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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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PAPRYKA

Odmiana  średnio wczesna, owoce typu „block”, w fazie dojrzałości 
zjologicznej czerwone, gładkie z ładnym połyskiem. Może być 
prowadzona bez cięcia lub na dwa pędy. Miąższ gruby, soczysty 
10 - 12 mm, bardzo smaczny, w dojrzałości konsumpcyjnej 
intensywnie czerwony. Średnia masa owocu 230 gram. Owoce 
dobrze znoszą transport, są twarde, produkowane z przeznaczeniem 
do bezpośredniego spożycia i  przetwórstwa. Wymagają 
intensywnego nawożenia oraz podpór. Okres wegetacji od 
posadzenia do pierwszego zbioru wynosi 10 - 11 tygodni i przypada 
na drugą połowę sierpnia. Odmiana bardzo plenna przeznaczona 
do uprawy pod osłonami w nieogrzewanych tunelach foliowych, 
w ciepłe lata udaje się w gruncie przy ściółkowaniu czarną folią. 

JOLANTA

Odmiana średnio wczesna, owoce typu „block”, w fazie dojrzałości 
zjologicznej żółte, gładkie z ładnym połyskiem. Miąższ gruby, 
soczysty 8 - 10 mm, bardzo słodki i smaczny, w dojrzałości 
konsumpcyjnej intensywnie żółty. Średnia masa owocu 190 gram. 
Rośliny średnio wysokie, wymagają intensywnego nawożenia oraz 
podpór. Okres wegetacji od posadzenia do pierwszego zbioru 
wynosi 10 - 11 tygodni i przypada na drugą połowę sierpnia. 
Odmiana bardzo plenna przeznaczona do uprawy pod osłonami 
w nieogrzewanych tunelach foliowych, w ciepłe lata udaje się 
w gruncie.

KASIA

Odmiana średnio wczesna (75 - 80 dni) o owocach typu „block”, 
barwy pomarańczowej z dość grubą ścianką (8 - 10 mm), 
dorastających do 130 - 190 g. Rośliny średniej wysokości, do 70 cm. 
Bardzo plenna. Do uprawy głównie w tunelach, ewentualnie 
w gruncie.

ETIUDA
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Odmiana o owocach stożkowych koloru ciemnooletowego 
przechodzącego w fazie dojrzałości zjologicznej w kolor 
ciemnowiśniowy. Masa owocu 50 - 90 g. Grubość ścianki 3 - 4 mm. 
Odmiana średniowczesna o okresie wegetacji 80 dni. Rośliny 
dorastające do wysokości 80 cm, wymagające podpór. Do uprawy 
pod osłonami i w gruncie.

NOKTURN

Wczesna odmiana o owocach typu pomidorowego, tj. silnie 
spłaszczonych i żebrowanych, osiągających masę 80 - 90 g. Miąższ 
grubości 7 - 10 mm soczysty, jędrny, bardzo smaczny zawiera 
wyjątkowo dużo witaminy C. Rośliny średniej wysokości wymagają 
podpór.  Odmiana przeznaczona do uprawy tunelowej, 
a w sprzyjających warunkach również w gruncie.

OLEŃKA

Jedna z najlepszych polskich odmian. Średnio wczesna, o okresie 
wegetacji 75 - 80 dni. Charakteryzuje się grubym (8 - 9 mm), jędrnym 
i soczystym miąższem. Owoce bardzo atrakcyjne, duże o masie 120 g, 
intensywnie czerwone. Wyjątkowo smaczne, z wysoką zawartością 
witaminy C. Rośliny średniowysokie o bujnym i zwartym wzroście, 
wymagają podpór. Wyjątkowo odporna na choroby. Uprawa 
z rozsady w tunelach foliowych. W sprzyjających warunkach także 
w polu. Idealna do spożycia na surowo i konserwowania. 

OŻAROWSKA
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Odmiana średniowczesna, żółtoowocowa. Owoce trapezowe 
o masie 110 - 140 g i ściance grubości 8 - 9 mm. Rośliny średniowysokie 
80 - 90 cm wymagają podpór. Do uprawy w tunelach, ewentualnie 
w gruncie. 

TELIMENA

Odmiana bardzo wczesna (okres wegetacji 70 dni) bardzo plenna, 
tworząca ciemnoczerwone owoce w kształcie graniastosłupa 
o masie ok 120 g. Skórka z delikatnym połyskiem; miąższ jędrny 
grubości 8 - 10 mm, bardzo smaczny. Do uprawy w tunelach 
nieogrzewanych.

