NOWE ODMIANY WARZYW
WYHODOWANE
W INSTYTUCIE OGRODNICTWA

Dr Urszula Kłosińska

W ostatnich latach zarejestrowano 10 odmian heterozyjnych
warzyw hodowli Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
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POMIDOR: Cykada F1
Rodowód: Linie rodzicielskie własnej hodowli

 Wczesność: bardzo dobra

 Plenność: wysoka

 Grona: pojedyncze, zwarte z 5 – 6 owocami
 Owoce: duże o masie od 160 do 240g, okrągłe, lekko
spłaszczone, gładkie, bardzo twarde, smaczne, o dobrej
trwałości pozbiorczej

 Struktura plonu: 90-94 % owoców o średnicy pow. 6 cm w plonie ogólnym
 Odporność na choroby:

wirus mozaiki pomidora
fuzaryjne więdnięcie (FOL, rasa 1 i 2)
fuzarioza zgorzelowa
brunatna plamistość liści pomidora
werticilioza

POMIDOR: SKW 1217
(w badaniach rejestrowych)
Rodowód: Linie rodzicielskie własnej hodowli

 Wczesność: bardzo dobra (lepsza niż u Cykady F1)
 Plenność: wysoka
 Grona: pojedyncze, zwarte z 6 – 8 owocami

 Owoce: b. duże i duże o masie od 190 do 280g,
lekko spłaszczone, smaczne, o dobrej trwałości pozbiorczej

 Struktura plonu: pow. 92-94 % owoców
o średnicy pow. 6 cm w plonie ogólnym
 Odporność na choroby: wirus mozaiki pomidora, werticilioza
fuzaryjne więdnięcie (FOL, rasa 1 i 2), brunatna plamistość liści pomidora
Obie odmiany są polecane do:
• uprawy integrowanej z ograniczoną ochroną chemiczną,
• uprawy na różnych podłożach pod osłonami oraz w polu przy palikach.

CECHY NOWYCH ODMIAN OGÓRKA
Edyp F1, Zefir F1, Ibis F1, Ikar F1, Ares F1
 wysoka plenność, przewaga kwiatów żeńskich
 dobra jakość owoców, bez cechy goryczy
 odporność na choroby, polecane do uprawy
integrowanej z ograniczoną ochroną chemiczną

 przydatność do uprawy w warunkach Polski:
uprawy wielkotowarowe i amatorskie
 przydatność do konserwowania i kwaszenia
oraz spożycia na świeżo

OGÓREK: EDYP F1
Rodowód: Linie rodzicielskie własnej hodowli
 Wczesność: średnia

 Plenność: wysoka
 Jakość plonu: ponad 90% plonu handlowego
w plonie ogólnym
 Odporność na patogeny:
kompleksowa odporność
na choroby: parch dyniowatych,
wirus mozaiki ogórka,
mączniak prawdziwy.
Wyróżnia się wysoką odpornością
na mączniaka rzekomego.
‘Edyp F1’

Kontrola podatna

OGÓREK:

ZEFIR F1

Rodowód: Linie rodzicielskie własnej hodowli

Wczesność: bardzo wczesna
 Plenność: wysoka
 Walory odżywcze: wysoka zawartość cukrów,
suchej masy, witamina C, niski poziom azotanów
W przetworach nie miękną, i nie mają
pustych przestrzeni

 Odporność na patogeny:
kompleksowa odporność na choroby:
parch dyniowatych, wirus mozaiki ogórka,
mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy
Kontrola
średniopodatna

‘Zefir F1’

OGÓREK:

IBIS F1

Rodowód: Linie rodzicielskie własnej hodowli
 Pierwsza polska odmiana tolerancyjna
na obniżone temperatury w fazie wschodów
i pierwszych liści
 Odmiana bardzo wczesna

 Plenność: wysoka, stabilna w latach
 Jakość plonu: owoce bardzo kształtne, smaczne
 Odporność na patogeny: wysoka,
odmiana polecana do uprawy
integrowanej z ograniczoną ochroną chemiczną

