Ogórek gruntowy I Cucumber
Cucumis sativus L.
OGÓREK GRUNTOWY DO KWASZENIA I KONSERWOWANIA
CUCUMBER – CANNING AND SOURING TYPE
CEZAR mieszaniec F1
• Odmiana średniowczesna, o silnym wigorze, wyrównana, grubobrodawkowa,
białokolcowa
• Owoce zielone z jasnym marmurkiem i smugami do 3/4 długości owocu,
typowo konserwowe, kształtne
• Mogą być tez użytkowane jako kwaszeniaki
• Odporna na mączniaka prawdziwego, parcha dyniowatych, CMV
oraz tolerancyjna wobec mączniaka rzekomego i kanciastej plamistości

• Mid – early hybrid for outdoor cultivation, with strong vigour,
uniform in appearance
• Fruits are green with white spines, large warts and light stripes
up to 3/4 the length of the fruit, with no tendency to yellowing
• Resistant to powdery mildew, scab of cumber , CMV
and tolerant to downy mildew and angular leaf spot
• Recommended for canning, pickling and fresh market

FRYKAS mieszaniec F1
• Ogórek typu konserwowego, który może być wykorzystany
jako kwaszeniak
• O kilka dni wcześniejszy niż odmiana Cezar F1
• Owoce krótkie, delikatnie bruzdowane, pozbawione goryczy,
z brodawkami średniej wielkości, białokolcowe,
bez tendencji do żółknięcia
• Odporna na parcha dyniowatych oraz tolerancyjna wobec
mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego
i kanciastej plamistości liści

• Mid – early hybrid, a few days earlier than Cezar F1
• Recommended for canning and for processing to sauer
cucumber
• Fruits are short with medium warts, white spines
with no tendency to yellowing
• Bitter free fruits
• Resistant to scab of cumber and tolerant to downy mildew
and angular leaf spot

HUGON mieszaniec F1
• Odmiana wczesna, konserwowa z cechą partenokarpii
• Przy częstych zbiorach przydatna również jako korniszon
• Odporna na parcha dyniowatych, tolerancyjna wobec mączniaka rzekomego
i kanciastej plamistość liści
• Ciemnozielone rośliny o silnym wigorze wytwarzające prawie wyłącznie kwiaty żeńskie
• Owoce krótkie około 11 cm, kształtne, ciemnozielone, lekko bruzdowate, grubobrodawkowe,
białokolcowe, bez goryczy
• Stosunek długości do szerokości: 2,75
• Przeznaczony do uprawy polowej oraz do przyśpieszonej pod nieogrzewanymi osłonami

• Early, parthenocarpic hybrid
• Recommended for canning and for processing to gherkin
cucumber
• Resistant to scab of cumber and tolerant to downy mildew
and angular leaf spot
• Green, vigorous plants with predominant female flowering
• Fruits are short, approximately 11 cm in length,
dark green with large warts and white spines, bitter free
• Ratio of the length to width is 2,75
• Recommended for outdoor and early indoor cultivation

GOMES mieszaniec F1
• Odmiana średniowczesna, bardzo plenna, o średniej
sile wzrostu
• Owoce kształtne, ciemnozielone, wolne od goryczy,
grubobrodawkowe, białokolcowe
• Mogą być użytkowane jako konserwowe (duży udział w plonie)
lub kwaszeniaki
• Odporny na parcha dyniowatych oraz wysoce tolerancyjny
wobec mączniaka rzekomego i prawdziwego

• Mid – early, very productive hybrid, with medium vigorous
growth habit
• Fruits are uniform, dark green, bitter free, with large warts
and white spines
• Recommended for fresh market, canning and for processing
to sauer cucumber
• Resistant to scab of cumber, highly tolerant to downy mildew
and powdery mildew

GWIDON mieszaniec F1
• Odmiana średniowczesna typu konserwowego, bardzo plenna, przydatna również
jako korniszon
• Rośliny o średniej sile wzrostu z dominacją kwiatów żeńskich
• Owoc krótki, cylindryczny, zielony z marmurkiem, bez goryczy
• Brodawka z białym kolcem, średnia, rzadka
• Tolerancyjny na porażenie przez mączniaka rzekomego i kanciastą plamistość liści

