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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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POMIDOR GRUNTOWY

Odmiana wiotkołodygowa, samokończąca, karłowa wczesna 
o okresie wegetacji 55-60 dni. Plenna z wysokim udziałem plonu 
handlowego. Duży udział plonu wczesnego. Owoce kuliste o masie 
ok. 100 g, twarde, mięsiste i bardzo smaczne. Polecana na świeży 
rynek i do przetwórstwa. Tolerancja na zarazę ziemniaka.

ATOL

Odmiana średnio późna tworząca bardzo duże (200-250 g) 
kulistospłaszczone, mięsiste owoce o intensywnie czerwonym, 
bardzo smacznym miąższu. Odporna na wirusa mozaiki tytoniu 
i częściowo na brunatną plamistość liści. Rośliny samokończące, 
wysoko rosnące, wymagające podpór.

GIGANT

Odmiana średnio wczesna, wiotkołodygowa, samokończąca, 
polecana szczególnie dla przetwórstwa do produkcji soków 
i koncentratu. Owoce intensywnie czerwone o masie ok. 120-150 g, 
kuliste, bardzo kształtne, gładkie lub słabo żebrowane, bez piętki. 
Cechą wyróżniającą jest duża twardość owoców i zdolność do 
długiego utrzymywania wartości konsumpcyjnej po zbiorze (nawet 
do 10 dni) tzn. owoce nie miękną i nie zmieniają smaku. Miąższ 
jednolity, purpurowo-czerwony. Wysoka zawartość likopenu. Owoce 
dobrze odrywają się od szypułki. W plonie handlowym owoce 
o średnicy powyżej 6 cm stanowią około 60 %. Plon ok. 60-70 t/ha.

HUBAL
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Średniowczesna karłowa, wiotkołodygowa odmiana o średnim 
wigorze i zwartym pokroju. Ciemnoczerwone, kulistospłaszczone 
owoce o masie 150-160 g. Miąższ jednolity, krwistoczerwony, 
smaczny. Odmiana polecana na świeży rynek i do przetwórstwa.

HUZAR

Odmiana sztywnołodygowa, samokończąca, wczesna. Owoce 
kuliste, wyrównane, bez piętki o masie ok. 100 g bardzo odporne na 
pękanie. Możliwa upraw w większym zagęszczeniu. Bardzo smaczne 
owoce przydatne do bezpośredniego spożycia jak i  do 
przetwórstwa.

JAWOR
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Odmiana samokończąca, średnio wczesna. Rośliny o pokroju 
wzniesionym, dość zwartym. Owoce wydłużone, gruszkowate, 
intensywnie czerwone o masie 50-60 g. Odmiana wyróżnia się wysoką 
zawartością wit.C w owocach i wysokim plonem wczesnym. Owoce 
mają jednolitą krwistoczerwoną barwę miąższu; są 2-3 komorowe, 
bardzo twarde, odporne na zgniatanie i pękanie. Łatwo odrywają się 
od rośliny. Bardzo plenna, wcześnie dojrzewająca odmiana, 
sprawdzająca się w uprawie nawet w lata o złych warunkach 
atmosferycznych. Doskonały surowiec do przetwórstwa głównie na 
keczup i do konserwowania owoców w całości oraz do 
bezpośredniego spożycia.

KMICIC

Pomidor drobnoowocowy – koktajlowy, dekoracyjny. Owoce 
średnicy 1,5 - 2 cm, osadzone bardzo licznie na rozgałęzionych 
gronach, czerwone, kuliste. Wysoka zawartość witaminy C. 
Tolerancyjna na zarazę ziemniaka. Odmiana łatwa w uprawie. 
Polecana do uprawy w doniczkach na tarasie lub balkonie. Idealna 
jako zdrowe przekąski, dodatki do sałatek lub kolorowe dekoracje 
posiłków.

KORALIK
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Odmiana charakteryzuje się bardzo dużymi owocami (powyżej 
200 g), które są lekko spłaszczone, pokryte delikatną skórką. Miąższ 
mięsisty o zabarwieniu różowo-malinowym. Bardzo smaczny 
i aromatyczny. Do uprawy przy palikach. Wskazane prowadzenie na 
1 lub 2 pędy. Idealny do bezpośredniego spożycia, na sosy 
i przetwory.