OGÓREK:

IKAR F1

Rodowód: Linie rodzicielskie własnej hodowli

 Wczesność: średnia
 Plenność: bardzo wysoka
 Jakość plonu: bardzo dobra struktura plonu:
ponad 90% plonu handlowego w ogólnym
 Walory przetwórcze: owoce w przetworach są
chrupkie, nie miękną i nie mają pustych przestrzeni
 Przydatność odmiany: „3 w 1”
(korniszony, konserwowanie, kwaszenie)

 Odporność na patogeny: kompleksowa
odporność na choroby, zwłaszcza na mączniaka
rzekomego

OGÓREK:

ARES F1

Rodowód: Linie rodzicielskie własnej hodowli

 Wczesność: późna
 Plenność: wysoka
 Jakość plonu: rewelacyjna struktura plonu: ponad
95% plonu handlowego w ogólnym,
bardzo duży udział owoców konserwowych,
owoce nie przerastają na grubość
 Przydatność odmiany: „3 w 1”
(korniszony, konserwowanie, kwaszenie) 15.09.2017
 Kompleksowa odporność na choroby
Wyróżnia się:
•silnym wzrostem roślin
•bardzo długim okresem wegetacji
•bardzo wysokim stopniem odporności
na mączniaka rzekomego

Ares F1

Kontrola podatna

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA:

Jadwiga F1

Odmiana otrzymana w oparciu o cechę
cytoplazmatycznej męskiej sterylności
 Wczesność: bardzo dobra
 Okres wegetacji: do 55 dni od sadzenia
 Główki: o masie do 1,5 kg,

kulisto-wydłużone, o średniej zwartości,
ciemnozielonej barwie, odporne na pękanie
Ze względu na zwarty pokrój może być
w uprawie zagęszczonej do 70 tys. główek/ha.

KALAFIOR:

Meloman F1

 Wczesność: średniowczesna odmiana
przeznaczona do zbioru od końca czerwca do
połowy lipca oraz w terminie jesiennym

 Plenność: duża
 Róże: o masie do 1 kg w uprawie 30 tys. roślin/ha
•kształt róży kulisto-spłaszczony
•dobra zwartość, łatwa w różyczkowaniu
•barwa biało-kremowa, trwała, odporna na
przebarwienia
•bez tendencji do omszenia i przerastania
•dobrze okryte liśćmi zewnętrznymi
 Odmiana przeznaczona do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa

KAPUSTA BRUKSELSKA:

Apetita F1

Odmiana wytworzona z wykorzystaniem linii
androgenicznych i cechy samoniezgodności
 Przeznaczona do zbioru od połowy

października do połowy listopada.
 Wysokość roślin: ok. 90 cm.
 Kształt łodygi: stożkowaty do cylindrycznego
 Główki: o średniej wielkości, kuliste, zielone
i wyrównane
 Odmiana bardzo plenna
 Przeznaczona do bezpośredniego spożycia
oraz do przetwórstwa

KAPUSTA BRUKSELSKA:

Prezes F1

Odmiana wytworzona z wykorzystaniem linii
androgenicznych i cechy samoniezgodności
 Wczesność: średniopóźna, przeznaczona

do zbioru od połowy listopada do połowy
grudnia
 Wysokość roślin: ok. 1 m

 Kształt łodygi: cylindryczny
 Główki: o średniej wielkości, kuliste, zielone
i wyrównane
 Odmiana bardzo plenna
 Przeznaczona do przetwórstwa, na mrożonki
oraz do bezpośredniego spożycia

Mieszaniec F1

Licencjobiorca
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HORTICO S.A.

PODSUMOWANIE
Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie
do obrotu nowowyhodowanych mieszańców
heterozyjnych warzyw przyczyni się do zwiększenia
konkurencyjności polskiego warzywnictwa
w stosunku do odmian zagranicznych.
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