
Pomidor | Tomato
Solanum lycopersicum L.

POŁĄCZONA POLSKA HODOWLA

POMIDOR GRUNTOWY SAMOKOŃCZĄCY - OWOC KULISTY / 
DETERMINANT TOMATO FOR OPEN FIELD- ROUND FRUIT

LOLEK
• Odmiana bardzo późna, o pośrednim typie wzrostu
• Owoce duże (100-120 g), lekko spłaszczone do kulistych, słabo 

żebrowane, bez piętki
• Niedojrzałe owoce - jasnozielone, dojrzałe - żółtopomarańczowe
• Miąższ krwistoczerwony
• Owoce ze zdolnością do dojrzewania po zbiorach, nadają się do 

długotrwałego przechowywania
• Polecane do amatorskiej uprawy polowej i w tunelach foliowych

• A very late variety, with an intermediate type of growth
• The fruit is large (100-120 g), slightly flattened to round, slightly 

ribbed, without green shoulder
• Unripe fruits - light green, ripe - yellow-orange
• Blood-red flesh
• Fruits with the ability to ripen after harvest are suitable for long-

term storage
• Recommended for amateur open field cultivation and under shelter

BABINICZ
• Early variety
• Compact plant habit
• Fruits are very big (130-150g), rounded - flattened, medium ribbing, 

without green shoulder, quite hard
• Intensive red colour of flesh
• For fresh market

• Odmiana wczesna
• Rośliny o zwartym pokroju
• Owoce bardzo duże (130-150g), lekko spłaszczone i żebrowane, bez 

piętki, dość twarde
• Intensywnie czerwona barwa miąższu
• Przeznaczony do bezpośredniego spożycia 

JUTROSZ mieszaniec F1 
• Medium early, very productive hybrid
• Fruit is round to flattened, hard with good red colour,  

without green shoulder
• Medium weight of the fruit 120-140 g
• Recommended for fresh market and processing (Brix 5-6%) 

• Średniowczesny 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%)

• Hybrid, fertile cultivars with determinant type of growth
• Medium to large size fruit
• The shape of the fruit is round, red with 4-5 chambers, without 

green shoulder, medium hard
• Early fruit ripening date
• Hybrids are resistant to late blight

ANTARES mieszaniec F1
• Odmiana heterozyjna, plenna, o samokończoncym typie wzrostu
• Owoce wielkości średniej do dużej 
• Kształt owocu kulisty, czerwony z 4-5 komorami, bez piętki,  

średnio twardy 
• Termin dojrzewania owoców wczesny
• Odmianę cechuje odporność na zarazę ziemniaczną 

ETNA mieszaniec F1 
• Odmiana średniowczesna, 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

• Medium early, very productive hybrid
• Good tolerance to 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 directly in open field



POMIDOR GRUNTOWY SAMOKOŃCZĄCY -OWOC WYDUŻONY /  
DETERMINANT TOMATO FOR OPEN FIELD- FRUIT ELONGATED

FRODO
• Odmiana średniowczesna, 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

• Medium early variety, high yield
• Medium size fruits (60-70g), elliptic, hard, good colour
• Resistant to cracking, very good for transport
• Flesh intensively red, number of locules 2-3, jointless peduncle, 
• Brix 5-6%
• Fruit easily separates from the pedicle
• Recommended for processing, especially canning

LUBAŃ
• Odmiana średnio wczesna
• 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 colour
• Very productive variety 
• Resistant to Verticillium and fruit cracking
• Good tolerance to dry and cold weather conditions
• For fresh market and for processing 

PORANEK
• Medium early variety, high yield
• Tolerant to low temperatures
• Fruits are round (70-80 g), slightly flattened, good colour,  

resistant to cracking
• For fresh market and for processing (Brix 5-6%)
• Suitable for sowing directly in open field

• Odmiana średniowczena, 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%) 
• Może być uprawiana z siewu wprost do gruntu

LAMBERT mieszaniec F1
• Mid –early, determinate, high yielding hybrid 
• Elliptic fruits, red, medium large (80-90 g), very firm, 
• Fruits resistant to cracking and pedicles easily separate  

from the fruits
• Recommended for fresh market and processing (tomato paste)

• Odmiana mieszańcowa, średnio wczesna, samokończąca,  
bardzo plenna

• Owoce eliptyczne, czerwone, mięsiste, średniej wielkości, 
o masie ok. 80-90 g 

• Szypułka łatwo odchodzi od owocu, owoc odporny na pękanie
• Polecana do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa,  

głównie na przeciery

• Odmiana średniowczesna, 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

• Medium early hybrid, high yield
• Fruit red, elliptic, 80-90 g, quite hard
• Resistant to Late blight of tomato and Verticillium  

and tolerant to bacterial speck 
• Good yield in cold and wet summer
• Brix 6-6,5%
• Recommended for processing (tomato paste mainly)

