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PNOS OŻARÓW MAZOWIECKI

PNOS to jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków towarowych na rynku nasiennym z tradycjami

sięgającymi roku 1951. Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie

Mazowieckim Sp. z o.o. jest polską firmą hodowlano-nasienną i jednym z największych przedsiębiorstw

nasiennych w kraju. Spółka posiada ponad 130 odmian własnych warzyw, a w ofercie przedstawia ponad

1400 pozycji warzyw, które dedykowane są na rynek profesjonalny i hobbystyczny.



PARTNERZY W BIZNESIE:

Od ponad 12 lat jest dystrybutorem i wyłącznym dystrybutorem odmian warzyw przeznaczonych na

rynek profesjonalnych i półprofesjonalnych upraw, znanej w ponad 40 krajach firmy Moravoseed. Firma

wywodzi się z wieloletnich tradycji hodowlano-nasiennych i w obecnej formie istnieje od 1991 r. Obecnie

jest właścicielem ponad 400 odmian warzyw w ponad 30 gatunkach przeznaczonych do upraw

wielkotowarowych orazmało powierzchniowych, sprawdzonych w wielu rejonach naszego kraju.

W połowie 2020 r. PNOS podpisał umowę o wyłączności na polskim rynku węgierskiej firmy ZKI. To

znana już od 1943 r. marka zajmująca się głownie hodowlą papryki, ogórka, kukurydzy cukrowej i grochu

konserwowego .

Końcem 2020 r. po pozytywnie ocenionych testach wdrożeniowych podpisaliśmy również umowę i

wyłączności handlowej w Polsce z hiszpańską firmą Semillas FITO.

Ta znana i ceniona firma z zachodniej Europy słynie z wielu doskonałych odmian w gatunkach:

oberżyna, cukinia, papryka, pomidor, ogórek, bób, fasola czy podkładki pomidorów i ogórka. W Polsce

jej odmiany uprawiane są już ponad 20 lat.



STALAGMIT F1

• odmiana wczesna, okres wegetacji 110 – 115dni

• odmiana typu amerykańskiego

• silny system korzeniowy 

• cebule duże, kuliste o średniej masie do 160 g

• lekko spłaszczone z dobrze zasychającą cienką 

szyjką

• łuska mocna, dobrze przylegająca

• polecana na świeży rynek (szczególnie) 