MALINOWY OLBRZYM

Odmiana wcześnie dojrzewająca. Owoce bardzo kształtne, 
kulistospłaszczone, bez zniekształceń, o pięknej malinowej barwie. 
Charakteryzuje się wyrównaną wielkością owoców (masa około 
100 - 120 g) i wspaniałym smakiem. Do uprawy w polu i w wysokich 
tunelach foliowych, do bezpośredniego spożycia.

MALINOWY OŻAROWSKI

Odmiana wiotkołodygowa, wczesna, przeznaczona do 
bezpośredniego spożycia i dla przetwórstwa. Owoce intensywnie 
czerwone, o masie ok. 100 g, lekko spłaszczone, bardzo kształtne, 
gładkie lub prawie gładkie, twarde, bez piętki. Miąższ purpurowo-
czerwony, warunkowany genem ogc, jednolity, bez widocznego 
rdzenia,  wy jątkowo smaczny.  Owoce bardzo mięs i s te, 
wielokomorowe - komory małe rozmieszczone regularnie na 
obwodzie. Charakteryzuje się bardzo dobrą strukturą plonu, owoce 
o średnicy powyżej 6 cm stanowią około 50 % plonu handlowego. 
Plon 3,5 - 4 kg z krzaka tj. ok.70-80 t/ha. Odmiana mało wrażliwa na 
chłody i bakteriozę. Szczególnie polecana na soki.

ONDRASZEK
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Niezwykle atrakcyjna amatorska odmiana o bardzo dużych 
(200 - 300 g) owocach w typie „Bawole Serce”. Owoc sercowaty 
z dużą ilością małych komór nasiennych. Miąższ różowo-czerwony, 
delikatny, słodki, bardzo smaczny. Rośliny wysokie, wiotkołodygowe 
o niekończącym się wzroście, do uprawy przy podporach lub na 
drutach. Wymagają cięcia i prowadzenia na 1-3 pędy. 

OXHEART

Odmiana samokończąca, średnio wczesna. Rośliny o pokroju 
wzniesionym, dość zwartym. Owoce o masie 50-60 g, wydłużone, 
lekko gruszkowate (mniej niż przy odmianie Kmicic), intensywnie 
czerwone, 2-3 komorowe, bardzo twarde, odporne na pękanie. 
Miąższ jednolity, krwistoczerwony. Owoce łatwo odchodzą od 
szypułki. Bardzo plenna (do 6 kg z rośliny), sprawdzająca się 
w uprawie nawet w lata o n iekorzys tnych warunkach 
atmosferycznych. Doskonały surowiec do przetwórstwa głównie na 
keczup i do konserwowania w całości oraz do bezpośredniego 
spożycia.

PIKADOR

Mało jest warzyw i owoców, które posiadają tak 
wiele odmian jak pomidory. Podstawowy podział 
pomidorów dotyczy typu wzrostu i dzieli się na 
dwie grupy. Odmiany niesamokończące 
wyróżnia zdolność do nieograniczonego wzrostu 
pędów. Dorastają do 3 metrów, dlatego przy ich 
wzroście musimy zadbać o asystę spinek, palików 
lub sznurków. Polecamy zapinki (klipsy) PNOS do 
podtrzymywania pomidorów. Z kolei odmiany 
samokończące wyróżniają się ograniczonym 
wzrostem pędów. Dorastają maksymalnie do 
1,2 metra i nie wymagają podpierania ani cięcia 
roślin. Owocują przeważnie od dwóch do 
czterech tygodni.
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Odmiana średnio wczesna wiotkołodygowa o silnym wzroście 
polecana do uprawy w gruncie i tunelach foliowych. Owoce kuliste, 
intensywnie czerwone, bez piętki o masie 120-150 g. Odmiana 
odporna na wirusa mozaiki tytoniu.