• Mid – early, very productive hybrid
• Recommended for canning and for processing to gherkin
cucumber
• Medium vigorous growth habit with predominant
female flowering
• Fruits are short, cylindrical in shape, green,
bitter free with medium warts and white spines
• Tolerant to downy mildew and scab of cumber

KAJTEK mieszaniec F1
• Wczesny mieszaniec o średniej sile wzrostu
• Ogórek typu korniszonowego, przy rzadszych zbiorach może być używany
jako konserwowy
• Liście ciemnozielone średniej wielkości
• Owoce zielone z jasnym marmurkiem i smugami, krótkie, cylindryczne, o przekroju
okrągło trójkątnym, tępo zakończone o grubej i średnio gęstej brodawce
• Na owocach występują słabo wyczuwalne bruzdy
• Odmiana bardzo plenna, o dobrej strukturze plonu i wysokim poziomie tolerancji
na mączniaka rzekomego

• Early, very productive hybrid
• Medium vigorous growth habit
• Recommended for fresh market, canning and for processing
to gherkin cucumber
• Green leafs, medium height
• Fruits are green, short, cylindrical in shape with light stripes
and large warts
• Highly tolerant to downy mildew

MAKSIMUS mieszaniec F1
• Wczesny mieszaniec o średnim wigorze i o przeważającej
liczbie kwiatów żeńskich na roślinie
• Owoce pozbawione goryczy, cylindryczne, lekko żebrowane,
zielone z jasnymi smugami i marmurkiem, skórka z połyskiem
• Brodawki na owocach duże, średnio liczne, kolec biały
• Odmiana plenna o wysokim udziale plonu wczesnego
(65- 70% plonu)
• Tolerancyjny na mączniaka rzekomego i prawdziwego
• Odmiana konserwowa, może być używana jako kwaszeniak

• Early hybrid
• Medium vigorous growth habit with predominant
female flowering
• Fruits are green, cylindrical in shape with light stripes, bitter free
• Large warts, white spines
• Very productive - big amount of early yield (65- 70%)
• Tolerant to downy mildew and powdery mildew
• Recommended for fresh market, canning and for processing
to sauer cucumber

MARCEL mieszaniec F1
• Odmiana wczesna, plenna o przeważającej liczbie kwiatów
żeńskich na roślinie
• Owoce zielone, kształtne długości 8-10 cm, pozbawione
goryczy, kształtne, lekko zwężające się z drobną, gęsto
rozmieszczoną brodawką i białym kolcem
• Odmiana o wysokim poziomie plonu wczesnego
• Odporna na parcha dyniowatych, wysoce tolerancyjna
wobec mączniaka rzekomego i prawdziwego
oraz kanciastej plamistości
• Typowa odmiana konserwowa, może być używana
jako kwaszeniak

• Early hybrid with predominant female flowering
• Fruits are green, uniform in appearance, 8-10 cm in length,
cylindrical in shape
• Small warts, white spines
• Very productive - big amount of early yield
• Resistant to scab of cumber, highly tolerant to downy mildew,
powdery mildew and angular leaf spot
• Recommended for fresh market, canning and for processing
to sauer cucumber

PRYMUS mieszaniec F1
• Odmiana średniowczesna, bardzo plenna,
typowo konserwowa, o średniej sile wzrostu
• Owoce zielone ze smugami do 3/4 długości, kształtne
z lekko zaznaczonymi bruzdami, grubo brodawkowe,
białokolcowe, bez tendencji do żółknięcia
• Duży udział owoców konserwowych w plonie ogólnym
• Odporny na parcha dyniowatych oraz wysoce tolerancyjny
wobec mączniaka rzekomego i prawdziwego oraz kanciastej
plamistości liści

• Mid -early hybrid
• Very productive, medium vigorous growth habit
• Fruits are green with light stripes up to 3/4 the length
of the fruit, uniform in appearance, white spines,
large warts with no tendency to yellowing
• Resistant to scab of cumber, highly tolerant to downy mildew,
powdery mildew and angular leaf spot
• Recommended for fresh market and canning

TYMON mieszaniec F1
• Odmiana średniowczesna, z przewagą kwiatów żeńskich, plenna o bardzo dobrej
strukturze plonu
• Owoce cylindryczne, intensywnie zielone, z słabo zaznaczonymi bruzdami,
brodawka gruba, średnio liczna
• Odporna na parcha dyniowatych i mączniaka prawdziwego, wysoce tolerancyjna
wobec mączniaka rzekomego i kanciastej plamistości
• Ogórek typu konserwowego, który może być wykorzystany jako kwaszeniak