• gastronomia i do krótkiego przechowywania

• zalecana norma wysiewu około 750 tyś/ha

• duże cebule stanowią bardzo dobry surowiec

do obierania



STALAGMIT F1



TRIUMF F1

• odmiana średnio wczesna 125-129 dni

• średnia waga cebul 175 g

• mocna, słomkowo-złota łuska, okrągłe 

cebule, łatwe do obierania, cienka szyjka

• silny system korzeniowy

• bezpośrednie zaopatrzenie rynku, 

przetwórstwo i przechowywanie



AMFORA F1

• odmiana późna 135-140 dni

• ma bardzo silnym system korzeniowy

• cebule duże o średniej masie do 185 g

• kształt okrągło-romboidalny, łuska 

słomkowo-brązowa, mocna

• odporna na trudne warunki pogodowe –

susze,

• przeznaczona do przetwórstwa i 

przechowywania



AMFORA F1



BOLERO F1

• średnio wczesna o okresie wegetacji 123 – 128 dni

• w typie Rijnsburger

• łuska słomkowo żółta, dobrze przylegająca 

• cebule średniej wielkości z cienką, wąską szyjką

• toleruje krótkoterminowe okresy nadmiernej 

wilgotności

• zalecana na większość typów gleb pod uprawę 

cebuli

• doskonała trwałość w przechowywaniu



MAGNATE F1

• odmiana średnio  późna  125-135 dni

• kształt kulisty, przeciętna waga cebul 140 g

• ciemnobordowy kolor łuski, w przekroju biała z 

ciemnobordowymi pierścieniami

• szczególnie polecana do przechowywania oraz na 

świeży rynek i do obierania

• nie ma tendencji do wybijania w szczypior podczas

przechowywania



ENTITA   s iedmiolatka

• jeden zbiór główny, liście wzniosłe barwy 

zielonej do ciemnozielonej

• odmiana średnio wczesna 70 dni od 

wysiewu z siewu wiosennego, 55 dni z 

siewu letniego

• do zbioru szczypioru, oraz do zbiorów 

pęczkowych całych roślin 

• siew od wiosny do połowy lipca

• nie rozrasta się w cebule, odporna na 

wybijanie w pędy kwiatowe



BONA F1

• odmian średnio późna – 120 dni

• korzenie okrągłe, gładkie, rozeta liściowa mała

• odmiana mało wrażliwa na chwościka

• wybarwienie intensywnie czerwone bez pierścieni

• plon wysoki bardzo dobrej jakości

• wysoka zawartość betaniny 114,5 mmg/100 g i 

ekstraktu 13,6 



ALEXIS F1

• odmiana średnio późna do późnej   

125 – 130 dni

• korzeń cylindryczny o średniej 

długości 21 – 26 cm

• intensywnie wybarwiony bez 

zaznaczonych pierścieni 

wewnętrznych

• odmiana zalecana do produkcji 

soków i koncentratów

• wysoka zawartość betaniny na 

poziomie 120,9 mg/100 g i 

ekstraktu 14,5 



MARION F1

• odmiana wczesna polecana do uprawy 

przyśpieszonej pod osłonami na wczesny zbiór 

pęczkowy oraz do całorocznej uprawy w polu 

• okres wegetacji 90 -95 dni 

• korzenie typu nantejskiego, cylindryczne, tępo 

zakończone o długości 18 – 22 cm

• bardzo dobra struktura plonu

• barwa wyrównana i intensywna

• odmiana ta nie wykazuje skłonności do 

zazielenienia korzeni 

• z uwagi na silną nać polecana do zboru 

mechanicznego



KNOTA F1

• odmiana polecana do uprawy przyśpieszonej pod 

osłonami na wczesny zbiór pęczkowy oraz do 

całorocznej uprawy w polu

• średnio wczesna o okresie wegetacji 95 – 100 dni

• korzeń cylindryczny typ Nantes, tępo zakończony o

długości 18 – 20 cm

• doskonały jednolity kolor rdzenia i kory,

• nie ma tendencji do zazielenień i przebarwień 

antocyjanowych

• odporna na pękanie, mocna nać, polecana do 

zbioru mechanicznego



ANETA F1

• odmiana polecana na bezpośrednie 

zaopatrzenie rynku, oraz na soki i plastry

• okres wegetacji 100 – 105 dni

• korzeń walcowaty, tępo zakończony o 

długości 18 – 20 cm

• brak tendencji do zazielenienia główek i 

przebarwień antocyjanowych

• odporna na pękanie

• wysiew nasion od wczesnej wiosny do 

połowy lipca

• z uwagi na silną nać nadaje się do zbioru

mechanicznego

• wysoka zawartość ekstraktu pow.10,2



AFALON F1

• odmiana marchwi polecana do przetwórstwa i 

przechowywania

• okres wegetacji 115 – 120 dni, średnio późna

• korzeń lekko stożkowaty, tępo zakończony o 

gładniej skórce i długości 19 -25 cm

• odmiana tolerancyjna na alternariozę bez 

tendencji do zazieleniania główek

• odporna na pękanie



KLARIS F1

• odmiana późna, okres wegetacji 145-170 dni 

• korzeń prosty, długi, cylindryczny, lekko spiczasty  w

typie  Flakke, długości ok. 27 cm

• brak tendencji do zielenienia ramion oraz 

przebarwień antocyjanowych

• polecana do mechanicznego zbioru

• ze względu na długie proste korzenie i jednolitą

pomarańczowo-czerwoną barwę w przekroju

wewnętrznym, odmiana szczególnie polecana do

przetwórstwa na sok, plastry i mrożoną kostkę



BERKOS F1

• odmiana średnio późna, okres wegetacji 120-125 dni 

• korzeń prosty, długi,  w typie  berlicum, długości ok. 25 cm

• skórka korzenia gładka

• brak tendencji do zielenienia ramion oraz pękania

• polecana do mechanicznego zbioru

• odmiana szczególnie polecana do

przetwórstwa i przechowywania



OLOMOUCKA DLOUHA

• odmiana późna 160 – 180 dni

• przeznaczona do długiego przechowywania 

• korzeń długi, w kształcie stożka

• długości korzenia 22 - 25 cm



OSBORNE F1

• odmiana późna, 155 – 165 dni 

wegetacji

• przeznaczona do długiego 

przechowywania, przemysłu oraz na 

rynek świeżych warzyw

• gruby, długo-stożkowaty korzeń 

osiąga długość 22 – 25 cm

• tolerancyjna na krótkotrwałe letnie 

niedobory wody (okresy bez opadów 

deszczu) gładka, skórka biała po 

umyciu



ALBIN

• średnio wczesna odmiana do jesiennych zbiorów –

140 dni od sadzenia do gruntu

• odmiana uniwersalna 

• seler w przekroju biały, bez antocyjanowych 

przebarwień, nie zmienia barwy oraz jędrności po 

przetworzeniu

• odporny na jarowizacje – nie wybija w pędy 

kwiatowe



MONET F1

• wczesna odmiana przeznaczona do zbioru z nacią 

oraz do przechowywania

• odporna na jarowizacje, nie wybija w pędy kwiatowe 

• tolerancyjna na septoriozę

• okres wegetacji (od sadzenia w polu do zbioru z nacią 

90 dni

• okres wegetacji (od sadzenia w polu do zbioru z

przeznaczeniem na przechowywanie – 135 dni

• jasna barwa skórki po umyciu



MONET F1 ASTERIX F1



ASTERIX F1

• odmiana wczesna, zbiór na pęczki już po 90 dniach, 

(bardzo szybki przyrost zgrubienia w początkowej fazie 

wzrostu)

• odmiana przeznaczona do bezpośredniego 

zaopatrzenia rynku i przechowywania

• okres wegetacji 90 – 110 dni

• zgrubienia korzeniowe kuliste, osiągające po 130 

dniach masę 850 – 1300 g

• miąższ biały, zwięzły

• zalecana rozstawa 30 x 40 cm

• wysoka odporność na septoriozę, i wybijanie w pędy 

kwiatostanowe

• doskonała trwałość w przechowywaniu



BETTI F1

• odmiana bardzo wczesna

• okres wegetacji około 55 – 65 dni

• okrągłe głowy o wadze 1,5 do 1,8 kg

• odporna na pękanie

• przeznaczona na świeży rynek

• zalecana obsada na 1 ha 37 tys. szt

• bardzo dobra na wczesne kiszenie

• odmiana bardzo smaczna w 

• surówkach oraz po ugotowaniu



ZEUS F1

• odmiana średnio wczesna; 75 – 80 dni 

• waga główki 1,7 – 2,2 kg 

• do zbioru wiosną i wczesnym latem na świeży

rynek

• dobrze wykształcone główki mogą być 

wykorzystywane do szatkowania

• zalecane zagęszczenie na 1 ha 40 tys. szt.



