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OFERTA WDROśENIOWA - 2006
‘RECODA’ - oryginalna odmiana truskawki
hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Słowa kluczowe: truskawka, odmiana, Fragaria x ananassa Duch.
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TRUSKAWKA – ‘RECODA’
(Klon o numerze hodowlanym K-1580)
Rodowód: ‘Real’ x ‘Vicoda’

Innowacyjność wdroŜeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
‘Recoda’ jest nową odmianą, cenną z uwagi na późną porę dojrzewania owoców, obfite
plonowanie i wysoką zdrowotność roślin. Polecana jest zarówno do uprawy na
plantacjach towarowych, jak i w ogrodach przydomowych. Ze względu na wysoką
zdrowotność roślin, moŜe być zalecana do upraw proekologicznych.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdroŜeniowa
Gospodarstwa sadownicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego
Twórcy oferty wdroŜeniowej:
Zakład Hodowli Roślin Sadowniczych
Zakład Planowania Naukowego

Autorzy odmiany:
mgr Agnieszka Masny
tel. (046) 83 45 273
e-mail: Agnieszka.Masny@insad.pl
prof. dr hab. Edward śurawicz
tel. (046) 834 54 25
e-mail: Edward.Zurawicz@insad.pl