TRAPEZ

Odmiana
Okres 

wegetacji

Wysokość 
roślin 
(cm)

Kształt
Barwa w czasie 

dojrzałości 
konsumpcyjnej

Masa 
(g)

Grubość 
miąższu

Pod 
osłony

Grunt

Etiuda
średnio 

wczesna
70 „block”

ciemno-
pomarańczowa

130-190 8-10 +++ +

Jolanta
średnio 

wczesna
80-85 „block” czerwona ~230 10-12 +++ +++

Kasia
średnio 

wczesna
80 „block” żółta ~200 8-10 +++ ++

Nokturn
średnio 

wczesna
80 stożek ciemnooletowa 50-90 3-4 +++ ++

Oleńka wczesna 60-70
kulisto-spłaszczona,  

żebrowana
czerwona 

z połyskiem
80-90 7-10 +++ +

Ożarowska
średnio 

wczesna
70-80 „block” ciemnoczerwona ~120 8-9 +++ +

Telimena
średnio 

wczesna
70-80 trapez ciemnożółta 110-140 8-9 +++ +

Trapez wczesna 70-80 „block” ciemnoczerwona ~120 8-10 +++ +

Papryka
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DYNIA

Odmiana średnio wczesna. Owoce kuliste, jasnopomarańczowe, 
o masie do 15 kg. Miąższ zwarty, ciemnopomarańczowy, soczysty 
i kruchy. Owoce odznaczają się dużą zawartością karotenu 
i witaminy C. Rośliny silnie rosnące o pokroju krzaczastym. Preferuje 
gleby żyzne, próchniczne. Idealna na zupy. Możl iwość  
długotrwałego przechowywania.

DYNIA BAMBINO

Odmiana o bardzo kształtnych owocach o długości do 50 cm 
i masie 2 - 4 kg; mają ciemnozieloną barwę (na młodych owocach 
widoczne jaśniejsze cętki). Miąższ biały, soczysty, kruchy, bardzo 
smaczny. Bardzo dobrze wiąże owoce nawet w niższych 
temperaturach. Roślina słabo rozkrzewiona, o ciemnozielonych 
pędach i liściach. Plon owoców małych (12 - 15 cm) 10 - 12 t/ha, 
dużych (35 cm) 80 - 90 t/ha.

CUKINIA SORAYA

Odmiana wytwarzająca cylindryczne, gładkie, lekko żebrowane 
owoce (3 - 6 szt. na roślinie) osiągające wagę 2 - 3 kg. Kolor owocu 
młodego seledynowy, dojrzałego żółto-złoty. Miąższ delikatny, 
bardzo smaczny. Rośliny silnie rosnące o pokroju krzaczasto- 
płożącym. Preferuje gleby żyzne, próchniczne i wilgotne. Długo 
utrzymuje świeżość po zerwaniu.

KABACZEK ZŁOTY CEPELIN
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KAWON

MELON

Patison Disco to wczesna odmiana dyni zwyczajnej o krzaczastym, 
zwartym pokroju. Charakterystyczne owoce przybierają formę 
dzwonu z silnie ząbkowanym brzegiem. Kolor skórki w miarę 
dojrzewania owocu zmienia się z jasnozielonego na białokremowy. 
Miąższ owoców jest białokremowy. Disco to odmiana, którą bez 
problemów można sadzić na polu przeznaczonym wcześniej pod 
uprawę bobu, fasoli, grochu czy buraków, ponieważ podłoże po 
zbiorze tych warzyw zachowuje dobrą strukturę. Unikać należy gleby, 
na której w przeciągu ostatnich 3 – 4 lat uprawiano jakiekolwiek 
rośliny z rodziny dyniowatych. Odmiana o wysokiej odporności na 
choroby grzybowe.