ZEUS F1



STATUS F1

• średnio późna, 100 – 110 dni

• kuliste główki o zwartej strukturze 

wewnętrznej i wadze 2,7 – 3 kg

• zalecana rozstawa ok 50 x 50 cm

• polecana  do kwaszenia

• na świeży rynek, do przetwórstwa oraz

krótkiego przechowywania

• bardzo odporna na pękanie 



STATUS F1



ZKI 21531 F1

• główki spłaszczone, struktura zbita, krótki 

głąb wewnętrzny

• liście cienkie

• doskonała na gołąbki i do kiszenia

• odporna na pękanie 

• na świeży rynek, do przetwórstwa oraz

krótkiego przechowywania



• średnio późna, wysoko plonująca odmiana; 

okres wegetacji 115 – 120 dni

• główka lekko spłaszczona o wadze 4,5 – 5 kg 

• zalecana rozstawa 50 x 50 cm

• rekomendowana do przetwórstwa –

kwaszenie, bezpośredniego spożycia i 

przechowywania do 3 miesięcy

• bardzo plenna odmiana kapusty

• zwarta struktura, średnio długi głąb 

wewnętrzny i średniej wysokości głąb 

zewnętrzny

• liście z lekkim nalotem woskowym

MADISON F1



MADISON F1



AVAK F1

• średnio późna, okres wegetacji 115 – 125 dni

• lekko spłaszczona główka o wadze 4,5 -5,5 kg o 

ładnym białym kolorze w przekroju i delikatnej 

strukturze wewnętrznej 

• głownie do przetwórstwa-kwaszenie, surówki, 

dobra na świeży rynek i do krótkiego 

przechowywania

• wyjątkowo słodki smak i duża zawartość wit. C

• mocna budowa, bardzo wysoka odporność na   

pękanie, wyleganie i choroby

• polecana przede wszystkim do zbioru

jednorazowego



NR 1 DO KISZENIA  - AVAK F1



AVAK F1



• średnio późna, okres wegetacji 120 -130 dni

• główka o eliptycznym kształcie, ścisła o 

krótkim głąbie wewnętrznym, szarozielona, 

z umiarkowanym nalotem woskowym

• wysoka odporność na pękanie

• waga 3,5 – 4 kg

• odporna na fuzariozę kapusty Rasa 1

• szczególnie polecana do szatkowania i 

kwaszenia, ale również na świeży rynek i do 

przechowywania

MAGION F1



AROS F1

• odmiana bardzo późno plonująca, głównie do 

bardzo długiego przechowywania do k. V

• okres wegetacji 135 -145 dni od posadzenia 

rozsady w pole

• średniej wielkości kuliste, bardzo zwięzłe 

główki o masie 2,4 – 3 kg

• zalecana rozstawa 50 x 60 cm

• pokryta dużą ilością liści okrywowych z 

silnym nalotem woskowym

• odporna na pękanie nawet jeżeli pozostanie 

dłużej w polu

• polecana do mechanicznego zbioru



ALBATROS F1

• późna odmiana przeznaczona do długiego 

przechowywania aż do 15 maja

• okres wegetacji 140 – 150 dni od wysadzenia 

rozsady do zbiorów

• główka bardzo twarda, zbita, dobrze okryta 

liśćmi z krótkim głąbem wewnętrznym; waga 

główki 2,2 – 2,8 kg

• bardzo odporna na pękanie główek przed 

dojrzałością zbiorczą

• polecana do przedłużonego zbioru

• liście pokryte silnym nalotem woskowym

• zalecana obsada 40 tys./ha



MODERAT F1

• średnio późna o okresie wegetacji 115 – 125 

dni

• waga główki 2 – 2,5 kg   

• przeznaczenie uniwersalne, przydatna do 

przetwórstwa i przechowywania

• odporna na wyleganie i pękanie nawet jeżeli 

pozostanie dłużej w polu

• zalecana obsada 33 tys/ha



BLISTRA F1

• średnio późna o okresie wegetacji 90 100 dni 

od wysadzenia do zbiorów

• przeznaczona na letnie i jesienne zbiory 

• główki duże, okrągłe, zwarte, w przekroju 

jasnozielone, waga do 2,2 kg

• zalecona obsada 33 tys. szt/ ha



KREF F1

• bardzo wczesna odmiana do uprawy 

przyśpieszonej pod osłonami oraz do całorocznej 

uprawy w otwartym gruncie

• okres wegetacji; 75 – 80 dni od siewu do zbiorów      

(45 – 50 dni od wysadzenia do zbiorów)

• zgrubienia o masie 250 – 260 gram

• lekko spłaszczone, jasnozielone zgrubienia z 

białym delikatnym miąższem o wyjątkowym 

smaku

• brak tendencji do tworzenia zdrewnień

• zalecana rozstawa 25 x 25 cm, obsada 160 tys./ha

• odmiana odporna na pękanie i przerastanie



KARTAGO F1
• bardzo wczesna odmiana do przyśpieszonej 

uprawy pod osłonami oraz do wczesnej uprawy 

wiosennej w gruncie i letniej na zbiór jesienny

• okres wegetacji 80 – 85 dni od wysiewu do zbiorów 

(47 – 52 dni od wysadzenia do zbiorów)

• zgrubienia o masie ok. 260 g

• miąższ biały soczysty, bardzo smaczny, brak 

tendencji do zdrewnień i przerastania

• wysiew w okresie od lutego do końca lipca

• zalecana rozstawa 25 x 30 cm, obsada 133 tys./ha,

• polecana na bezpośrednie zaopatrzenie rynku i 

krótkotrwałe przechowywanie, z jesiennych 

zbiorów doskonały surowiec do mrożenia



TROJA F1

• średnio późna odmiana przeznaczona na 

bezpośrednie zaopatrzenie rynku, do kilku 

miesięcznego przechowywania i dla przetwórstwa -

mrożenie

• okres wegetacji 90 -100 od wysiewu do zbioru           

(60 – 70 dni od wysadzenia do zbioru)