AWIZO mieszaniec F1

CHROBRY mieszaniec F1
• Medium late hybrid, high yield
• Elliptic fruits, red with 2-3 locules, jointless peduncle
• Awizo F1 type variety, tolerance to Late blight of tomato
• Hard fruits 
• Good colour even during cold and rainy summer
• Recommended for processing

• Odmiana heterozyjna, średniopóźna 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



POMIDOR GRUNTOWY, WYSOKI / TALL TOMATO FOR OPEN FIELD

POMIDOR TYP MALINOWY, SAMOKOŃCZĄCY / RASPBERRY TYPE TOMATO, DETERMINANT GROWTH

POMIDOR TYP MALINOWY, WYSOKI / TALL, RASPBERRY TYPE TOMATO

• 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 colour fruits, very tasty
• For growing in the field and under shelter (plastic tunnels)
• Plants require sticks

MALINOWY WARSZAWSKI

• 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 colour fruits (80-100 g) 
• Equal colored flesh
• Very good taste

MALINIAK

• Odmiana wczesna
• 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
• 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 sticks

ADONIS

• Średniopóźna 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 late, higt yielding 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 separates from the pedicle
• Brix 5-6%
• Recommended for processing especially canning

MIESZKO mieszaniec F1 

MALINOWY BOSMAN - NOWOŚĆ / NEW VARIETY
• Mid-early, determinate variety
• Fruits dark pink, oval- cylindrical shaped and weigh 70-100 g, very 

firm, deep bloody-red flesh colour
• Pedicle without node and easily separates from the fruit 
• Suitable for mechanical harvesting
• Recommended for industry, processing and fresh market

• Odmiana średnio wczesna, samokończąca 
• Owoce malinowe, cylindryczno-owalne z „dziubkiem”,  

twarde, o masie 70-100 g, miąższ koloru krwisto- czerwonego
• Szypułka bezkolankowa, dobrze odrywa się od owocu, pozostaje 

na roślinie
• Nadaje się do zbioru mechanicznego
• Przeznaczona do uprawy wielkotowarowej dla przemysłu, 

przetwórstwa oraz do bezpośredniej konsumpcji

JANKO mieszaniec F1 - NOWOŚĆ / NEW HYBRID
• Tomato for growing with sticks in the field and  

under unheated covers
• Strong vigor, indeterminate, continuous type of growth
• Single and complex clusters, 5-7 fruits in each
• Red, round, medium to large fruit
• The extended shelf life of the fruit allows for loss-free transport and 

longer storage (up to 20 days after harvest), without lossing the 
quality of the fruit.

• Pomidor do uprawy przy palikach w polu oraz pod 
nieogrzewanymi osłonami

• Silny wigor, ciągły typ wzrostu
• Grona pojedyncze i złożone, po 5-7 owoców w każdym
• Owoce czerwone, kuliste, średnie do dużych 
• Przedłużona trwałość owoców pozwala na transport bez strat 

i dłuższe przechowywanie (do 20 dni po zbiorze), bez obawy 
o utratę jakości owoców.



Pomidor - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia / Tomato - varieties owned by PlantiCo, Polan and Spójnia 

www.plantico.plwww.nasiona.pl www.nasiona-warzyw.pl

Dział Handlowy w Zielonkach  
tel. 22 722 95 53; e-mail: hurtownia@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew - Dział Handlowy:  
tel. 24 253 35 87; e-mail: sprzedaz@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Spójnia Nochowo - Dział Handlowy:  
tel. 61 283 56 55; e-mail: handel.nochowo@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN Kraków - Dział Handlowy:  
tel. 12 623 38 31; e-mail: handel.krakow@plantico.pl

Hurtownia Nasion Krzeszowice - Dział Handlowy:   
tel. 12 282 50 56; e-mail: krzeszowice@plantico.pl

Hurtownia Nasion Rzeszów - Działa Handlowy:  
tel. 17 861 14 58; e-mail: rzeszow@plantico.pl

 PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice

Odmiana
Variety

Marka
Brand

Okres 
wegetacji 

(dni)
Number of 
days from 

planting to 
first havrvest 

Owoc | Fruit Przydatność | Suitability for
Uwagi

Remarks
Masa (g) 

Weight (g)
Brix (%)

