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OFERTA WDROśENIOWA - 2006
‘LASZKA’ - oryginalna odmiana maliny
hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
(Sadowniczy Zakład Doświadczalny Spółka z o.o. w Brzeznej)
Słowa kluczowe: malina, Rubus idaeus L., odmiana deserowa, ochrona prawna

Opis wdroŜenia:
Odmiana
została

maliny

wpisana

do

„Laszka”

średniej długości. Owoce są duŜe lub

Krajowego

bardzo duŜe, wydłuŜone, czerwone,

Rejestru w dniu 04 lutego 2006 roku

delikatnie omszone.

oraz do Księgi Ochrony Wyłącznego

Inne właściwości: Odmiana o

Prawa w dniu 15 lutego 2006 roku na

wczesnej porze dojrzewania owoców.

okres do 15 lutego 2031 roku.

Owoce są bardzo duŜe, atrakcyjne,

Opis morfologiczny: odmiana

deserowe, smaczne. Są one mało

maliny,

podatne na uszkodzenia mechaniczne

pędach.

w czasie zbioru i transportu oraz mało

Wzrost roślin jest średnio silny, pędy

podatne na gnicie. Rośliny są mało

sztywne, z wierzchołkiem łukowato

podatne na przemarzanie, lecz pąki

wygiętym. Kolce dość liczne, małe.

mogą być uszkadzane w czasie silnych

Liście są duŜe,

mrozów.

jest

tradycyjną

owocującej

na

formą
dwuletnich

w większości 3-

listkowe, mocno pofałdowane z silnie
ząbkowatymi

brzegami.

Dwuletnie

pędy wydają liczne pędy owocujące,

MALINA – ‘LASZKA’
(Rodowód: 80408 x 80192 , numer hodowlany 85361)

Innowacyjność wdroŜeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
‘Laszka’ jest nową, bardzo poszukiwaną na rynku odmianą o wczesnym terminie
dojrzewania owoców. Ze względu na trwałość i wysoką jakość owoców jest odmianą
przeznaczoną na rynek owoców świeŜych. Polecana jest do uprawy towarowej
metodą tradycyjną i integrowaną oraz jako odmiana amatorska.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdroŜeniowa
Gospodarstwa sadownicze i szkółkarskie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, ogrody
działkowe

Twórcy oferty wdroŜeniowej:
Zakład Hodowli Roślin Sadowniczych
Zakład Planowania Naukowego
Sadowniczy Zakład Doświadczalny ISK
Spółka z o.o. w Brzeznej

Autor odmiany:
Dr Jan Danek
tel. (018) 445 84 11
e-mail: instytut@brzezna.pl