• zgrubienia osiągają masę do 1 kg

• wysoka odporność na zdrewnienie, zgrubienia 

białozielone, kulistospłaszczone

• miąższ biały, delikatny, nieparciejący

• zalecana rozstawa 35 x 30 cm, obsada 95 tys/ha



BALLOT F1

• wczesna odmiana mieszańcowa o fioletowej 

barwie; 78 – 83 dni od siewu do zbioru

• (48 – 53 dni od sadzenia do zbiorów)

• zgrubienia spłaszczone z delikatnym łagodnym 

w smaku miąższem

• przeznaczona do całorocznej uprawy w polu,

• odporna na drewnienie, pękanie oraz wybijanie 

w pędy kwiatowe

• zalecana obsada 160 tys/ha



KAPITAN F1

• odmiana mieszańcowa średnio wczesna

• wysokość roślin 70 cm, pokrój rozłożysty

• liście soczysto zielone, mocno kędzierzawe

• mocny pęd główny, roślina nie wylega

• toleruje spadki temperatur do -15 st.C



• odmiana wczesna o okresie wegetacji 75-80 dni, obficie 

plonująca

• nasiona jasnokremowe, duże, MTN 1800-2000 g, 

smaczne

• 4-6 nasion w strąku długim na 13 - 17 cm

• strąki równomiernie dojrzewające

• odmiana tolerancyjna wobec czekoladowej plamistości 

bobu

• bardzo plenny, wytwarzający do 12 strąków na roślinie

• doskonały do bezpośredniego spożycia, 

konserwowania i mrożenia

DRAGON



• doskonały do wysadzania z rozsady pod osłony

• odmiana tworzy strąki o długości 24-26 cm, które zawierają po 6-7 nasion. 

Nasiona są podłużne barwy kremowo białej. Odmiana bardzo smaczna, w 

stanie dojrzałości mlecznej posiada biały znaczek, w dojrzałości mącznej 

znaczek jest ciemny

• jest odmianą polecaną do wczesnych upraw pod osłonami ze względu na 

bardzo wczesny plon w warunkach dnia krótkiego

• przy tak wczesnych nasadzenia należy wiedzieć, że sama roślina 

wytrzymuje spadki temperatur nawet do -7⁰ C, natomiast kwiaty i zawiązki 

nie rozwijają się w temperaturze niższej niż 4⁰ C

• odmiana doskonale sprawdza się na potrzeby najwcześniejszego 

zaopatrzenia rynku świeżego

CLARO DE LUNA 



• doskonały do wysiewu latem (jako poplon)

• odmiana tworzy strąki o długości 24-26 cm, które zawierają po 6-7 nasion 

• nasiona są podłużne barwy kremowo białej

• odmiana bardzo wczesna polecana do wysiewu od połowy czerwca do połowy 

lipca lub do wysadzania z rozsady wczesną wiosną pod osłony

• rośliny mają średni wigor, liście wzniesione, w kątach dolnych liści wytwarza 

po dwa strąki

• jedyna odmiana, która w warunkach skracającego się dnia i wysokich 

temperatur prawidłowo się rozwija

• doskonała odmiana na zaopatrzenie rynku świeżego w okresie letnim i 

jesiennym

LUZ DE OTONO



BARCELONA F1

• roślina średnio silna i otwarta z kilkoma 

drugorzędnymi kwiatami

• do uprawy na jeden cykl krótki oraz długi

• owoce średniej długości

• bardzo jednolity i ładny kolor niezależnie od 

cyklu uprawy

• jędrny miąższ

• średnia masa 380-420 g

• rozmiar 21-22 cm x 7-8 cm



NEFERTITI

• rośliny o pokroju krzaczastym

• młode owoce są zielone do 

ciemnozielonych, skórka bez kropek, 

nieco błyszcząca 

• owoce dojrzałe są ciemnozielone, 

cylindryczne, średnio długie do długich



TERMINATOR F1

• pokrój krzaczasty bez rozgałęzień

• młode owoce są ciemnozielone 

• -owoce dojrzałe są średniej długości i 

długie, skórka mocno ciemnozielona



BRILLANTE F1

• ciemnozielony kolor i bardzo jednorodny 

cylindryczny kształt 

• doskonała trwałość

• wczesna i bardzo wysoka wydajność

• bardzo silna roślina z krótkimi 

międzywęźlami

• otwarty pokrój, ułatwia zbiory.

