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OGÓREK POD OSŁONY

LAZURYT F1
Odmiana partenokarpiczna, plenna, wczesna. Rośliny o średnim wigorze 
z przewagą kwiatów żeńskich. Owoce o długości 8-10 cm, zielone z dużymi 
brodawkami. Polecany jako ogórek małosolny i jako konserwowy. Uprawa 
w terminie wiosennym i jesiennym, w pomieszczeniach ogrzewanych i nie-
ogrzewanych; pod osłonami wysokimi i niskimi; na podłożach naturalnych 
i inertnych. Zaczyna plonować po 55-60 dniach. W sprzyjających warunkach 
może być uprawiana w gruncie. Szczególnie dobrze udaje się pod agrowłók-
niną i na czarnej folii.

RUBIN MEDALISTA F1 - Złoty Medal MTP POLAGRA
Odmiana w pełni partenokarpiczna, bardzo plenna i bardzo wczesna. Owoce ciemnozielone, długości 12 cm (10-
14 cm), z licznymi, dużymi brodawkami i lekkimi bruzdami. Owoce bardzo smaczne i jędrne, polecane na sałatki 
jak i z przeznaczeniem na ogórek małosolny. Uprawa w terminie wiosennym i jesiennym, pod osłonami nieogrze-
wanymi i ogrzewanymi - na podłożach naturalnych oraz na podłożach inertnych w terminie późnowiosennym. 
Rubin Medalista F1 bardzo wcześnie zaczyna owocować - wczesną wiosną po ok. 53-55 dniach od 1 wysiewu, 
późną wiosną po ok. 45-50 dniach od wysiewu, jesienią po ok. 35-40 dniach po wysiewie. Odmiana tolerancyjna 
wobec mączniaka prawdziwego (Erysiphe cichoracearum). Dla uzyskania wysokiego plonu wymaga starannej 
uprawy i zbilansowanego nawożenia.

BURSZTYN F1
Odmiana partenokarpiczna, bardzo wczesna i bardzo plenna, genetycznie 
pozbawiona goryczy. Rośliny o przewadze kwiatów żeńskich i dość silnym 
wigorze, o podwyższonej tolerancji na mączniaka rzekomego. Owoce bar-
dzo smaczne długości 9-12 cm, ciemnozielone z bardzo lekko rozjaśnioną 
częścią przykielichową. Brodawki dość duże, dość liczne. Skórka średnio 
gruba. Szyjka lekko zaznaczona lub brak. Odmiana przeznaczona do upra-
wy pod osłonami ogrzewanymi, nieogrzewanymi, a w dobrych warunkach 
(nawadnianie, uprawa na czarnej folii i pod agrowłókniną) w gruncie. Pole-
cany jako ogórek małosolny i sałatkowy.

Przedstawiciele firmy:
region południowej, centralnej i wschodniej Polski tel. 508-191-757 
region północnej, środkowej i zachodniej Polski tel. 508-191-758



OGÓREK SZKLARNIOWY

ORION F1
Odmiana bardzo plenna, bardzo wczesna (plonuje już po 21-28 dniach od wy-
sadzenia). Może być wykorzystana do przedłużonej uprawy również w tunelach 
nieogrzewanych. Rośliny dobrze zachowują wigor do końca plonowania. Owo-
ce długości 20-22 cm o lekko zaznaczonej szyjce, z dość wyraźnymi bruzdami. 
Skórka delikatna, zielona. Miąższ smaczny.

DUKAT F1
Odmiana plenna, szklarniowa, przeznaczona do uprawy w terminie wiosennym 
i jesiennym. Roślina silnie rosnąca. Owoce długie (32-36 cm), wężowe o cien-
kiej, zielonej skórce. Odmiana ta wymaga starannej uprawy i intensywnego na-
wożenia, szczególnie potasem i wapniem. Odmiana genetycznie pozbawiona 
goryczy, nawet w niesprzyjających warunkach uprawowych – nie gorzknieje.

LECH F1
Odmiana średniowczesna ogórka szklarniowego, plenna, od wielu lat uprawia-
na w szklarniach i tunelach foliowych. Owoce długości 24-28 cm o cienkiej, 
ciemnozielonej skórce, bez brodawek i kolców, bez szyjki, o małej komorze 
nasiennej, bardzo smaczne. Genetycznie pozbawiona goryczy, odporna na parcha dyniowatych. 
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Dukat F1 X X ś.wczesna X X X X 32-36 wyraźne zielony

Lech F1 X X ś.wczesna X X X 24-28 bardzo, 
lekkie zielony

Orion F1 X X b.wczesna X X X X 20-22 średnie zielony

Rubin  
Medalista F1 X X b.wczesna X X X 10-14 gruba

brodawka c.zielony

Lazuryt F1 X X wczesna X X X X 8-10 gruba
brodawka j.zielony

Bursztyn F1 X X X b.wczesna X X X 9-12 gruba
brodawka c.zielony

Wszystkie odmiany wyhodowane w firmie „SPÓJNIA” nadają się do integrowanej uprawy.