• Mid – early hybrid, very productive with big amount
of market cucumbers
• Predominant female flowering
• Fruits are cylindrical, green with large warts
• Resistant to scab of cumber and powdery mildew
and highly tolerant to downy mildew and angular leaf spot
• Recommended for canning and for processing to sauer
cucumber

SOPLICA mieszaniec F1
• Odmiana heterozyjna, średniowczesna z przewagą kwiatów
żeńskich, bardzo plenna, o długim okresie plonowania
• Silny wigor oraz duża zdolność do regeneracji pozwala
na przedłużenie zbiorów do późnej jesieni
• Owoce o zielonej barwie z jasnymi smugami do 3/4 długości,
kształtne, bez goryczy, białe kolce na owocu
• Stosunek długości do szerokości 3:1
• Większość plonu stanowią owoce długości 6-9 cm (ogórek
do konserwowania) i 9-12 cm (kwaszeniak)
• Nie ma skłonności do przyrastania na grubość, owoce
nie krzywią się, są smaczne po zakwaszeniu
• Odporny na parcha dyniowatych i mączniaka prawdziwego,
wysoce tolerancyjny wobec mączniaka rzekomego

• Mid – early hybrid for outdoor cultivation, uniform
in appearance
• Predominant female flowering
• Strong vigour and ability to regenerate allows to extend
the harvest to late autumn
• Fruits are green with light stripes up to 3/4 the length
of the fruit, white spines
• Ratio of the length to width is 3:1
• Recommended for fresh market, pickling and for processing
to sauer cucumber
• Resistant to scab of cumber and powdery mildew and highly
tolerant to downy mildew

OGÓREK GRUNTOWY PARTENOKAPICZNY TYP SAŁATKOWY
PARTHENOCARPIC CUCUMBER – SALAD TYPE

GRACIUS GŁADKI mieszaniec F1
• Odmiana heterozyjna, partenokarpiczna, typu sałatkowego
• Owoce 18–20 cm, bez goryczy, ciemnozielone błyszczące,
o bardzo delikatnej, gładkiej skórce i wyjątkowo małej
komorze nasiennej
• Doskonały do bezpośredniego spożycia na surowo
bez obierania, w przetwórstwie jako mrożonka w plastrach
• Owoce w stadium nasiennika są dobrym surowcem na pikle
• Odmiana ta może być uprawiana pod folią wysoką i niską,
dając wyższy plon
• Odporna na parcha dyniowatych i mączniaka rzekomego

• Mid – early, parthenocarpic, very productive hybrid, salad type
• Fruits are 18-20 cm in length, bitter free, dark -green, smooth
with small seed chamber
• Uniform in appearance, very good consistency
• Recommended for fresh market and slicing
• Suitable for tunnel and open field production
• Resistant to scab of cucumber and downy mildew

KACPER mieszaniec F1
• Odmiana średniowczesna, posiada cechę partenokarpii,
typowo sałatkowa
• Owoce ciemnozielone, długości 12 – 16 cm
grubobrodawkowe (brodawki słabo zaznaczone), białokolcowe
• Do uprawy polowej oraz przyspieszonej pod nieogrzewanymi
osłonami
• Odporna na parcha dyniowatych, wysoce tolerancyjna
na mączniaka rzekomego i kanciastą plamistość liści

• Mid – early, parthenocarpic, very productive hybrid, salad type
• Fruits are 12-16 cm in length, dark green with large warts
and white spines
• Recommended for fresh market and slicing
• Suitable for tunnel and open field production
• Resistant to scab of cucumber, highly tolerant to downy
mildew and angular leaf spot

TOMASZ mieszaniec F1
• Odmiana średniowczesna, posiada cechę partenokarpii,
typowo sałatkowa
• Owoce ciemnozielone, grubobrodawkowe, białokolcowe,
długości 12 – 18 cm
• Do uprawy polowej oraz przyspieszonej pod nieogrzewanymi
osłonami, z wykorzystaniem jako ogórek „małosolny”
- zalecany termin siewu: koniec kwietnia – początek maja,
w rozstawie 80 x 30 cm
• Odporna na parcha dyniowatych, wysoce tolerancyjna
na mączniaka rzekomego i kanciastą plamistość liści

