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Obfity sezon ogórkowy
Żeby doczekać się dużych plonów, najpierw trzeba wybrać
dobrej jakości odmianę, a potem poświęcić warzywom nieco 
uwagi. Kluczowa dla ich wzrostu jest odpowiednia gleba. 

Z WŁASNEJ DZIAŁKI

Gatunek ten jest jednym 
z najczęściej uprawia-
nych spośród rodziny 

dyniowatych. Wywodzi się  
z Indii, gdzie u podnóża Hima-
lajów był znany już 3 tysiące 
lat temu. Jego popularność 
wynika zarówno z tradycji ku-
linarnych, jak i coraz większe-
go udziału warzyw w diecie.
WARUNKI UPRAWY
Ogórki są ciepłolubne. Wysie-
wamy je do gruntu po 15 maja. 
Wcześniejszy termin może być 
ryzykowny z uwagi na niebez-
pieczeństwo przymrozków. 
Rośliny preferują gleby z wy-
soką zawartością próchnicy, 
organiczne, szybko nagrze-

wające się i o dobrych wła-
ściwościach zatrzymywania 
cennych pierwiastków. Nasio-
na wysiewamy w rzędach, co  
15 cm. Międzyrzędzia planu-
jemy w odległości 70-140 cm, 
w zależności od odmiany. Na-
leży również pamiętać o pło-
dozmianie. Najlepiej uprawiać 
ogórki tam, gdzie wcześniej 
rosła cebula, ziemniaki, faso-
la lub groch. Dobrze reagują  
na sąsiedztwo kopru, pietrusz-
ki, fasoli, selera i kukurydzy. 
Nie zagęszczajmy plantacji, bo 
narazimy wtedy rośliny na wy-
stąpienie chorób grzybowych. 
Owoce zbieramy na bieżąco. 
Po zakończeniu uprawy nale-

ży zniszczyć wszystkie resztki 
organiczne.
WŁAŚCIWOŚCI ZDROWOTNE
Ogórki mają w swoim składzie 
ponad 90% wody. Zawiera-
ją witaminę A, C oraz z grupy 
B. Są też bogate w magnez, 
potas i krzem. Znane są rów-

nież z właściwości przeciw-
nowotworowych. Mają także 
znaczenie w utrzymaniu pra-
widłowego poziomu choleste-
rolu, poziomu cukru we krwi  
i ciśnienia. Zwane są też „straż-
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Młode okazy zbieramy 
codziennie, w miarę 
dojrzewania. Sprzyja  
to wytwarzaniu się  
kolejnych zawiązków.

Szybkie i równomierne wschody gwarantuje gleba dobrze 
nagrzana i zasobna w próchnicę. Aby przedłużyć czas 
zbiorów, nasiona wysiewajmy w 14-dniowych odstępach. 

Jacek Siewierski
Główny Hodowca PNOS

www.pnos.pl
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Obfity sezon ogórkowy

TO CI SIĘ PRZYDA!

'Izyd F1' – nasiona na taśmie. 
Odmiana przeznaczona  
do upraw ekologicznych, 
doskonała na przetwory. 

'Szeryf F1' – nasiona na 
taśmie. Odmiana polecana 
do najwcześniejszej uprawy. 
Bardzo plenna.

'Izyd F1' – nasiona otocz-
kowane gwarantują równo-
mierne i wczesne wschody. 
Łatwiej też je posadzić.

'Szeryf F1' – nasiona otocz-
kowane. Ich większy rozmiar 
pozwala posadzić je w odpo-
wiednich odstępach.

'Lokata F1' – 
odmiana średnio 
wczesna, odpor-
na na choroby. 
Doskonała do 
konserwowania.

'Zefir F1' – odmia-
na do wczesnej 
uprawy. Gwa-
rantuje wysoki 
plon bez żadnych 
śladów chorób.