PŁOMIEŃ

KLIPS DO POMIDORÓW

NIE PRZESUWA SIĘ

WIELOKROTNEGO UŻYTKU

ŁATWE DO DEZYNFEKCJI

DO SZNURKA, TYCZKI I ŁODYG

P
P
P

P

24mm

O d m i a n a  w i e l k o o w o c o w a ,  m a l i n o w a  o  k s z t a ł c i e 
kulistospłaszczonym. Masa owocu 160 - 180 gram, typ palikowy o nie 
kończącym się wzroście. Odmiana do prowadzenie na jeden - dwa 
pędy. Liczba dni od posadzenia do zbioru 70 - 80. Odmiana bardzo 
smaczna i plenna przeznaczona do bezpośredniego spożycia. 
Bardzo korzystny skład cukrów. Zebrane owoce można 
przechowywać do tygodnia. Rozstawa w gruncie 100 x 80 cm.

PREZES
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Odmiana karłowa, wiotkołodygowa, wczesna, bardzo plenna, 
tolerancyjna na choroby. Jedna z najlepszych odmian dla 
przetwórstwa. Owoce zawierają najwięcej witaminy C ze wszystkich 
znanych odmian pomidora gruntowego. Są średniej wielkości (masa 
ok. 90 g), bardzo kształtne, lekko spłaszczone, dobrze odrywające się 
od rośliny. Cechą charakterystyczną jest piękna barwa (kolor 
arbuzowaty) uwarunkowana genetycznie. Owoce mięsiste, z dużą 
ilością komór nasiennych, twarde, odporne na pękanie i zgniatanie. 
Bardzo smaczne; odpowiedni stosunek cukrów do kwasów oraz 
odpowiednią ilość kwasów organicznych decydują o przydatności 
dla przetwórstwa. Odmiana tolerancyjna na zarazę ziemniaka. 
Preferuje stanowiska ciepłe, dobrze nasłonecznione. Niskie 
wymagania co do gleby. Idealna do bezpośredniego spożycia. 
Świetna na soki i koncentraty.

RUMBA OŻAROWSKA

Odmiana średnio wczesna o okresie wegetacji 80-85 dni; 
sztywnołodygowa o zwartej, krępej budowie. Owoce kuliste, 
kształtne, bardzo twarde o masie 100 g. Miąższ purpurowo- 
czerwony, jednolity, bardzo smaczny. Odmiana polecana do 
przetwórstwa oraz bezpośredniego spożycia.

SABAŁA

Odmiana wczesna dojrzewająca po 61-70 dniach od posadzenia. 
Owoce intensywnie czerwone, kuliste do lekko spłaszczonych, 
o masie 100 g. Miąższ jednolity, bez widocznego rdzenia, krwisto 
czerwony, bardzo smaczny.

SZACH
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Odmiana wczesna wiotkołodygowa o karłowym pokroju i okresie 
wegetacji około 80 dni od posadzenia rozsady. Owoc koloru 
intensywnie czerwonego, okrągły, lekko spłaszczony o masie do 
150 gram. Bardzo dobrze znosi transport. Odmiana polecana 
do przetwórstwa - również domowego, do produkcji przecierów 
i soku.

TALON

Odmiana średnio wczesna, wiotkołodygowa, samokończąca. 
Tworzy mięsiste intensywnie czerwone owoce o masie 100 - 150 g, 
lekko spłaszczone, bardzo twarde. Miąższ purpurowo-czerwony, 
jednolity, bardzo smaczny. Owoce łatwo odchodzą od szypułki. 
Polecana do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa.

UŁAN

Odmiana średnio-wczesna, bardzo plenna. Charakteryzuje się 
pięknymi, żółtymi owocami o masie około 120 g. Są one gładkie, bez 
piętki, dosyć twarde, mięsiste, okrągłe lub lekko wydłużone, bardzo 
smaczne. Odporna na wirus mozaiki pomidora. Odmiana łatwa 
w uprawie w gruncie, przy palikach oraz w tunelach foliowych. 
Idealna do bezpośredniego spożycia.

