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OFERTA WDROŻENIOWA - 2007
‘SELVIK’ – oryginalna odmiana truskawki
hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Sł
owa kluczowe: truskawka, odmiana, Fragaria x ananassa Duch.

Opis wdrożenia:
Odmiana ‘Selvik’ w dniu 02.02.2007
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TRUSKAWKA – ‘SELVIK’
(Klon o numerze hodowlanym K-9404-16)
Rodowód: ‘Selva’ x ‘Vicoda’

Innowacyjnośćwdroż
eniowa – efekty gospodarcze i społ
eczne
Odmiana ‘Selvik’ jest nowąodmianądeserową, cennązwł
aszcza z uwagi na późnąporę
dojrzewania, wysokąjakośćowoców i bardzo obfite plonowanie. Polecana jest zarówno
do uprawy na plantacjach towarowych, jak i w ogrodach przydomowych.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakł
ad Hodowli Roślin Sadowniczych
Zakł
ad Planowania Naukowego

Autorzy odmiany:
mgr Agnieszka Masny
tel. (046) 83 45 273
e-mail: Agnieszka.Masny@insad.pl
prof. dr hab. Edward Żurawicz
tel. (046) 83 45 425
e-mail: Edward.Zurawicz@insad.pl

