
EUROPRODUKT
PomoCentre

CZT - AgroTech

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice
tel.:+48-46-833 20 21, fax:+48-46-833 32 28

Dyrektor: prof. dr hab. Danuta M. Goszczy ńska
e-mail: Danuta.Goszczynska@insad.pl

OFERTA WDROśENIOWA

‘TINES’ – oryginalna  odmiana porzeczki czarnej
hodowli Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

Słowa kluczowe: porzeczka czarna, Ribes nigrum L., odmiana deserowa, ochrona
prawna

Odmiana ‘Tines’ w dniu 17 lutego

2005 roku została wpisana do

krajowego rejestru, a 21 lutego 2005

roku – takŜe do Księgi Ochrony

Wyłącznego Prawa. W dniu 21 grudnia

2005 roku Instytut złoŜył wniosek do

Wspólnotowego Biura Ochrony

Odmian Roślin (CPVO) w Angers,

Francja, o przyznanie wspólnotowego

prawa do odmiany ‘Tines’,  (badana

jest pod numerem 2006/0082), co

oznacza ochronę prawną tej odmiany

na terenie całej Unii Europejskiej do

2030 roku.

Opis morfologiczny:  krzew rośnie

dość silnie, ma pokrój zwarty

z tendencją do rozchylania się

w międzyrzędzia. Pędy są silne i grube,

średnio liczne. Pąki duŜe, wydłuŜone,

odstające od pędów, łuski zewnętrzne

koloru antocyjanowego. Liście duŜe,

trójklapowe, ciemnozielone, wyraźnie

unerwione, z wydłuŜoną środkową

klapą. Kwiatostany pojedyncze lub

podwójne, średniej długości.

Inne wła ściwo ści: odmiana

o wczesnej porze dojrzewania, owoce

dojrzewają 6-8 dni wcześniej od

odmiany 'Ben Lomond’. Odmiana

plenna. Owoce są średniej wielkości

i duŜe. Zawierają duŜo ekstraktu,

średnio duŜo kwasu askorbinowego

(wit. C) oraz barwników antocyjan-

nowych. Są przydatne do spoŜycia

w stanie świeŜym (deserowe) i do

przetwórstwa. Rośliny są wytrzymałe

na mróz, odporne na amerykańskiego

mączniaka agrestu oraz średnio

wraŜliwe na inne choroby grzybowe

liści. Przydatna do zbioru ręcznego

owoców oraz do zbioru maszynowego.



PORZECZKA CZARNA – ‘TINES’
Rodowód: 'Titania' x ‘Ben Nevis'

Innowacyjno ść wdro Ŝeniowa – efekty gospodarcze i społeczne

Odmiana ‘Tines’ jest nową wartościową odmianą porzeczki czarnej, o owocach
przydatnych do spoŜycia w stanie świeŜym oraz do przetwórstwa i zamraŜalnictwa. Ze
względu na atrakcyjne owoce i wysoką odporność roślin na amerykańskiego mączniaka
agrestu moŜe być polecana do tradycyjnej uprawy towarowej, do intensywnych
nasadzeń szpalerowych i uprawy amatorskiej.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdro Ŝeniowa

gospodarstwa sadownicze, szkółki roślin jagodowych, Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Twórcy oferty wdro Ŝeniowej:
- Zakład Hodowli Roślin Sadowniczych

- Zakład Planowania Naukowego

Autorzy odmiany:
dr Stanisław Pluta
tel. (046) 83 45 315
e-mail: Stanislaw.Pluta@insad.pl

prof. dr hab. Edward śurawicz
tel. (046) 83 45 425
e-mail: Edward.Zurawicz@insad.pl