'Traper F1' – od-
miana polecana 
do uprawy grunto-
wej. Idealna do 
konserwowania  
i na korniszony. 
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nikiem nerek”, gdyż w znaczny 
sposób obniżają poziom kwa-
su moczowego we krwi.
POLECANE ODMIANY
W ofercie handlowej PNOS są 
dostępne ogórki o różnych ty-
pach użytkowych – sałatkowe
szklarniowe i polowe, a także 
przeznaczone do konserwo-
wania. Wszystkie są odpor-
ne na mączniaka rzekomego 
oraz parcha dyniowatych, 
dlatego też w uprawie można  
w znacznym stopniu ograni-
czyć ochronę chemiczną. 
✿ 'Lokata F1' – rośliny o du-
żym wigorze oraz dominu-
jących kwiatach żeńskich. 
Są przeznaczone do kon-
serwowania i na korniszony. 
Krótkie owoce mają zieloną 
skórkę z charakterystycznymi 
niewielkimi smugami oraz bia-
łymi kolcami średniej gęstości 
i drobnymi brodawkami. 
✿ 'Szeryf F1' – średnio wcze-
sna odmiana mieszańcowa 
przeznaczona do konser-
wowania. Rośliny o silnym 
wzroście oraz dominujących 
żeńskich kwiatach. Owoce są 
cylindryczne, ciemnozielone, 
ze słabym połyskiem i z jasny-
mi smugami do 1/3 owocu,  
a także rzadkimi brodawkami. 
Odmiana bardzo plenna.

✿ 'Izyd F1' – odmiana prze-
znaczona do konserwowania
i na korniszony. Wyróżnia 
się bardzo silnym wzrostem  
i dużą zdolnością regeneracji, 
co pozwala na przedłużenie 
zbioru aż do późnej jesieni. 
Owoce są bardzo kształtne, 
cylindryczne, intensywnie zie-
lone, bez tendencji do przera-
stania na grubość. 
✿ 'Zefir F1' – wczesna od-
miana mieszańcowa, prze-
znaczona do konserwowania 
i kwaszenia. Rośliny o dużym 
wigorze i wysokim plonie. 
Owoce bardzo kształtne, bez 
szyjki, z lekko zaznaczonymi 
bruzdami. Ich skórka jest in-
tensywnie zielona, błyszcząca 
z jasnymi smugami do połowy 
długości. 
✿ 'Portal F1' – odmiana grun-
towa średnio wczesna, prze-
znaczona do konserwowania.
Owoce grubo brodawkowe  
o średniej długości, barwy 
zielonej, białej ornamentacji  
i kolcach. Rośliny dedykowane 
do wczesnej uprawy.
✿ 'Tarot F1' – odmiana mie-
szańcowa, przeznaczona do 
konserwowania i kwaszenia. 
Rośliny o silnym wzroście. 
Tworzą owoce kształtne, cy-
lindryczne, o zielonej barwie. 
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Ta metoda pozwala nie tylko ciekawie zagospodarować prze-
strzeń, ale też uzyskać satysfakcjonujące plony. Podstawą jest 
drewniana konstrukcja. Między słupkami należy zamocować 
sznurki, tworząc z nich kratownicę. Ogórki będą się po niej 
swobodnie pięły. Taka uprawa zapewnia im też dobry dostęp 
do światła, a więc sprzyja rozwojowi i dojrzewaniu ogórków.

PIONOWA UPRAWA

Wyróżniają się pełną odporno-
ścią na choroby. Są tolerancyj-
ne na chłody, bardzo plenne  
i stabilne w plonowaniu. Pole-
cana do uprawy integrowanej.
✿ 'Traper F1' – rośliny mie-
szańcowe o tradycyjnym

typie wzrostu i dominujących 
kwiatach żeńskich. Nadają się 
na przetwory. Owoce o zielo-
nej skórce, bardzo krótkie, ze 
średniej długości smugami 
oraz białymi kolcami o umiar-
kowanej gęstości. 


