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OFERTA WDROŻENIOWA
„Wprowadzenie do produkcji oryginalnej odmiany truskawki
‘PANON’ hodowli ISK”
Sł
owa kluczowe: truskawka, odmiana, Fragaria x ananassa Duch.
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TRUSKAWKA – ‘PANON’
(Klon o numerze hodowlanym K-9524-05)
Rodowód: ‘Pandora’ x ‘Onebor’

Innowacyjnośćwdroż
eniowa – efekty gospodarcze i społ
eczne
Odmiana ‘Panon’ jest nowąodmianądeserową, cennązwł
aszcza z uwagi na późną
porędojrzewania i wysokąjakośćowoców. Do obfitego plonowania wymaga zapylacza.
Polecana jest zarówno do uprawy na plantacjach towarowych, jak i w ogrodach
przydomowych i dział
kowych.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze (producenci truskawek), Ośrodki Doradztwa Rolniczego,
dział
kowicze.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakł
ad Hodowli Roślin Sadowniczych
Zakł
ad Planowania i Dokumentacji
Naukowej
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