu. 
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ROŚLINA 

Wzrost roślin umiarkowanie silny, pokrój 

rozłożysty do lekko wzniesionego, średnio 

zwarty, ulistnienie średnio obfite. Liście 

jasnozielone, o średnim połysku, lekko 

wklęsłe wzdłuż nerwu głównego, o 

ząbkowanych brzegach, tępo zakończonych 

(półkolistych). Rozłogi liczne, słabo 

owłosione, o słabym zabarwieniu 

antocyjanowym. Kwitnienie obfite. 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY 

Owoce są mało podatne na szarą pleśń. 

Rośliny wykazują małą podatność na białą i 

czerwoną plamistość liści oraz mączniaka 

prawdziwego truskawki, a także na 

werticiliozę.  

 

POCHODZENIE  

Jest to krzyżówka dwóch polskich odmian deserowych o późnej porze dojrzewania, od których 

zaczerpnięto jej nazwę: ‘Panon’ - truskawki o bardzo trwałych, jędrnych, dużych, pomarańczowo-

czerwonych owocach z silnym połyskiem oraz ‘Vikat’ - bardzo obficie plonującej, o bardzo dużych, 

krwistoczerwonych owocach i dobrym smaku. 

 

Panvik (Panon x Vikat) została wpisana do Krajowego Rejestru Odmian Roślin Sadowniczych oraz Księgi Ochrony Wyłącznego 

Prawa do Odmiany w marcu 2017 roku i podlega ochronie do 2042 roku.  
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