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OFERTA WDROŻENIOWA
‘RESIKA’ oryginalna odmiana agrestu
hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
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AGREST – ‘RESIKA’ (AGR-15)
Rodowód: ‘Resistenta’ x ‘Karpaty’

Innowacyjnośćwdroż
eniowa – efekty gospodarcze i społ
eczne
Odmiana ‘Resika’ jest nowąodmianąagrestu, o owocach przydatnych do spożycia w
stanie świeżym oraz do przetwórstwa i zamraż
alnictwa. Ze względu dobre plonowanie
oraz wysokąodpornośćroślin na amerykańskiego mączniak agrestu może polecana być
do tradycyjnej uprawy towarowej, integrowanej, jak i amatorskiej.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze, Szkół
ki roślin jagodowych, Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakł
ad Hodowli Roślin Sadowniczych

Autorzy odmiany:
Doc. dr hab. Stanisł
aw Pluta
tel. (046) 83 45 315
e-mail:Stanislaw.Pluta@insad.pl
prof. dr hab. Edward Żurawicz
tel. (046) 83 45 425
e-mail: Edward.Zurawicz@insad.pl