• produkcja lato-jesień

• 50-55 dni wegetacji



• odmiana bardzo wczesna o okresie wegetacji 50-55 dni

• owoce są wyrównane, cylindryczne o barwie intensywnie 

ciemnozielonej z połyskiem 

• doskonale znosi transportowanie do miejsca sprzedaży

• rośliny mają bardzo dobry wigor, szybko się regenerują, mają 

otwarty pokrój co wpływa na łatwość zbioru

• odmiana, bardzo plenna, polecana do uprawy pod osłonami i 

w gruncie

CALNEGRE F1



ZEFIR F1

• odmiana wczesna, konserwowa i do 

kwaszenia

• bardzo kształtny owoc, stosunek dł/gr 3:1

• skórka intensywnie zielona z jasnymi 

smugami do połowy dł. Owocu

• wysoki plon wczesny 12-15 t/ha       

ogólny 40 – 50 t/ha

• bardzo wysoka odporność na mączniaka 

rzekomego



• odmiana średnio wczesna polecana do 

konserwowania i na korniszony

• silny wzrost i duża zdolność regeneracji roślin

• owoc kształtny cylindryczny, intensywnie 

zielony     ze smugami, bez tendencji 

przerastania na grubość  

• stosunek dł/grubość  2,8 : 1

• bardzo plenny, plon handlowy 50-55 t/ha 

• wysoka odporność na mączniaka rzekomego

LOKATA F1



ALICE F1

• odmiana średnio wczesna

• owoc grubo-brodawkowy, barwa owocu 

zielona z jasnymi smugami

• genetycznie pozbawione goryczy

• stosunek długości do grubości 3,2 :1



ORFEUS F1

• odmiana partenokarpiczna, przeznaczona do 

uprawy pod osłonami i w polu

• odmiana wczesna do średnio wczesnej

• okres wegetacji ok. 55 dni

• stosunek długości do szerokości owocu 3,2:1

• polecana do konserwowania i kwaszenia

• owoce cylindryczne, wyrównane o grubej dość 

rzadkiej brodawce

• genetycznie pozbawiona goryczy

• tolerancyjna na mączniaka rzekomego, odporna 

na mączniaka prawdziwego, parcha dyniowatych i 

wirusa mozaiki ogórka



MALIKA F1

• bardzo wczesna odmiana ogórka partenokarpicznego, z 

kolcami, na ogórki małosolne 

• typ generatywny ze słabym rozwojem pędów bocznych i 

dlatego ulistnienie zapewnia dobrą wentylację 

• owoce regularne, cylindryczne, bez tendencji do 

deformowania i zrastania się owoców, dobrze  zachowują 

swoją masę 

• odmiana tworząca liczne owoce z 3-5 owocami/węzeł

• wysoka odporność na choroby grzybowe i wirusy, może 

być produkowany z niskim zużyciem środków chemicznych 

• polecany do przetwórstwa oraz rynek świeży warzyw

• nadaje się do intensywnej uprawy polowej i pod osłony



MALIKA F1



• bardzo wczesny ogórek partenokarpny, wigor średni, pędy boczne krótkie

• owoce są regularne cylindryczne, nie mają tendencji do deformowania 

się i tworzenia bliźniaków, owoc zachowuje doskonale swoje proporcje

• odmiana wieloowocowa z 2-3 owocami na węźle

• bardzo dobra tolerancja na stres, zwłaszcza na niekorzystne warunki 

pogodowe

• dzięki wyjątkowej odporności na mączniaka rzekomego polecany jest do 

produkcji w gospodarstwach ekologicznych

• odmiana polecana do zaopatrzenia rynku świeżego jak i do 

konserwowania 

• nadaje się do uprawy w polu i pod osłonami

KARAVAN F1



• bardzo wczesna odmiana ogórka partenokarpicznego - na ogórki 

małosolne

• mocny system korzeniowy

• owoce regularne, cylindryczne, bez tendencji do deformowania i zrastania 

się owoców, dobrze  zachowują swój kształt, barwa owocu ciemno zielone

• stosunek długości do szerokości owocu: 3,4: 1.0

• odmiana z długim ogonkiem dlatego zbiór jest bardzo łatwy

• odmiana tworząca liczne owoce z 2-3 owoce/węzeł

• wysoka odporność na choroby grzybowe i wirusy, może być produkowany 

z niskim zużyciem środków chemicznych

• odmiana polecana szczególnie na rynek świeży warzyw

• doskonała  do intensywnej uprawy pod osłony

CASSIUS F1



CASSIUS F1



• bardzo wczesna odmiana ogórka partenokarpicznego, z 
kolcami, na ogórki małosolne

• typ wegetatywny z mocnym rozwojem pędów bocznych i 
mocnym systemem korzeniowym

• doskonała tolerancja na stres, którą ta odmiana 
zawdzięcza właśnie mocnemu rozrostowi pędów i 
mocnemu systemowi korzeniowemu

• owoce regularne, cylindryczne, bez tendencji do 
deformowania i zrastania się owoców, dobrze  zachowują 
swój kształt, barwa owocu  zielona

• stosunek długości do szerokości owocu: 3,1 – 3,3 : 1.0.
• odmiana z długim ogonkiem dlatego zbiór jest bardzo 

łatwy
• odmiana tworząca liczne owoce z 3-4 owocami/węzeł.
• wysoka odporność na choroby grzybowe i wirusy, może 

być produkowany z niskim zużyciem środków 
chemicznych, polecany do ekologii

• polecany do przetwórstwa oraz rynek świeży warzyw
• nadaje się do intensywnej uprawy polowej i pod osłony

BRUTUS F1



• wczesny ogórek partenokarpiczny
• silny wigor, średnio silny rozwój bocznych pędów
• stosunek długości do szerokości 3,2-3,3 :1,0
• owoce jasno zielone, o atrakcyjnym cylindrycznym 

kształcie, bez goryczki
• brak tendencji do deformacji i tworzenia bliźniaków, 

utrzymują rozmiar w całym okresie wegetacji
• plonują bardzo długo i stabilnie przez cały sezon co daje 

bardzo wysoki plon
• 2-3 owoce na węzeł
• wyjątkowa tolerancja na stres i mączniaka rzekomego
• możliwość uprawy w technologii intensywnej pionowej 

w szklarni, tunelu oraz poziomej na otwartym polu
• w gruncie można go uprawiać na glebach ubogich w 

