Pomidor I Tomato
Solanum lycopersicum L.
POMIDOR GRUNTOWY SAMOKOŃCZĄCY – OWOC KULISTY
DETERMINATE PLANTS FOR FIELD GROWING – ROUND SHAPE
BABINICZ
• Odmiana wcześnie owocująca lipiec – sierpień
• Rośliny o pokroju zwartym
• Owoce bardzo duże (130-150 g), lekko spłaszczone
i żebrowane, bez piętki, dość twarde
• Intensywna barwa miąższu
• Możliwa uprawa z rozsady i z siewu bezpośrednio
do gruntu (siew na przełomie kwietnia i maja)
• Zalecana rozstawa 60 x 70 cm.
• Na bezpośrednie zapotrzebowanie rynku i dla przemysłu
(Brix 5-6%)

• Early variety for growing in the field
• Compact plant habit
• Fruits are very big (130-150 g), rounded – flattened,
medium ribbing, without green sholuder, quite hard
• Intensive red colour of flesh
• Could be cultivated both from seedling and from sowing
directly into the ground (sowing between April and May)
• Recommended plant distance 60x70 cm
• For fresh market and for processing (Brix 5-6%)

BATORY mieszaniec F1
• Odmiana wczesna (65-70 dni od posadzenia rozsady do pierwszego zbioru)
• Owoc 80-100 g, kulisty, lekko spłaszczony, wyrównany
• Odmiana plenna, słabo porażana przez choroby grzybowe
• Do uprawy w polu i w tunelach nieogrzewanych.

• Early hybrid (65-70 days from planting to first harvest)
• Fruit 80-100g, round, slightly flattened, equal in shape
• High and reliable yielding,weakly affected by fungal diseases
• For growing in the field and under shelter (plastic tunnels)

BOHUN
• Odmiana bardzo wczesna dojrzewająca około 10 lipca
• Krótki, skoncentrowany okres owocowania
• Zalecana rozstawa 60 x 70 cm
• Owoce duże (120-140 g), smaczne, lekko spłaszczone,
z lekkim żebrowaniem, mięsiste, średnio twarde
• Do uprawy na bezpośrednie zaopatrzenie rynku.

• Very early variety
• Short and concentrated fruiting period
• Recommended plant distance 60x70 cm
• Big fruits (120-140 g), tasty, slightly flattened
with medium ribbing, medium hard
• For fresh market

ETNA mieszaniec F1
• Odmiana wczesna, wyjątkowo plenna, wierna w plonowaniu, z dużą tolerancją wobec
suszy i chłodów
• Dobrze wiąże pierwsze grono
• Owoce kuliste (75-100 g), lekko spłaszczone, ładnie wybarwione, dobrze znoszą transport
• Dla przemysłu przetwórczego (Brix 5-6%)
i do bezpośredniego spożycia
• Może być uprawiana z siewu wprost do gruntu

• Early, very productive hybrid
• Good tolerance for dry and cold weather conditions
• Fruits are red, round (75-100 g), slightly flattened,
good for transport
• Recommended for processing (Brix 5-6%) and for fresh market
• Suitable for sowing in open field

JUTROSZ mieszaniec F1
• Wczesny mieszaniec o samokończącym typie wzrostu,
bardzo plenny
• Owoc kulisty do kulisto spłaszczonego, ładnie wybarwiony,
bez piętki, twardy
• Średnia waga owocu ok. 120-140 gram
• Polecany dla przemysłu przetwórczego i do bezpośredniego
spożycia (Brix 5-6%)

• Early, very productive hybrid
• Fruit is round to flattened, hard with good red color,
without peduncle
• Medium weight of the fruit 120-140 g
• Recommended for fresh market and processing (Brix 5-6%)

LUBAŃ
• Odmiana średniowczesna
• Owoce duże (120-140 g), kuliste, twarde, wyrównane w kształcie,
czerwone o intensywnej barwie miąższu
• Wyróżnia się plennością, uzyskanym plonem handlowym
• Odporna na werticiliozę i pękanie owoców
• Dobrze plonuje w lata chłodne i mokre
• Na bezpośrednie zaopatrzenie rynku i do przetwórstwa (przeciery)

• Medium early variety
• Big fruits (120-140 g), round, hard, equal in shape, red,
intensive flesh color
• Very productive variety
• Resistant to Verticillium and fruit cracking
• Good tolerance for dry and cold weather conditions
• For fresh market and for processing