PATISON DISCO

Roślina ciepłolubna. Odmiana silnie rosnąca, bardzo plenna. Duże 
owoce (8 - 12 kg) o ciemnozielonej gładkiej skórce oraz czerwonym, 
słodkim i soczystym miąższu. Wyjątkowo smaczne i aromatyczne. 
Odmiana tolerancyjna wobec uwiądu. Uprawa z rozsady, w gruncie 
śc iółkowanym lub pod osłonami.  Preferu je s tanowiska 
nasłonecznione, osłonięte od wiatru. Gleby żyzne z dużą zawar-
tością próchnicy. Rośliny wymagają dobrego zaopatrzenia gleby 
w składniki pokarmowe oraz wodę. Doskonały do bezpośredniego 
spożycia lub jako dodatek do sałatek  deserów. Idealny do produkcji 
soku.

BINGO

Odmiana wczesna do uprawy w polu ściółkowanym lub pod 
osłonami. Tworzy owoce kuliste o masie ok. 1,5 kg. Miąższ 
pomarańczowy,  de l i katny ,  bardzo soczys ty  o  s łodk im 
i orzeźwiającym smaku oraz silnym aromacie. Preferuje gleby ciepłe, 
przepuszczalne i żyzne.

BOSMAN
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BROKUŁ

KALAFIOR

Odmiana średnio wczesna o okresie od wysadzenia do zbioru róż 
70 - 75 dni. Wigor roślin dość silny. Róże zwarte koloru zielonego 
z oletowym odcieniem. Róże dorastają do 20 - 23 cm. Delikatne 
w smaku i lekkostrawne, charakteryzują się wysoką zawartością 
witaminy C. Po zbiorze róży głównej, wyrastają liczne róże boczne, 
które można zbierać do późnej jesieni. Polecana do uprawy 
z rozsady, w tym również na zbiór letni z sadzenia do końca czerwca. 
Zalecane gleby żyzne, przepuszczalne, o wysokiej zawartości 
substancji organicznej. Doskonały do bezpośredniego spożycia; 
odmiana polecana również do mrożenia.

CEZAR

Odmiana wczesna (okres od wysadzenia do zbioru róż 60 - 65 dni), 
przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Bardzo plenna, róże 
szarozielone o średnicy 15 - 20 cm i masie 250 - 300 g, osadzone na 
wysokiej łodydze. Rośliny niskie , słabo ulistnione. Po ścięciu róży 
głównej, rośliny tworzą liczne róże boczne. Polecana głównie do 
bezpośredniego spożycia. Bardzo dobrze reaguje na nawadnianie 
i obte nawożenie, także pogłówne.

WIARUS

Średnio wczesna odmiana mieszańcowa przeznaczona na zbiór od 
końca czerwca do połowy lipca oraz na zbiór jesienny (okres 
wegetacji od sadzenia do zbioru 64 - 75 dni). Mieszaniec 
charakteryzuje się średnią wysokością roślin, z pół wzniesionymi liśćmi 
o średniej długości i szerokości, wrębnymi o ciemnej barwie 
szarozielonej. Róża bez antocyjanu, częściowo okryta o przekroju 
poprzecznie szeroko eliptycznym o barwie białawej, z guzowatością 
od średniej do grubej, o drobnej teksturze. Meloman F1 odznacza się 
dużą plennością, wytwarza róże o masie około 1 kg bez tendencji do 
omszenia, dobrze okrytej liśćmi zewnętrznymi. Odmiana nadaje się 
zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i do przetwórstwa na 
różyczkowanie.

MELOMAN F1
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KALAREPA

Kalaor – naukowcy z Kanady wiele lat temu potwierdzili, że 
ma mocne działanie przeciwnowotworowe. Bogaty 
w przeciwutleniacze i substancje tochemiczne może 
zapobiegać rakowi prostaty, szczególnie w połączeniu 
z curry. Kalaor jest warzywem o niskiej wartości 
energetycznej, a dzięki łagodnemu smakowi możemy 
wkomponować go w różne potrawy. Doskonale sprawdza 
się w połączeniu z pomidorami, cebulą, papryką oraz 
ziołami. W uprawie należy wybierać odmiany, których róże 
nie mają tendencji do omszenia i  przerastania liśćmi. Ważną 
cechą jest również okrycie róży liśćmi.

Odmiana uniwersalna, średnio  wczesna o okresie wegetacji 65 - 85 
dni od posadzenia do zbioru. Tworzy  duże (około 1 kg) zbite, grubo 
ziarniste róże średnicy 24 - 26 cm, o wysokich walorach smakowych 
oraz bogactwie wartości odżywczych. Preferuje gleby żyzne.  
Uprawa z rozsady od wczesnej wiosny do jesieni w polu oraz 
nieogrzewanych tunelach. Doskonały do bezpośredniego spożycia 
i mrożenia.  