składniki pokarmowe i przy niewielkich ilościach 
nawozów

• odporność : HR, PM i S, IR, CMV i DM

ZKI 109 F1



ZKI 109 F1



• ogórek sałatkowy, wczesny

• owoce są ciemnozielone, cylindryczne, lekko 

żebrowane, wyrównane kształtem i kolorem, długości 

16-18 cm, tworzy od 2-4 zawiązków na węźle 

• trwałość owoców jest bardzo dobra

• rośliny są silne, mają mocny system korzeniowy, 

wytwarzają krótkie pędy boczne i krótkie międzywęźla, 

liście są średniej wielkości

• polecamy tą odmianę do wczesnych jak i późniejszych 

na sadzeń na zbiory jesienią

CADIAR F1



CADIAR F1

• ogórek sałatkowy, wczesny

• owoce są ciemnozielone, cylindryczne, lekko 

żebrowane, wyrównane kształtem i kolorem, 

długości 16-18 cm, tworzy od 2-4 zawiązków na 

węźle

• trwałość owoców jest bardzo dobra

• rośliny są silne, mają mocny system korzeniowy, 

wytwarzają krótkie pędy boczne i krótkie 

międzywęźla, liście są średniej wielkości

• polecamy tą odmianę do wczesnych jak i 

późniejszych na sadzeń na zbiory jesienią

• IR: CMV/CVYV/ZYMV/PRSV/Px



PEDRO F1

• ogórek sałatkowy, wczesny

• owoce są ciemnozielone, cylindryczne, 

lekko żebrowane, wyrównane kształtem i 

kolorem, długości 22 cm, tworzy od 2-3 

zawiązków na węźle 

• trwałość owoców jest bardzo dobra

• rośliny są silne, mają mocny system 

korzeniowy, wytwarzają krótkie pędy 

boczne i krótkie międzywęźla, liście są 

średniej wielkości



TIALAS  F1

• ogórek sałatkowy, wczesny

• owoce są ciemnozielone, cylindryczne, lekko 

żebrowane, wyrównane kształtem i kolorem, 

długości 16-18 cm, tworzy od 2-4 zawiązków na 

węźle

• trwałość owoców jest bardzo dobra

• rośliny są silne, mają mocny system korzeniowy, 

wytwarzają krótkie pędy boczne i krótkie 

międzywęźla, liście są średniej wielkości

• polecamy tą odmianę do wczesnych jak i 

późniejszych na sadzeń na zbiory jesienią

• HR: Ccu IR: CMV/CVYV/ZYMV/PRSV/Px



TORMUND  F1

• ogórek sałatkowy, wczesny

• owoce są ciemnozielone, cylindryczne, lekko 

żebrowane, wyrównane kształtem i kolorem, 

długości 17-18 cm, tworzy od 2-4 zawiązków na 

węźle

• trwałość owoców jest bardzo dobra

• rośliny są silne, mają mocny system korzeniowy, 

wytwarzają krótkie pędy boczne i krótkie 

międzywęźla, liście są średniej wielkości

• polecamy tą odmianę na zbiór letni i jesienny

• HR: Ccu IR: CMV/CVYV/ZYMV/PRSV/Px



• słodka czerwona papryka w typie kapia, 

• owoc duży, mięsisty, ciężki, intensywnie czerwony  

• doskonała jakość owoców, wyrównany kształt przez cały 

sezon wegetacji

• średnia masa owocu 160-210 g

• szerokość owoców ok. 7-8 cm; długość ok. 15-18 cm

• owoc dobrze osłonięty liśćmi co chroni przed poparzeniami 

słonecznymi

• odmiana z bardzo mocnym systemem korzeniowym co 

zwiększa tolerancję na stresowe warunki uprawy

• polecana do intensywnych upraw pod osłonami jak i 

gruntowych

NAVIGATOR F1



NAVIGATOR F1



MAESTRAL F1
• odmiana typu block, bardzo wczesna 

• zwarty pokrój roślin, doskonały wigor, mocny system korzeniowy,

• owoce wyrównane, bardzo dobrej jakości  3-4 komorowe, średnia 

masa to 200-250 g, ściana owocu - gruba

• bardzo ciemna barwa owoców nawet w okresie jesiennym, długa 

szypułka przy owocowa znacznie ułatwia zbiór

• długo zachowuje atrakcyjny wygląd handlowy po zbiorach owoców 

• odmiana ta charakteryzuje się doskonałym wiązanie owoców 

niezależnie od pogody czy obciążenia roślin. 

• papryka ta polecana jest do produkcji wielkotowarowej, możliwe 

nasadzenia w dowolnej technologii produkcji

• wysoka odporność: Tm 0-3 (wirus mozaiki tytoniu)

• tolerancja wobec: TSWV (wirus brązowej plamistości)



TOMELLOSO F1

• odmiana typu block, wczesna, owoce są duże, wyrównane 

3-4 komorowe o średniej masie 250-300g i ciemnej, 

intensywnie czerwonej barwy owoców

• rośliny o silnym wigorze, krótkich międzywęźlach, grubych 

pędach i dużych liściach, które dobrze osłaniają owoce

• mocny system korzeniowy pomaga w uprawie tej odmiany 

na słabszych stanowiskach

• Tomelloso F1 bardzo dobrze zawiązuje owoce nawet w 

stresowych warunkach uprawy

• odmiana polecana na świeży rynek



• czerwona, słodka, typ pomidorowy

• łatwa w uprawie, sprawdza się w różnych technologiach

• owoce intensywnie czerwone z grubym smacznym 

miąższem

• owoce duże, średnia masa owocu 170-300 g

• szerokość owoców ok. 5-7 cm; długość ok. 8-10 cm

• odmiana bardzo plenna, owoce atrakcyjnie handlowo

• rośliny silnie ulistnione, liście dobrze osłaniają owoce

• doskonała na świeży rynek oraz dla przemysłu

• Odporność na Xantomonas vesicatoria Xv 1,2,3

BIHAR F1



BIHAR F1



TEMES F1

• czerwona, słodka, typ pomidorowy

• odporna na stresowe warunki uprawy

• łatwa w uprawie, sprawdza się w różnych technologiach

• owoce intensywnie czerwone z grubym smacznym 

miąższem

• owoce duże, średnia masa owocu 170-300 g

• szerokość owoców ok. 5-7 cm; długość ok. 8-10 cm

• odmiana bardzo plenna, owoce atrakcyjnie handlowo

• rośliny silnie ulistnione, liście dobrze osłaniają owoce

• doskonała na świeży rynek oraz dla przemysłu

• Odporność na Xantomonas vesicatoria Xv 1,2,3 i CMV



LORES F1
• odmiana w typie block, wczesna

• owoce doskonałej jakości, wyrównane, 3-4 komorowe, szybko 

wybarwiające się na intensywnie żółty kolor o średniej masie 220-250 g

• długa szypułka owoców wpływa na łatwość zbioru

• długo utrzymująca się doskonała jakość po zbiorcza pozwala na transport 

bez utraty jakości handlowej towaru

• dodatkowe atuty to silny system korzeniowy

• odmiana o bardzo wysokich walorach smakowych, co w połączeniu z 

atrakcyjnym wyglądem handlowym daje pełen sukces sprzedaży tej 

odmiany z przeznaczeniem na zaopatrzenie krajowego rynku świeżego

• wysoka odporność: Tm 0-3 (wirus mozaiki tytoniu)