ZŁOTY OŻAROWSKI
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Odmiana
Typ 

wzrostu
Typ 

łodygi

Ilośc dni 
od 

posa-
dzenia 

do 
zbioru

Masa 
owocu 

(g)

Kształt 
Owocu

Kolor 
owocu

Bezp. 
spo-
życie 

Prze-
twór-
stwo

Uwagi

Atol
samo-

kończący
wiotko-

łodygowy
55-60 100 kulisty czerwony +++ +++

tolerancja na zarazę 
ziemniaka

Gigant
samo-

kończący
wiotko-

łodygowy
85-95 200-250

kulisto-
spłaszczony

czerwony +++ ++

odporna na wirusa 
mozaiki tytoniu i 

częściowo brunatną 
plamistość liści

Hubal
samo-

kończący
wiotko-

łodygowy
71-80 120-150 kulisty

intensywnie 
czerwony

+++ +++

polecany do prze-
twórstwa, gdyż za-

chowuje kolor, smak 
i wartości odżywcze

Huzar
samo-

kończący
wiotko-

łodygowy
80-85 150-160

kulisto-
spłaszczony

ciemno-
czerwony

+++ +++ bardzo plenny

Jawor
samo-

kończący
sztywno-

łodygowy
60-65 70-100 kulisty czerwony +++ +

możliwość uprawiania  
w większym zagę-
szczeniu; uniwer-

salność zastosowań

Kmicic
samo-

kończący
wiotko-

łodygowy
70-75 50-60

gruszko-
waty

czerwony +++ +++

regularnie owocuje; 
ziemniaczany typ 

liścia, brak kolanka 
przy szypułce

Koralik
samo-

kończący
wiotko-

łodygowy
71-80 5-7 kulisty czerwony +++ ++

odmiana koktajlowa, 
tolerancja na zarazę 

ziemniaka

Malinowy 
Ożarowski

ciągły   - 95-105 100-120
kulisto-

spłaszczony
malinowy +++ ++

może być uprawiana 
również w wysokich 
tunelach foliowych

Malinowy 
Olbrzym

ciągły   - 115-125 200-300
kulisto-

spłaszczony
malinowy +++ +++

średnio późna 
atrakcyjna odmiana

Ondraszek
samo-

kończący
wiotko-

łodygowy
61-70 ~100

lekko spła-
szczony

intensywnie 
czerwony

+++ +++

pyszne w smaku, nie 
pękają, nie zniekształ-

cają się; doskonały 
do przetwórstwa

Oxheart ciągły
wiotko-

łodygowy
120-125 200-300 sercowaty malinowy +++ +

wymaga 
prowadzenia na 

1 - 3 pędy

Pikador
samo-

kończący
wiotko-

łodygowy
70-75 50-60

gruszko-
waty

czerwony +++ +++

nie wymaga 
palikowania; owoc 

bardzo twardy 
3 komorowy

Płomień ciągły   - 71-80 120-150 kulisty czerwony +++ ++
rośliny o silnym 

wzroście, odporne na 
wirusa mozaiki tytoniu

Prezes ciągły   - 115-120 160-180
kulisto-

spłaszczony
malinowy +++ +++

miąższ z małą ilością 
nasion

Rumba 
Ożarowska

samo-
kończący

wiotko-
łodygowy

61-70 ~90
kulisto-

spłaszczony
intensywnie 
czerwony

+++ +++

krwistoczerwony kolor 
po przetworzeniu; 

duża odporność na 
choroby

Sabała
samo-

kończący
sztywno-

łodygowy
80-85 100 kulisty czerwony +++ +++

miąższ czerwony, 
jednolity, bardzo 

smaczny

Szach
samo-

kończący
wiotko-

łodygowy
65-70 100

kulisto-
spłaszczony

czerwony +++ ++
miąższ 

krwistoczerwony

Talon
samo-

kończący
wiotko-

łodygowy
~80 150

okrągły, 
lekko 

spłaszczony
czerwony +++ +++ dobrze znosi transport

Ułan
samo-

kończący
wiotko-

łodygowy
71-80 100-150

kulisto-
spłaszczony

intensywnie 
czerwony

+++ ++
polecany do  

bezpośredniego 
spożycia

Złoty 
Ożarowski

ciągły   - 95-100 120 kulisty żółty +++ +
odporny na wirus 
mozaiki pomidora

Pomidor gruntowy
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