Fragaria ×ananassa 'Markat' PBR
truskawka 'Markat'
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Odmiana deserowa truskawki polecana do uprawy towarowej oraz amatorskiej w ogrodach przydomowych i działkowych, wyhodowana w
Polsce, w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Jest to krzewinka o zwartym, kulisto-spłaszczonym pokoju i średnio silnym wzroście.
Liście ciemnozielone, o słabym połysku, lekko wklęsłe do płaskich. Rozłogi średnio liczne, średnio owłosione, o średnio silnym
zabarwieniu antocyjanem. Kwiatostany są ukryte pod powierzchnią liści. Kwitnienie obfite. Kwiaty duże, obupłciowe, o kielichu tej samej
wielkości co korona i nakładających się płatkach korony. Owoce duże i średniej wielkości, szerokostożkowate lub sercowate, intensywnie
czerwone, o nieco jaśniejszym wierzchołku, o umiarkowanie silnym połysku, dość jędrne, o lekko zagłębionych orzeszkach. Miąższ barwy
intensywnie czerwonej, soczysty, aromatyczny, smaczny. Komora powietrzna słabo wyraźna. Kielich na poziomie owocu, nieco mniejszy
od owocu, z odchylonymi działkami kielicha, umiarkowanie łatwo oddzielający się od owocu. Odmiana średnio wczesna, odznaczająca
się bardzo obfitym plonowaniem. Owoce są umiarkowanie bogate w cukry (8,7%), witaminę C (44,5 mg/100g) i antocyjany (43,5
mg/100g). Owoce są umiarkowanie podatne na szarą pleśń. Rośliny są mało wrażliwe na białą plamistość liści, średnio podatne na
czerwoną plamistość liści i dość podatne na mączniaka prawdziwego truskawki. Rośliny są wytrzymałe na przemarzanie.
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