• tolerancja wobec: TSWV (wirus brązowej plamistości)



EDES SPIRAL F1 CSIPOS SPIRAL F1

• atrakcyjny jasnozielony kolor w dojrzałości 

zbiorczej

• kolor intensywnie czerwony w dojrzałości 

fizjologicznej

• długie owoce, spiralne

• wąskie owoce

• owoce słodkie / ostre o średniej wadze 20-30g

• wzniosły pokrój roślin 

• obfite ulistnienie sprawia, że doskonale nadaje się 

do uprawy polowej 

• polecane do produktów marynowanych i świeżych

• konsystencja pozostaje stabilna po przetworzeniu 



MANDAT F1

• odmiana bardzo wczesna 

• polecana do upraw w polu i pod 

osłoną

• tworzy małe 10 - 14g cylindryczne, 

czerwone pomidory

• owoc o wyjątkowo słodkim smaku

• na jednym gronie zawiązuje 20-25 

owoców

• owoce nie pękają i nie opadają

• nadaje się do uprawy na zbiór z całym 

gronem

• odmiana odporna na ToMV₂,₃ i Fol₀,₁ 



• odmiana samokończąca, średnio wczesna

• owoce wydłużone, gruszkowate, intensywnie czerwone, 

o masie 50-60 g 

• jednolita krwistoczerwona barwa miąższu, owoce 2-3

• komorowe, bardzo twarde, odporne na zgniatanie i pękanie 

• bardzo plenny ( do 6 kg z rośliny) 

• odmiana wcześnie dojrzewająca, sprawdzająca się w lata o

• złych warunkach atmosferycznych

• doskonały surowiec dla przetwórstwa, głownie na ketchup i

do konserwowania owoców w całości oraz do

• bezpośredniego spożycia 

PIKADOR



• pomidor malinowy, wczesny

• odmiana o dużych lekko spłaszczonych, pokarbowanych owocach, 

wielkości 180-220 g

• barwa owoców malinowa

• odmiana ma wysokie walory smakowe, jest słodka i ma intensywny 

aromat 

• rośliny mają bardzo dobry wigor i otwarty pokrój. 

• odmiana nadaje się do uprawy w dowolnej technologii na 8-12 gron, 

zarówno w technologii tradycyjnej jak i w podłożu kokosowym

• pomidor ten jest doskonały do zaopatrzenia wymagającego rynku 

detalicznego, ale też jest dobrym rozwiązaniem dla produkcji 

wielkotowarowej, która potrzebuje odmiany o wysokich walorach 

smakowych

• wysoka odporność: ToMV/Fol: 0,1/Vd/Va/Ma/Mi/Mj (wirus mozaiki 

pomidora) i Tolerancja: Bl/Cr/BER

MONTEROSA F1



RUNNER F1

• wczesny, uprawa na cykl wiosna, lato

• owoce duże o masie 200-250 g

• o głębokim czerwonym kolorze, bez zielonej piętki 

lekko prążkowany

• odporny na stersowe warunki uprawy

• roślina średnio wysoka, silna, z krótkimi międzywęźlami

• bardzo dobre wiązanie w chłodnych warunkach  

• odporność: ToMV/TSWV/Fol:0-1/Va/Vd/ Pf:A-E

• śr. odporność: On/Ma/Mi/Mj

• tolerancja: Cr



MERYVA F1
• czerwony, wczesny
• owoce duże ciemnoczerwone, wyrównane, lekko spłaszczone, rosną w 

licznych gronach ( 6-8 kwiatów)
• masa owoców zależy od zastosowanego prowadzenia: jeśli ilości gron w 

cyklu wyniesie 10-14 to waga owoców będzie w granicach 180-220 g, jeśli 
ilość gron będzie niższa 6-8 to waga owoców będzie w granicach 220-250g.

• dodatkowym atutem tej odmiany jest bardzo dobry smak a także wysoka 
trwałość i twardość owoców

• odmiana z powodzeniem może być przeznaczona do produkcji 
wielkotowarowej

• rośliny mają silny wigor, międzywęźla są krótkie a liście średniej wielkości. 
• odmiana ta może być użyta w dowolnej technologii uprawy, prowadzenie na 

6-14 gron, możliwe jest także nasadzenia w otwartym gruncie przy użyciu 
palików

• odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym wiązaniem owoców nawet 
podczas wysokich temperatur, a także tolerancyjna wobec spadków 
temperatury

• owoce można zbierać wraz z szypułkami lub bez nich.
• wysoka odp: ToMV/Fol: 0,1/Va/Vd
• śr odp.: TYLCV/ Ma/Mi/Mj
• tolerancja: Bl/Cr



BONUS F1

• odmiana wczesna malinowo-różowa z połyskiem, do 

upraw tradycyjnych

• silny wigor roślin, międzywęźla średniej długości

• owoce lekko spłaszczone o masie 180-220 g

• produkcja na 8-12 gron

• owoce odporne na pękanie, słodkie w smaku



PINK SKY F1

• pomidor malinowy, wczesny
• owoce duże, mięsiste barwy intensywnie malinowej z połyskiem, 

karbowane od góry i lekko spłaszczone
• bardzo dobre wyrównanie owoców w gronie
• wyrazisty, słodki smak połączony z bardzo dobrą trwałością 

owoców
• doskonała jakość po zbiorcza pozwala na handel przez okres do 2 

tygodni od zbioru
• owoce wielkości 150 – 210 g
• zbiór owoców jest możliwy z szypułką lub bez niej
• rośliny mają silny wigor, duże liście i średniej długości 

międzywęźla
• odmiana Pink Sky F1 ma bardzo dobrą zdrowotność i jest 

tolerancyjna zarówno na niskie temperatury wiosną jak i bardzo 
dobrze zawiązuje owoce latem 