Kształt
Shape

Bezpośrednie 
spożycie

Fresh market 

Przetwórstwo 
Processing 

OWOC WYDŁUŻONY | ELONGATED FRUIT 

AWIZO F1 PLANTICO 70-75 80-90 6 eliptyczny | eliptic ** ***
odporny na choroby, polecany na przeciery 

resistant to diseases, recommended processing

CHROBRY F1 PLANTICO 75-80 80-90 5-6 eliptyczny | eliptic ** *** odporny na choroby | resistant to diseases

FRODO PLANTICO 66-75 60-70 5-6 eliptyczny | eliptic * ***
polecany do konserwowania  
recommended for processing 

GRANIT PLANTICO 75-85 70-90 6 eliptyczny | eliptic ** *** twardy owoc | very firm fruit

JOKATO PLANTICO 75-85 80-90 5-6 eliptyczny | eliptic *** ** pomarańczowe owoce | orange fruits 

LAMBERT F1 PLANTICO 70-75 80-90 5-6 eliptyczny | eliptic * *** plenny, niepękający | high yield, non-cracking

MIESZKO F1 PLANTICO 75-80 80-100 5-6 eliptyczny | eliptic * *** zbiór kombajnowy | mechanical harvesting 

OWOC KULISTY | ROUND FRUIT 

ANTARES F1 POLAN 60-65 100-160 kulisty | round *** *
duża odporność na zarazę ziemniaka  
high resistant to Phytophtora infestans

BABINICZ PLANTICO 55-60 130-150 6 kulisty | round *** *
wczesny, ładnie wybarwiony  

early variety, intensive colored flesh

BETA POLAN 60-65 70-90 kulisty-spłaszczony  
round-flattened *** wczesna odmiana | early variety

BOHUN PLANTICO 50-55 120-140 6 kulisty | round *** ** wczeny, wyjątkowy smak | early variety, very tasty

ETNA F1 PLANTICO 65-70 75-100 6 kulisty | round ** *** wierny w plonowaniu  | high and reliable yielding

JANKO F1 PLANTICO 75-85 120-150 5 kulisty | round *** * NOWOŚĆ  | NEW VARIETY

JURTOSZ F1 PLANTICO 70-75 120-140 5-6 kulisty-spłaszczony 
round-flattened *** ***

bardzo smaczny, miąższ intensywnie wybarwiony 
very tasty, intensive colored flesh

KRAKUS POLAN 75-85 80-100 kulisty - spłaszczony  
round flattened *** ***

odmiana wysoka, wymagająca podpór  
tall variety, requiring supports

LUBAŃ PLANTICO 72-75 120-140 6,5 kulisty | round *** *** ładnie wybarwiony | intensive colored flesh

PORANEK PLANTICO 70-75 70-80 4-5 kulisty | round *** ***
rozsada tolreancyjna na niskie temperatury 

tolreant seedling to low temperatures

LOLEK PLANTICO 85-90 100-120 - kulisty - lekko spłaszczony  
round - slightly flattened *** *

odmiana amatorska, żółtopomarańczowy, w środku 
krwistoczerwony, powolne dojrzewanie | hobby variety 

yellow-orange, blood-red in the middle, slow maturing

Odmiana
Variety

Marka
Brand

Okres 
wegetacji
Maturity

Masa (g)        
Weight (g)

Ilośc 
prowadzonych 

pędów 
Shoots

Rozstawa 
Spacing distance (cm)

Przydatność | Suitability for
Uwagi

Remarks
Bezpośrednie 

spożycie
Fresh market 

Przetwórstwo 
Processing 

TYP MALINOWY SAMOKOŃCZĄCY | RASPBERRY TYPE DETERMINANT

MALINIAK PLANTICO wczesny
early 80-100 3 lub 4

3 or 4 shoots 80x40 *** *** sztywnołodygowy | stiff stemmed plants (dwarf)

MALINOWY 
BOSMAN PLANTICO ś.wczesny

medium early 70-100 - 80x50  
25.000 szt/ha *** *** zbiór kombajnowy | mechanical harvesting 

TYP MALINOWY, WYSOKI | RASPBERRY TYPE, TALL

ADONIS PLANTICO wczesny
early 180-200 1 lub 2

1 or 2 shoots 80x100 *** *** wysoki, plenny | indeterminate plants, high yielding

MALINOWY 
RETRO PLANTICO wczesny

early 150-180 1
1 shoots 90x50 *** *** wysoki, plenny | indeterminate plants, high yielding

MALINOWY 
WARSZAWSKI PLANTICO wczesny

early 150-250 1
1 shoots 100x50 *** *** wysoki, plenny | indeterminate plants, high yielding

* - nadaje się/suitable ** - polecana/recommended *** - przeznaczona/appropriate

Export – tel. 608-536-381; e-mail:  trade@plantico.pl

Sklep internetowy:  sklep.plantico.pl


