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OFERTA WDROŻENIOWA  
 

 

‘P 66’ – nowa polska karłowa podkładka wegetatywna dla jabłoni  

 

 

Słowa kluczowe: jabłoń, podkładka, parch, mączniak, zaraza ogniowa, Malus Mill. 

 

Opis wdrożenia 

 

Podkładka P 66 w dniu 20 marca 2000 roku 

została wpisana do krajowego rejestru odmian 

oraz do księgi ochrony wyłącznego prawa.  

 

Opis morfologiczny. Rośliny mateczne 

o średniej sile wzrostu, dużej wydajności 

w mateczniku i dobrej zdolności ukorzeniania, 

podobnej do podkładki M.26, sporadyczne 

brodawki korzeniowe. Pędy średnio długie do 

długich, wzniesione, krępe, brązowe, szaro 

omszone, z niewielką ilością cierni, między-

węźla średniej długości, nieco zygzakowato 

ułożone, przetchlinki średnio liczne, średniej 

wielkości; okrągłe i eliptyczne, jasnobrązowe. 

Pąki średniej wielkości, trójkątne, zaostrzone, 

zwarte, szarobrązowe, omszone, przylegające 

do pędu, o średnio wczesnym rozwoju wio-

sną. Liść średniej wielkości lub duży, ciem-

nozielony, szeroko owalny, podstawa nieco 

zwężona, wierzchołek zaostrzony; brzeg 

ostro ząbkowany, powierzchnia pofałdowa-

na, nieco błyszcząca, dolna strona nieco 

omszona. Ogonek liściowy średnio długi, 

średnio gruby, rowkowany, wzniesiony, po 

spodniej stronie nieco buraczkowo zabar-

wiony. Przylistki bardzo małe lub małe, lan-

cetowate, ząbkowane, wzniesione. 

 

Inne właściwości. Wytrzymałość na mróz 

podobna do podkładki M.26. Niska podat-

ność na parcha, średnia na mączniaka, za-

razę ogniową i zgniliznę pierścieniową pod-

stawy pnia. Odmiany szczepione na P 66 

wymagają stosowania podpór. Dobrze zra-

sta się z wieloma odmianami jabłoni. 
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Podkładka P 66  

(P 22 x M.26) 

Podkładka P 66 

(P 22 x M.26) 

 

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne 
 

P 66 jest wartościową karłową podkładką wegetatywną, ze względu na wytrzymałość na 

mróz oraz na niską podatność na ważne gospodarczo choroby. Dobrze zrasta się 

z wieloma odmianami jabłoni, może więc być alternatywą dla standardowej podkładki 

M.9.  

 

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa 
 

Szkółki sadownicze, gospodarstwa sadownicze, ośrodki doradztwa rolniczego 

 

Twórcy oferty wdrożeniowej: 

Zakład Hodowli Roślin Sadowniczych 

 

Hodowca / Autor odmiany:  

dr Tadeusz Jakubowski 

 

Kontakt:  

prof. dr hab. Edward Żurawicz 

tel. 46 834 54 25 

e-mail: Edward.Zurawicz@inhort.pl 

 

dr Mariusz Lewandowski 

tel. 46 834 54 10 

e-mail: Mariusz.Lewandowski@inhort.pl  
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