PORANEK
• Odmiana wczesna, bardzo plenna
• Tolerancyjna wobec niskich temperatur
• Owoce kuliste (70-80 g), lekko spłaszczone, dobrze wybarwione, nie pękają
• Do bezpośredniego spożycia oraz przemysłu przetwórczego (Brix 5-6%)
• Bardzo słabo porażana przez zarazę ziemniaka
• Może być uprawiana z siewu wprost do gruntu

• Early variety, very fertile
• Tolerant for low temperatures
• Fruits are round (70-80 g), slightly flattened, nicely stained,
resistant to cracking
• For fresh market and for processing (Brix 5-6%)
• Weakly affected to Late Blight of Tomato
• It can be cultivated straight from sowing into the ground

POMIDOR GRUNTOWY KARŁOWY - OWOC WYDŁUŻONY
DETERMINATE PLANTS FOR FIELD GROWING – ELLIPTIC SHAPE
AWIZO mieszaniec F1
• Odmiana wczesna (70-75 dni od sadzenia rozsady
do pierwszego zbioru), bardzo plenna
• Owoc eliptyczny, czerwony, o masie 80-90 g, dość twardy
• Odporny na zarazę ziemniaka, werticiliozę oraz tolerancjny
wobec bakteryjnej cętkowatości pomidora
• Dobrze wiąże owoce w lata chłodne i deszczowe
• Polecany do przetwórstwa (Brix 6-6,5 %),
głównie na przeciery

• Early hybrid (70-75 days), very fertile
• Fruit red, elliptic, 80-90 g, quite hard
• Resistant to Late blight of tomato and Verticillium
and tolerant to bacterial speck
• Gives a good yield in cold and wet summer
• Brix 6-6,5%
• Recommended for processing (tomato paste mainly)

CHROBRY mieszaniec F1
• Odmiana heterozyjna, średniowczesna bardzo plenna
• Owoc o kształcie eliptycznym, czerwony 2-3 komorowy,
szypułka bez kolanka
• Odmiana w typie Awizo F1, charakteryzuje się podwyższoną
tolerancją na zarazę ziemniaka oraz zwiększoną
twardością owocu
• Zaletą tej odmiany jest dobre wybarwienie owoców w latach
chłodnych i deszczowych oraz skoncentrowane dojrzewanie
• Polecana do przetwórstwa

• Medium early hybrid, very fertile
• Elliptic fruits, red with 2-3 locules, jointless peduncle
• Awizo F1 type variety, tolerance to Late blight of tomato
• Quite hard fruits
• Nicely stained even during cold and rainy summer
• Recommended for processing

FRODO
• Odmiana wczesna, bardzo plenna
• Owoce średniej wielkości 60-70 g, cylindryczne, twarde, dobrze wybawione
• Nie pękają, dobrze znoszą transport
• Miąższ intensywnie czerwony, liczba komór 2-3, ekstrakt 5-6%
• Szypułka bez kolanka, bardzo dobrze odrywa się od owocu
• Szczególnie przydatna do konserwowania w całości i na kostkę

• Early variety, very fertile
• Medium size fruits (60-70g), elliptic, hard, nicely stained
• Resistant to cracking, very good for transport
• Flesh intensively red, number of locules 2-3, jointless peduncle,
• Brix 5-6%
• Fruit easily detaches from the peduncle
• Recommended for processing, especially canning

GRANIT
• Odmiana średniopóźna, o bujnym wzroście
• Owoce owalno-wydłużone (70-90 g), bardzo twarde, bez tendencji do pękania
• Odmiana przystosowana do jedno- lub dwufazowego zbioru
• Bezkolankowe szypułki ułatwiają zbiór
• Odmiana odporna na werticiliozę, pękanie i zgniatanie owoców podczas transportu
• Polecana dla przetwórstwa (Brix około 6%)

• Medium late variety, strong vigor of plants
• Elliptic fruits (70-90 g), very hard, jointless
• Resistant to cracking, suitable for long distance transport
• Suitable for a single or two-phase harvest
• Resistant to Verticillium
• Recommended for processing
• Brix approximately 6%

