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Gatunek ten jest jednym z najczęściej upra-
wianych spośród rodziny dyniowatych 

i to na świecie. Wywodzi się z Indii, gdzie  
u podnóża Himalajów był znany już 3 tysiące 
lat temu. Jego popularność wynika zarówno 
z tradycji kulinarnych, jak i coraz większego 
udziału warzyw w naszej diecie. 
WARUNKI UPRAWY
Ogórki są ciepłolubne. Wysiewamy je  
do gruntu po 15 maja. Wcześniejszy termin 
może być ryzykowny z uwagi na niebezpie-
czeństwo przymrozków. Rośliny preferują 
gleby z wysoką zawartością próchnicy, orga-
niczne, szybko nagrzewające się i o dobrych 
właściwościach zatrzymywania cennych pier-
wiastków. Nasiona wysiewamy w rzędach, co 
15 cm. Międzyrzędzia planujemy w odległości 
70-140 cm, w zależności od odmiany. Należy 
również pamiętać o płodozmianie. Najlepiej 

uprawiać ogórki tam, gdzie wcześniej rosła 
cebula, ziemniaki, fasola lub groch. Dobrze re-
agują na sąsiedztwo kopru, pietruszki, fasoli, 
selera i kukurydzy. Nie zagęszczajmy planta-
cji, bo narazimy wtedy rośliny na wystąpienie 
chorób grzybowych. Owoce zbieramy na bie-
żąco. Po zakończeniu uprawy należy znisz-
czyć wszystkie resztki organiczne.
NAJLEPSZE ODMIANY
W ofercie handlowej PNOS są ogórki  
o różnych typach użytkowych – sałatkowe 
szklarniowe i polowe, a także przeznaczone  
do konserwowania. Wszystkie są odporne na 
mączniaka rzekomego i parch dyniowatych, 
dlatego też w uprawie można w znacznym 
stopniu ograniczyć ochronę chemiczną. Więk-
szość z proponowanych odmian ma również 
wysoki potencjał plonotwórczy. 
✿ 'Lokata F1' – rośliny o dużym wigorze  
oraz dominujących kwiatach żeńskich. Są 
przeznaczone do konserwowania i na kor-
niszony. Krótkie owoce mają zieloną skórkę 
z niewielkimi smugami oraz białymi kolcami 
średniej gęstości i drobnymi brodawkami. Ce-
chuje je podwyższona odporność na mącz-
niaka rzekomego. 
✿ 'Szeryf F1' – średnio wczesna odmiana 
mieszańcowa przeznaczona do konserwowa-
nia. Rośliny o silnym wzroście wigorze oraz 

Sezon ogórkowy czas zacząć!

NASZ EKSPERT
Jacek Siewierski
Główny Hodowca PNOS
www.pnos.pl

Gęste nasadzenia 
sprzyjają pojawieniu 
się różnych chorób 
grzybowych.
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p Rozsadę wysadzamy na miejsce stałe po  
15 maja, gdy minie ryzyko przymrozków.

p W fazie kwitnienia rośliny są wrażliwe na 
niedobór wody. Pamiętajmy o ich podlewaniu.

dominujących żeńskich kwiatach. Owoce są  
cylindryczne, ciemnozielone, ze słabym po-
łyskiem i z jasnymi smugami do 1/3 owocu,  
a także rzadkimi brodawkami. Odmiana bar-
dzo plenna, idealna na wczesny zbiór. Ma 
kompleksową odporność na choroby typowe 
dla tego gatunku.
✿ 'Izyd F1' – odmiana przeznaczona do kon-
serwowania i na korniszony. Wyróżnia się bar-
dzo silnym wzrostem i dużą zdolnością rege-
neracji, co pozwala na przedłużenie zbioru aż 
do późnej jesieni. Owoce są bardzo kształtne, 
cylindryczne, intensywnie zielone, bez ten-
dencji do przerastania na grubość. Odmiana 
bardzo plenna, o kompleksowej odporności 
na choroby. Przeznaczona do upraw ekolo-
gicznych i integrowanych. 
✿ 'Zefir F1' – wczesna odmiana mieszańco-
wa, przeznaczona do konserwowania i kwa-
szenia. Rośliny o dużym wigorze i wysokim 
plonie. Owoce bardzo kształtne, bez szyjki, 
z lekko zaznaczonymi bruzdami. Ich skórka 
jest intensywnie zielona, błyszcząca z jasnymi 
smugami do połowy długości. W przypadku 
uprawy tej odmiany zauważono, że deszczo-
wanie nie powoduje zwiększenia występowa-
nia objawów chorób grzybowych. 
✿ 'Portal F1' – odmiana gruntowa średnio 
wczesna, przeznaczona do konserwowania. 
Owoce grubo brodawkowe o średniej dłu-
gości, barwy zielonej, białej ornamentacji  
i kolcach (mniej licznych niż u odmiany 'Tarot 
F1'). Rośliny tolerancyjne na mączniaka rze-
komego i parcha dyniowatych. Dedykowane  
do wczesnej uprawy.
✿ 'Tarot F1' – odmiana mieszańcowa, prze-
znaczona do konserwowania i kwaszenia. 
Rośliny o silnym wzroście. Tworzą owoce 
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t Odmiana 
mieszańco-
wa. Ma 
kształtne, in-
tensywnie 
zielone owo-
ce. Gwaran-
tuje wysoki 
plon we 
wczesnej 
uprawie.

t Odmiana 
wyjątkowo 
plenna, 
zwłaszcza 
podczas 
pierwszych 
zbiorów. Ma 
wysoką od-
porność na 
mączniaka 
rzekomego.

t Odmiana 
ta tworzy 
kształtne, 
cylindryczne 
owoce. Jest 
bardzo plen-
na i stabilna 
w plonowa-
niu. Toleran-
cyjna na 
chłody.

kształtne, cylindryczne, o zielonej barwie. Wy-
różniają się one pełną odpornością na choro-
by. Są tolerancyjne na chłody, bardzo plenne 
i stabilne w plonowaniu. Polecana do uprawy 
integrowanej.
✿ 'Traper F1' – rośliny mieszańcowe o trady-
cyjnym typie wzrostu i dominujących kwiatach 
żeńskich. Nadają się na przetwory. Owoce  
o zielonej skórce, bardzo krótkie, ze śred-
niej długości smugami oraz białymi kolcami  
o umiarkowanej gęstości. Polecane do upra-
wy gruntowej. 


