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OFERTA WDROŻENIOWA
‘Poemat’ – nowa odmiana maliny owocująca w okresie letnio-jesiennym
Słowa kluczowe: malina, Rubus idaeus L., odmiana powtarzająca owocowanie,
ochrona prawna
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Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
‘Poemat’ jest nową odmianą maliny, która owocuje obficie w okresie letnio-jesiennym

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze i szkółkarskie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, podmioty
zajmujące się dystrybucją owoców w stanie świeżym oraz zamrażalnictwem
i przetwórstwem owoców

Twórcy oferty wdrożeniowej:
Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu
Ogrodnictwa w Brzeznej Sp. z o.o.
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Praca wykonana w ramach Zadania 1.2 „Tworzenie i wdrażanie postępu biologicznego w systemie zrównoważonej
produkcji sadowniczej (hodowla odpornościowa, jakościowa i adaptacyjna)”, Programu Wieloletniego (2015-2020)
pn. „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, finansowanego przez MRiRW.