HETMAN
• Odmiana średniopóźna, samokończąca
• Owoce cylindryczne (80-100 g), 2-3 komorowe, gładkie, twarde, nie pękające,
odporne na uszkodzenia w trakcie transportu
• Miąższ intensywnie czerwony, owocnia grubości 5,5-8,1 mm
• Szypułka bez kolanka, zagłębienie kielichowe bardzo słabe, małe skorkowacenie
zagłębienia kielichowego

• Medium late variety, flexible determinate plants
• Elliptic fruits (80-100 g), 2-3 locules, smooth, hard
• Deep red flesh
• Jointless, fruit easily detaches from the peduncle
• Resistant to cracking, suitable for long distance transport
• Weak depressions at penducle end

JOKATO
• Odmiana średniowczesna, plenna
• Owoce pomarańczowe, eliptyczne (80-90 g),
bardzo mięsiste, twarde, nie pękają
• Szypułka bez kolanka, owoce łatwo odchodzą od szypułki
• Odmiana przeznaczona do bezpośredniego spożycia
oraz do przemysłu

• Medium late variety
• Elliptic, orange fruits (80-90 g),quite hard, resistant to cracking
• Jointless, fruit easily detaches from the peduncle
• Recommended for fresh market and processing

SOKAL mieszaniec F1
• Odmiana wczesna (70 -75 dni od posadzenia rozsady
do pierwszego zbioru)
• Owoc cylindryczny, średniej wielkości, czerwony, twardy,
przydatny do transportu, niepękający
• Szypułka bez kolanka
• Zawartość ekstraktu około 5-6%

• Early hybrid (70-75 days from planting to first harvest)
• Elliptic, hard, red fruits
• Jointless - fruit easily detaches from the peduncle
• Resistant to cracking, suitable for transport
• Brix 5-6%

MIESZKO mieszaniec F1
• Średniowczesna odmiana mieszańcowa, plenna
• Owoc eliptyczny (ok. 80 g), bardzo twardy, nie pękający,
regularny, 2-3 komorowy, prawie gładki, mięsisty, czerwony,
równomiernie wybarwiony, długo może pozostać na roślinie
• Szypułka bardzo dobrze odrywa się od owocu
• Polecany do uprawy wielkotowarowej dla przemysłu
• Przy uprawie pasowo - rzędowej możliwy zbiór mechaniczny
• Odporna na zgniatanie i uszkodzenia podczas transportu
• Szczególnie przydatna do konserwowania w całości
i na kostkę

• Medium early hybrid
• Elliptic, red fruits (approximately 80 g), smooth
• Resistant to cracking, very good for long transport
• Flesh intensively red, number of locules 2-3
• Fruit easily detaches from the peduncle
• Brix 5-6%
• Recommended for processing especially canning

POMIDOR TYP MALINOWY I PINK COLOR FRUITS
ADONIS
• Odmiana wczesna (66-75 dni od posadzenia rozsady
do pierwszego zbioru), wysokorosnąca, plenna
• Owoce duże (180-200 g) mają doskonale wybarwiony miąższ,
o wysokich walorach smakowych
• Tolerancyjna wobec brunatnej plamistości liści
• Polecana do uprawy w polu oraz pod osłonami
• Rośliny wymagają palikowania

• Early variety (66-75 days from planting to first harvest),
indeterminate plants, very productive
• Big fruits (180-200 g) with very good taste, equal colored flesh
• Tolerant to leaf mould of tomato (Cladosporium fulvum)
• For growing in the field and under shelter (plastic tunnels)
• Plants require supports (stake)

MALINIAK
• Odmiana samokończąca, sztywno łodygowa
• Nie wymaga palikowania
• Od posadzenia w pole do pierwszego zbioru 75-85 dni
• Owoce (80-100 g) mają doskonale wybarwiony miąższ, o wysokich walorach smakowych

• Inflexible plants (dwarf)
• 75 – 85 days from planting to first harvest
• Pink color fruits (80-100 g) with disappearing green shoulder
• Equal colored flesh
• Very good taste

MALINOWY WARSZAWSKI
• Odmiana wczesna, bardzo plenna
• Rośliny wysokie, wymagające palikowania
• Owoc duży (180-250 g), lekko spłaszczony, lekko żebrowany,
dość twardy
• Skórka cienka, o malinowym wybarwieniu, soczysty, mięsisty,
bardzo smaczny
• Odmiana przeznaczona do uprawy w wysokich tunelach
nieogrzewanych i w polu

