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Innowacyjność wdroŜeniowa – efekty gospodarcze
i społeczne
Innowacyjność metody polega na wykorzystaniu nowych surowic oraz/lub kombinacji
surowic wcześniej stosowanych w celu poszerzenia zakresu skutecznie wykrywanych
izolatów wirusa przy uŜyciu zestawów oferowanych przez Instytut Sadownictwa i
Kwiaciarstwa
Bezpośrednim efektem gospodarczym jest produkcja zestawów diagnostycznych o
wartości ok. 36 tys. zł rocznie. Pośrednim efektem gospodarczym jest natomiast
eliminacja chorych roślin z uprawy, dzięki czemu zmniejszone zostaną straty
sadowników spowodowane zmniejszeniem plonu i pogorszeniem jego jakości, a takŜe
strat w produkcji szkółkarskiej. Poprawienie zdrowotności materiału szkółkarskiego
poprawi takŜe konkurencyjność naszych szkółkarzy na rynku europejskim. Zgodnie z
wyliczeniami wykonanymi przez Pracownię Ekonomiki ISK, pośredni efekt gospodarczy
projektu moŜe wynosić ok. 26 mln. zł.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdroŜeniowa
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Producenci kwalifikowanego materiału
rozmnoŜeniowego drzew owocowych, Uczelnie i Instytuty ogrodnicze

Twórcy oferty wdroŜeniowej:
Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych
Pracownia Wirusologii
Zakład Planowania Naukowego
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