• HR: ToMV / TYLCV / Fol: o, 1 / Ff: A-E / Va / Vd
• IR: Ma, Mi, Mj



• pomidor czerwony, śliwko kształtny, wczesny

• owoce ciemnoczerwone, owalne, bardzo dobrze wyrównane, rosną w licznych 

gronach (7-9 kwiatów)

• masa owoców zależy od zastosowanego prowadzenia: jeśli prowadzona jest w 

cyklu całorocznym to waga owoców będzie w granicach 130 – 150 g, natomiast 

jeśli zastosujemy ilość  6-8 gron to waga owoców będzie w granicach 150-170 g

• owoce charakteryzują się bardzo dobrą trwałością i twardością

• rośliny mają bardzo silny wigor

• odmiana z powodzeniem może być przeznaczona do produkcji wielkotowarowej 

• możliwe jest także nasadzenia w otwartym gruncie przy użyciu palików 

• wysoka odporność: ToMV/Fol: 0,1/Vd/Ff: 1-5/MA (wirus mozaiki pomidora)

• wysoka tolerancja: TYLCV(Żółta kędzierzawość liści pomidora)

BYELSA F1



• średnio wczesna, okres wegetacji 70 dni

• rośliny wysokie (50-55 cm), nie wylegają, krzaczaste

• strąki osadzone w górnej części

• strąki jasnokremowo-żółte, proste, dł. 14-15 cm, 

• średnicy 0,8 cm, bezwłókniste

• odmiana przeznaczona do bezpośredniego spożycia

• odporna na anytraknozę i mało podatna na

• bakteriozę obwódkową

SYNERGIA



• średnio wczesna, okres wegetacji 65- 70 dni

• rośliny wysokie (50-55 cm), nie wylegają, krzaczaste

• strąki osadzone w górnej części

• strąki zielone, proste, dł. ok. 15 cm, 

• średnicy 0,7 - 0,8 cm, bezwłókniste

• odmiana przeznaczona do bezpośredniego spożycia

• odporna na anytraknozę i mało podatna na

• bakteriozę obwódkową

DOMENA



BARCINO

• średnio wczesna, okres wegetacji 62 dni

• rośliny wysokie (50cm), nie wylegają, krzaczaste

• strąki osadzone w górnej części

• strąki ciemnozielone z połyskiem proste, dł. 12-14 cm, 

• średnicy 0,7 - 0,8 cm, bezwłókniste

• odmiana przeznaczona do przemysłu

• odporna na anytraknozę (Cl) i odporna na BCMV (Bean 
common mosaic virus – wirus zwykłej mozaiki fasoli)



ESTER

• odmiana wczesna 28-32 dni

• do upraw przyśpieszonych oraz 

produkcji całorocznej

• odmiana odporna na wybijanie w 

pędy kwiatowe oraz pękanie i 

parcenie



POLONEZA

• odmiana wczesna, okres wegetacji 32 – 35 dni

• do upraw przyśpieszonych oraz produkcji 

polowej wiosennej 

• odmiana odporna na wybijanie w pędy 

kwiatowe oraz pękanie i parcenie



PANTER

• odmiana masłowa do całorocznej 

produkcji

• główka średniej wielkości, kulista, 

• odporna na wybijanie w pędy nasienne

• odporna na rasy mączniaka rzekomego      

BI 1 EU-24EU

• okres wegetacji 65-75 dni od wysiewu



ADINAL

• odmiana masłowa do całorocznej produkcji

• główka średniej wielkości, kulista, 

• odporna na wybijanie w pęd kwiatostanowy,

• do krótkiego przechowywania po zbiorze,

• odporna na mączniaka rzekomego Bi 1EU-25EU,

• okres wegetacji 65-75 dni, 



ANTARD

• odmiana lodowa do całorocznej uprawy w gruncie

• główka duża, zielona, zwarta i ciężka

• bardzo odporna na wybijanie w pędy 

kwiatostanowe oraz warunki długiego dnia

• od wysiewu do zbioru 75-85 dni

• odporna na rasy mącznika rzekomego                           

BI 1 UE-31EU



• odmiana przeznaczona do uprawy przyśpieszonej 

pod osłonami i w polu z możliwością 

wielokrotnego zbioru

• ulistnienie nieco grubsze, barwa liści zielona ze 

srebrzystym nalotem 

• odporna na wybijanie w pędy kwiatowe

• 45 – 55 dni okresu wegetacji w uprawie 

przyśpieszonej

• 70 -80 dni od siewu do zbioru w otwartym 

gruncie

• wysokość 110 cm

• bezpośrednia konsumpcja, konserwowanie, 

suszenie

MORAVAN



HANAK

• odmiana przeznaczona do upraw 

przyśpieszonych pod osłonami i w 

polu

• jasnozielone ulistnienie

• w uprawach przyśpieszonych zbiór po 

40 – 50 dniach, w otwartym gruncie 

zbiór po 65 – 75 dniach 

• wysokość roślin 130 cm

• do bezpośredniej konsumpcji i 

konserwowania



HARNAŚ

• odmiana wczesna

• ząbki duże, ilość: 8-13 w główce

• plon wysoki

• polecana do bezpośredniego spożycia 

oraz dla przemysłu przetwórczego i 

farmaceutycznego



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Dariusz Kacprzak
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