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O rmie

Spis odmian

PNOS to jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków towarowych na rynku 
nasiennym z tradycjami sięgającymi roku 1951. 
Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie
Mazowieckim Sp. z o.o. jest polską rmą hodowlano-nasienną i jednym 
z największych przedsiębiorstw nasiennych w kraju. Spółka posiada ponad 
130 odmian własnych warzyw, a w ofercie przedstawia ponad 1 400 pozycji 
warzyw i kwiatów, które dedykowane są na rynek profesjonalny 
i hobbystyczny.

Od ponad sześćdziesięciu pięciu lat priorytetem rmy jest dostarczanie 
nasion najlepszej jakości. Spółka posiada własne laboratorium, które pracuje 
w oparciu o międzynarodowe normy ISTA, wykonując ponad 14 tysięcy 
analiz rocznie. Normy zakładowe są procentowo wyższe od norm 
założonych przez ISTA. Zakład produkcyjny PNOS w Lublinie jest wyposażony 
w najnowocześniejsze maszyny do pakowania w Polsce. Czerpiąc z tradycji 
i doświadczenia polskiej hodowli rma skutecznie wprowadza innowacje
w zakresie technologii produkcji, logistyki oraz marketingu.
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CEBULA

Odmiana wczesna (okres wegetacji 120 - 130 dni), plenna tworząca 
kulisto romboidalne cebule o łusce w kolorze słomkowożółtym. 
Miąższ kremowy o delikatnym i łagodnym smaku charakteryzuje się 
wysoką zawartością witaminy C. Równo załamuje szczypior, dzięki 
czemu szybko dosycha na polu. Nadaje się do krótkotrwałego 
przechowywania. Polecana na wczesny zbiór.

CZERNIAKOWSKA

Bardzo plenna, późna odmiana o okresie wegetacji 140 - 150 dni. 
Cebule romboidalne, duże, zwłaszcza przy rzadszym siewie. Łuska 
ciemno słomkowa, błyszcząca i bardzo twarda, mocno 
przylegająca, bez tendencji do odpadania. Miąższ biały, lekko ostry, 
bardzo jędrny. Odmiana przeznaczona na świeży rynek oraz do 
bardzo długiego przechowywania nawet do końca czerwca. 
Niewielka utrata masy w czasie przechowywania. Z uwagi na bardzo 
dobrą zdolność przechowalniczą Eureka może konkurować 
z czołowymi odmianami holenderskimi. Plonuje stabilnie w różnych 
latach dając plon na poziomie 40 - 45 t z ha przy uprawie bez 
nawadniania.

EUREKA

Odmiana wczesna o okresie wegetacji 120 dni. Cebule o łagodnym 
i delikatnym smaku, wyrównane, równomiernie dojrzewające, 
o kształcie kulistym do romboidalnego, w kolorze białym, błyszczące. 
Miąższ dość twardy: wysoka zawartość suchej masy. Preferuje gleby 
żyzne. Siew wprost do gruntu lub z rozsady, co przyspiesza zbiory 
o kilka tygodni. Idealna do bezpośredniego spożycia lub do 
produkcji dymki. Możliwość przechowywania aż do stycznia, co 
w segmencie odmian białych plasuje ją w zdecydowanej czołówce. 
Polecana do uprawy profesjonalnej (również z dymki).

TYP: BIAŁA

FINEZJA
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Wczesna odmiana (125 - 130 dni) o karminowoczerwonej łusce 
i oletowo-białym miąższu oraz łagodnym smaku. Cebule o kształcie 
kulistym do romboidalnego z dość mocną łuską. Odmiana 
sałatkowa polecana do bezpośredniego spożycia. Dobrze 
przechowuje się do końca marca. Pod tym względem przewyższa 
nawet odmiany holenderskie.

TYP: CZERWONA

KARMEN

Odmiana wczesna, polecana do uprawy na dymkę. Cebule 
wyrównane, do 200 g, kuliste, z białym, delikatnym miąższem o lekko 
ostrym smaku. Łuska słomkowożółta, dobrze przylegająca. Odmiana 
uniwersalna nadająca się do średnio długiego przechowywania.

RAWSKA

Odmiana późna (okres wegetacji 140-150 dni), tworząca duże 
150 - 180 g kuliste cebule, pokryte jasnożółtą, dobrze przylegającą, 
twardą łuską. Miąższ składający się z mięsistych łusek, barwy biało-
zielonej, łagodny w smaku. Bardzo dobrze przechowuje się przez 
okres zimy. Odmiana z silnym systemem korzeniowym, bardzo plenna 
(powyżej 45 t/ha w uprawie bez nawadniania). Polecana do 
produkcji towarowej. Złoty medal Polagra 2004.

SŁAWA OŻAROWA
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Odmiana uniwersalna. Późna (140 - 150 dni), do długiego 
przechowywania, polecana również na dymkę. Tworzy wyrównane 
kuliste, żółte cebule z mocną łuską. Miąższ biały, o łagodnym, 
delikatnym smaku. 