ROBER

Odmiana wczesna, tworząca po 40-42 dniach od posadzenia 
jasnozielone zgrubienia (150 - 200 g) z białym miąższem bez tendencji 
do zdrewnienia. Soczyste i bardzo smaczne. Liście średniej wielkości 
z krótkimi ogonkami. Polecana na zbiór wiosenno-jesienny. Również 
do uprawy przyspieszonej.

WIEDEŃSKA BIAŁA
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KAPUSTA GŁOWIASTA

KOPER OGRODOWY

Odmiana mieszańcowa Jadwiga F1 uzyskuje dojrzałość zbiorczą po 
53 dniach od posadzenia rozsady i zalicza się do odmian bardzo 
wczesnych, przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji. Jest 
polecana do najwcześniejszych upraw pod osłonami oraz uprawy 
w gruncie odkrytym na zbiór w połowie czerwca. Ze względu na 
zwarty pokrój może być w uprawie zagęszczonej do 70 tys. 
główek/ha. Odznacza się bardzo dobrym wyrównaniem i wysokim 
plonem. Główki kuliste, bez tendencji do tworzenia główek 
stożkowych, średnio zwięzłe o delikatnej strukturze wewnętrznej, 
ciemnozielonej barwie, odporne na pękanie o masie do 1,5 kg.

JADWIGA F1

Późna odmiana kapusty białej o okresie wegetacji 130 - 150 dni. 
Główki kuliste do lekko spłaszczonych, w zależności od zagęszczenia 
osiągające wagę 4 - 5 kg, wyrównane. Delikatny, kruchy i cienki liść 
wewnętrzny, charakteryzujący się bardzo dobrym, słodkim smakiem 
sprawia, iż odmiana nie ma sobie równych pod tym względem. 
Podobnie po zakiszeniu: doskonały smak kiszonki jest głównym 
atutem tej odmiany: niespotykany wśród większości obecnych 
odmian holenderskich.

KAMIENNA GŁOWA

Odmiana średnio wczesna (50 - 55 dni od siewu) o wydłużonym 
zbiorze na zielono. z uwagi na opóźnione wybijanie w pędy 
kwiatowe. Liść bardzo aromatyczny ciemnozielony z niebieskim 
nalotem. Wysokość roślin do zbioru na zielono 30 cm; w fazie 
kwitnienia do 150 cm. Odmiana tolerancyjna na okresowe braki 
wody:  pos iada s i lny  sy s tem korzen iowy.  Po lecany do 
bezpośredniego spożycia, mrożenia, kwaszenia oraz na susz. 
Odmiana tolerancyjna na alternariozę; nie wymaga ochrony 
chemicznej.

SPRINTER
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Odmiana o okresie wegetacji 45 - 50 dni i dużym plonie masy zielonej. 
Wyjątkowa ze względu na smak, aromat i kolor. Zawiera ponad 50 % 
więcej witaminy C w porównaniu do innych odmian oraz wysoką 
zawartość olejków eterycznych. Rośliny sztywne, silnie ulistnione, 
lekko pokryte nalotem woskowym. Łatwa w uprawie. Siew powtarza 
się kilkakrotnie od wczesnej wiosny do sierpnia. Idealna do zbioru na 
zielono i do kwaszenia. Dodatek do wszelkiego rodzaju potraw. 
Świetny jako mrożonka i susz.

SZMARAGD

Roślina o intensywnym aromacie i silnym wigorze. Wczesna: 40 - 45 dni 
od siewu do zbioru. Liście średniej wielkości, ciemnozielone z silnym 
nalotem woskowym. Wysoka zawartość suchej masy, karotenu 
i witaminy C. Odporna na choroby. Łatwa w uprawie. Siew powtarza 
się kilkakrotnie od wczesnej wiosny do sierpnia. Polecana do zbioru 
na zielono i do kwaszenia.

TURKUS

SZPINAK

Odmiana uniwersalna do uprawy całorocznej  jak 
i z możliwością siewu ozimego. Dobrze zimuje w gruncie. 
Bardzo dobra jako surowiec do mrożenia. Tworzy liście duże, 
ciemnozielone, owalne, wydłużone, lekko karbowane. Mało 
skłonna do wybijania w pędy nasienne.

MATADOR
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