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OFERTA WDROśENIOWA - 2006
‘KORAL’ - oryginalna odmiana wiśni
hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Słowa kluczowe: wiśnia, Prunus cerasus L., odmiana przetwórcza i deserowa

Opis wdroŜenia:
Odmiana ‘Koral’ w dniu 8 lutego
2006
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Wiśnia – ‘KORAL’
(Klon o numerze hodowlanym W-1)
Rodowód: Siewka z wolnego zapylenia odmiany ‘Nefris’

Innowacyjność wdroŜeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
‘Koral’ jest nową atrakcyjną odmianą o duŜej plenności drzew i szerokiej przydatności
owoców: zarówno do spoŜycia w stanie świeŜym, jak równieŜ na wszelkiego rodzaju
przetwory. MoŜe być polecana do uprawy towarowej (tradycyjnej i integrowanej), a takŜe
do nasadzeń amatorskich.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdroŜeniowa
Gospodarstwa sadownicze, Szkółki drzewek owocowych, Ośrodki Doradztwa
Rolniczego
Twórcy oferty wdroŜeniowej:
Zakład Odmianoznawstwa, Zasobów
Genowych i Szkółkarstwa
Zakład Planowania Naukowego

Autorzy odmiany:
dr ElŜbieta Rozpara
tel. (046) 834 54 37
e-mail: Elzbieta.Rozpara@insad.pl
Współautor: Jan Kępka, Gołosze 6