SOCHACZEWSKA

Atrakcyjna odmiana średnio późna o okresie wegetacji 140 dni. 
Cebule kształtu kulistego, wyrównanej wielkości. Łuski okrywające 
barwy żółtej, dobrze przylegające. Miąższ biało kremowy, bardzo 
smaczny. Charakteryzuje się dobrą strukturą plonu - duży udział 
stanowią cebule o średnicy powyżej 7 cm. Posiada silny system 
korzeniowy. Odmiana równocześnie załamująca szczypior. 
Polecana do produkcji wielkotowarowej. Przeznaczona do 
bezpośredniego spożycia i długotrwałego przechowywania. 
Z uwagi na wysoką zawartość suchej masy idealna również do 
produkcji suszu. Przewyższa plennością odmiany mieszańcowe z tej 
samej grupy wczesności, zwłaszcza w warunkach stresowych. 
Wierna w plonowaniu. 

SUPRA

Odmiana średnio późna (130-140 dni), tworząca duże (powyżej 
160 g), szerokoeliptyczne cebule okryte mocną, dobrze przylegającą 
łuską barwy żółtej. Miąższ biało-kremowy, łagodny w smaku. 
Charakterystyczną cechą jest bardzo równomierne załamywanie 
szczypioru co umożliwia lepsze dosychanie wykopanych cebul. 
Bardzo dobrze przechowuje się przez zimę. Polecana do produkcji 
wielkotowarowej. Odmiana bardzo plenna, z dużym udziałem plonu 
handlowego i wysokim udziałem cebul dużych o średnicy powyżej 
7 cm. Przy nawadnianiu plony osiągają nawet 80 t z ha.

WIKTORIA SKIERNIEWIC
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Odmiana późna, plenna o okresie wegetacji 140 - 150 dni. Tworzy 
cebule w kształcie kulisto-romboidalnym. Łuska cienka, barwy 
słomkowożółtej. Miąższ biały, soczysty, łagodny w smaku. 
Przeznaczona do bezpośredniego spożycia, przetwórstwa 
i przechowywania. Wierna w plonowaniu. 

WOLSKA

Odmiana
Okres 

wegetacji 
(dni)

Cebule

UwagiMasa 
(g)

Kształt Kolor łuski
Kolor 

miąższu
Smak

Czerniakowska 120-130 90-140
kulisto-

romboidalny
słomkowo-

żółty
biało-

kremowy
bardzo 

łagodny
do krótkotrwałego 
przechowywania

Eureka 140-150 150-200
kulisto-

romboidalny
ciemno 

słomkowy
biały lekko ostry

do bezpośredniego 
spożycia i długiego 
przechowywania

Finezja ok.120 120-140
kulisty, do 
rombo-

idalnego
biały biały łagodny

do bezpośredniego 
spożycia i produkcji dymki, 

do długiego 
przechowywania

Karmen 125-130 100-120
kulisto-

romboidalny
karminowo-
czerwony

oletowo-
biały

łagodny 
słodki

do bezpośredniego 
spożycia 

i przechowywania

Rawska 120-130 120-200 kulisty
słomkowo-

żółty
biały lekko ostry

uniwersalne 
przeznaczenie, 

polecana na dymkę

Sława 
Ożarowa

140-150 150-180 kulisty jasnożółty
biało-
zielony

łagodny

do przetwórstwa 
i przechowywania; 

polecana do produkcji 
towarowej

Sochaczewska 140-150 100-160 kulisty żółty biały łagodny
do długotrwałego 
przechowywania

Supra ok. 140 120-160 kulisty żółty
biało-

kremowy
lekko ostry

do przetwórstwa 
i przechowywania; 

polecana do produkcji 
towarowej

Wiktoria 
Skierniewic

130-140 160 kulisty żółty
biało-
zielony

łagodny

do przetwórstwa 
i przechowywania; 

polecana do produkcji 
towarowej

Wolska 140-150 120-160
kulisto-

romboidalny
słomkowo-

żółty
biały łagodny

do długotrwałego 
przechowywania

Cebula
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CEBULA SIEDMIOLATKA

SZCZYPIOREK

Roślina wieloletnia, mrozoodporna pozostająca na jednym miejscu 
przez 3-4 lata. Odmiana polecana na zbiór pęczkowy z siewu 
wiosennego i letniego. W pierwszym roku szczypior uzyskujemy latem, 
w kolejnych latach już wczesną wiosną. Białe zgrubienia przechodzą 
w dość długi, ciemnozielony, soczysty szczypior, łagodny w smaku. 
Nadaje się do uprawy przyspieszonej pod osłonami. Duża trwałość 
pozbiorcza.

TYP: SIEDMIOLATKA

WITA

Odmiana przeznaczona do uprawy w polu oraz pod osłonami do 
wczesnego pędzenia. Rośliny średniej wysokości (40-50 cm), 
tworzące zwarte kępki. Szczypior długi, średniej grubości, koloru 
niebieskozielonego, z niewielkim nalotem woskowym, bardzo 
aromatyczny. Bardzo plenna. Roślina wieloletnia, uprawiana z siewu 
bezpośrednio do gruntu.

FORTEL

Odmiana Siew Długość łodygi (cm) Smak Uwagi

Wita wiosenny i ozimy 30-50 łagodny roślina mrozoodporna, białe zgrubienia

Cebula siedmiolatka
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