• Early variety, very productive
• Indeterminate plants
• Big (180-250 g), rounded flattened, quite hard fruits
• Pink color fruits, very tasty
• For growing in the field and under shelter (plastic tunnels)
• Plants require supports (stake)

MALINOWY RETRO
• Odmiana wysoka, wczesna, plenna
• Owoce kuliste, bez żebrowania, duże i średnie,
bez skłonności do pękania
• Miąższ soczysty, o malinowej barwie, mięsisty,
bardzo smaczny
• Do uprawy w wysokich tunelach nieogrzewanych
i w polu przy palikach

• Early, very productive variety
• Indeterminate plants
• Rounded, pink color fruits, smooth,very tasty
• For growing in the field and under shelter (plastic tunnels)
• Plants require supports (stake)

Odmiana
Variety

Okres
wegetacji
(dni)
Number of days
from planting to
first harvest

Owoc
Fruit
Masa (g)
Weight (g)

Brix (%)

Przydatność
Suitability for
Kształt
Shape

Bezpośrednie
spożycie
Fresh market

Uwagi

Przetwórstwo
Processing

Remarks

O OWOCU WYDŁUŻONYM / ELONGATED FRUIT
odporny na choroby,
polecany na przeciery
weakly affected by diseases,
recommended for processing
odporny na choroby
weakly affected by diseases

Awizo F1

70-75

80-90

6

eliptyczny
elliptic

Chrobry F1

75-80

80-90

5-6

eliptyczny
elliptic

**

***

Frodo

66-75

60-70

5-6

eliptyczny
elliptic

*

***

polecany do konserwowania
recommended for processing

Granit

75-80

70-90

6

eliptyczny
elliptic

**

***

twardy owoc
very hard fruit

Hetman

75-85

80-100

5-6

eliptyczny
elliptic

***

***

twardy owoc
very hard fruit

Jokato

75-85

80-90

5-6

eliptyczny
elliptic

***

**

pomarańczowe owoce
orange fruits

Mieszko F1

75-80

80-100

5-6

eliptyczny
elliptic

*

***

zbiór kombajnowy
mechanical harvest

Sokal F1

70-75

80-90

5-6

eliptyczny
elliptic

*

***

szypułka bez kolanka
jointless

**

***

O OWOCU KULISTYM / ROUND FRUIT
Babinicz

55-60

130-150

6

kulisty
round

***

**

ładnie wybarwiony
intensive colored flesh

Batory F1

65-70

80-100

5-6

kulisty
round

**

***

wierny w plonowaniu
high and reliable yielding

Bohun

50-55

120-140

6

kulisty
round

***

**

wyjątkowy smak
very tasty

Etna F1

65-70

75-100

6

Jutrosz F1

70-75

120-140

5-6

Lubań

72-75

120-140

6,5

Poranek

70-75

70-80

4-5

Odmiana
Variety

Okres wegetacji
Maturity

Masa (g)
Weight (g)

kulisty
round
kulisty, kulisto
spłaszczony
round - flattened
kulisty
round

**

***

***

***

***

***

kulisty
round

***

***

Ilość
prowadzonych
pędów
Plant providing

Rozstawa
Spacing distance
(cm)

wierny w plonowaniu
reliable yield
bardzo smaczny, miąższ intensywnie wybarwiony
very tasty, intensive colored flesh
doskonale wybarwiony
intensive colored flesh
rozsada tolerancyjna
na niskie temp.
tolerance for low temperature

Przydatność
Suitability for

Uwagi

Tunel
Grunt
Plastic tunnel Open field

Remarks

TYP MALINOWY / PINK COLOR FRUITS
Adonis

wczesny
early

180-200

1 lub 2
1 or 2 shoots

80x100

***

***

Malinowy
Warszawski

wczesny
early

180-250

1
1 shoot

100x50

***

***

Malinowy Retro

wczesny
early

150-180

1
1 shoot

90x50

***

***

Maliniak

wczesny
early

80-100

3-4
3, 4 shoots

80x40

***

***

* - przydatna/suitable
** - polecana/recommended
*** - przeznaczona/appropriate
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wysoki, plenny
Indeterninate plants, very
productive
wysoki, plenny
Indeterninate plants, very
productive
wysoki, plenny
Indeterninate plants, very
productive
samokończący,
sztywnołodygowy
Inflexible plants (dwarf)