• Mid – early, parthenocarpic, very productive hybrid, salad type
• Fruits are 12-18 cm in length, dark green with large warts
and white spines
• Recommended for fresh market and pickling
• Suitable for tunnel and open field production
• Resistant to scab of cucumber, highly tolerant to downy
mildew and angular leaf spot

Owoc
Fruit
Odmiana
Variety

Cezar F1

Choroby
Diseases

WczeSkórka
sność Długość
Skin
(cm)
PowierzchEarliKolor
nia
ness Lenght
(cm)
Color
Surface

*/**

Przydatność do
Wolny Suitability for
KanWirus Uprawa od
KwaMączniak
gory- Konser- szenia
Parch
ciasta zwykłej
dyniowowaplami- mozaiki Growing czy
watych Praw- Rzenia
stość
ogórka place
Sauer
dziwy komy Angular Cucumis
Bitter
cuPowfree Canning cumScab
Leaf
Mosaic
dery Downy Spot
Virus
ber

8-12

ciemnozielony
dark green

R

T

T

R

R

T

R

grunt
open
field

T

-

grunt
open
field

T

Hugon F1

*

9-11

ciemnozielony
dark green

Frykas F1

*/**

8-10

zielony
green

R

T

T

T

-

ciemnozielony
dark green

R

T

T

T

-

grubobrodawkowa
Gomes F1

**

9-12
large-wart

grunt
open
field
grunt
open
field

+

1

Uwagi
Remarks

1

przewaga kwiatów żeńskich, silny wzrost, plenny
strong vigour,
mainly female flowers
cecha partenokarpii, do
przyspieszonej uprawy
pod osłonami
partenocarpic, suitable for
early indoor cultivation

+

1/(+)

1

+

1

1

+

1

1

nie wymaga
intensywnej ochrony
do not require intensive
chemical protection
średni wzrost;
bez tendencji
do żółknięcia
medium vigour

Gwidon F1

**

8-11

zielony
green

R

T

T

T

-

grunt
open
field

+

1/(+)

1

średnia siła wzrostu;
bardzo plenny
medium vigour

Kajtek F1

*

8-10

ciemnozielony
dark green

T

T

T

T

T

grunt
open
field

+

1/(+)

1

na korniszony
for processing to gherkin
cucumber

Maksimus F1

*

9-12

zielony
green

R

T

T

T

-

grunt
open
field

+

1

1

średni wzrost; duży udział
owoców konserwowych
w plonie
medium vigour, good
for canning

Marcel F1

*

8-10

zielony
green

R

T

T

T

-

grunt
open
field

+

1

1

średni wzrost, przewaga
kwiatów żeńskich, bardzo
plenny
medium vigour, mainly
female flowers

Prymus F1

*/**

8-11

zielony
green

R

T

T

T

-

+

1

1

średni wzrost
medium vigour

Soplica F1

**

9-12

zielony
green

R

R

T

T

-

+

1

1

średni wzrost
strong vigour

drobnobrodawkowa
small-wart

grubobrodawkowa
large-wart

Tymon F1

**

Gracius
Gładki F1

Kacper F1

Tomasz F1

**

*

8-10

zielony
green

R

R

T

T

grunt
open
field
grunt
open
field

-

grunt
open
field

+

1

1

przewaga kwiatów
żeńskich
średnia siła wzrostu
mainly female flowers
medium vigour

18-20

gładki
smooth

ciemnozielony
dark green

R

R

T

T

-

grunt
open
field

+

4

3

partenokarpiczny,
typ sałatkowy
partenocarpic, salad type

12-16

grubobrodawkowa
rzadka
large-wart,
sparse

ciemnozielony
dark green

R

T

T

T

-

grunt
open
field

+

4

3

partenokarpiczny
typ sałatkowy
partenocarpic, salad type

12-18

grubobrodawkowa
bardzo
rzadka
large-wart,
very sparse

-

grunt
open
field

3

partenokarpiczny,
typ sałatkowy,
do przyspieszonej
uprawy pod
osłonami
partenocarpic; salad type
suitable for early indoor
cultivation

zielony
green

R

T

T

T

+

4

T - tolerancyjna/tolerant ; R - odporna/resistant;
* - wczesny/early; ** - średniowczesny/medium early
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