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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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RZODKIEW

Odmiana o bardzo soczystym i wyjątkowo smacznym białym 
miąższu. Zgrubienia korzeniowe białe, klinowate o długości ok. 25 cm 
i masie ok. 200 g. Wyjątkowo aromatyczne. Roślina łatwa w uprawie, 
polecana do uprawy od wiosny do jesieni w gruncie oraz w okresie 
wczesnowiosennym i późnojesiennym pod osłonami. Doskonała na 
surówki. Sok działa leczniczo przy schorzeniach wątroby. Idealna do 
długotrwałego przechowywania.

AGATA

Odmiana późna, ostra w smaku, do uprawy na zbiór późnojesienny 
i zimowe przechowywanie. Może być również uprawiana na użytek 
letnio-jesienny. Zgrubienie średniej wielkości o masie około 200 gram, 
kuliste, skórka czarna, matowa, miąższ biały o wysokich wartościach 
odżywczych.

MURZYNKA

Odmiana
Wczesność (ilość 
dni od siewu do 

zbioru)

Zgrubienia Uprawa

Kolor skórki Miąższ Odporność na parcenie Pod osłonami W polu

Agata 60-65 biały biały duża - +

Murzynka 90-110 czarny biały duża - +

Rzodkiew

Rzodkiew należy do mało znanych, choć niezwykle wartościowych warzyw. 
W naszym kraju ustąpiła miejsca jednej ze swoich delikatniejszych odmian - 
rzodkiewce, chociaż sama posiada znacznie więcej wartości odżywczych 
i jest cenniejsza dla naszego zdrowia. Rzodkiew ma znacznie większy korzeń 
niż rzodkiewka i posiada ostrzejszy smak oraz mocniejszy aromat. Jest 
szczególnie polecana przy różnego rodzaju schorzeniach wątroby.
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Rzodkiewka to nie tylko pyszny, ale też bardzo zdrowy dodatek do twarożku, kanapek 
i sałatek. Dodatkowo jest niskokaloryczna i zawiera mnóstwo witamin i minerałów. To małe, 
niepozorne warzywo jest źródłem potasu, dlatego polecana jest szczególnie dla osób 
cierpiących na nadciśnienie. Najsmaczniejsze są w okresie wiosenno-letnim, a ich uprawa 
jest możliwa nawet w doniczkach na balkonie. Rzodkiewka nie wymaga nawożenia, 
natomiast bardzo odpowiada jej towarzystwo innych warzyw, które w słoneczne dni 
zapewniają cień. Z uwagi na fotoperiodyzm (wpływ długości dnia na zakwitanie) 
rzodkiewkę zaleca się uprawiać w okresie wczesnowiosennym i jesiennym.

RZODKIEWKA

Odmiana wczesna o okresie wegetacji 26-28 dni od siewu, o okrągło-
sercowatym kształcie i karminowoczerwonym kolorze skórki. Miąższ 
bardzo delikatny w smaku i o zwartej konsystencji. Polecana do 
całorocznej uprawy polowej i tunelowej. Wysoka odporność na 
parcenie.

FIESTA
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Odmiana przeznaczona do uprawy od wiosny do jesieni w gruncie 
i wczesną wiosną w nieogrzewanych tunelach foliowych. Zgrubienia 
o długości 45-60 mm, walcowate, wybarwione jednolicie na różowo. 
Skórka bardzo cienka, miąższ biały, delikatny, soczysty i bardzo 
smaczny. Nie parcieje i nie wybija w pędy nasienne, zachowując 
łagodny smak nawet w okresie letnim. Długo zachowuje dobrą 
jakość konsumpcyjną. Okres wegetacji ok. 30 dni.

JUTRZENKA

Odmiana typu paluszkowatego, bardzo wczesna o okresie 
wegetacji 24 - 26 dni od siewu. Kolor skórki karminowy, a miąższ biały 
i łagodny w smaku. Odmiana o wysokim stopniu odporności na 
parcenie. Zalecana do uprawy w polu i nieogrzewanych tunelach 
foliowych w okresie wiosenno-jesiennym.

KAJA

Odmiana o dużych, kulistych, ciemnoczerwonych zgrubieniach 
o średnicy ok. 3,5 cm. Miąższ biały, delikatny, łagodny w smaku, 
jędrny, nieparciejący. Polecana do wysiewu w tunelach lub w polu 
w okresie wiosenno-jesiennym. Idealna na sałatki oraz surówki. 
Możliwość przechowywania zgrubień po zbiorze.

KARMINOWA
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Odmiana wczesna, o dobrej zdolności do zawiązywania zgrubień. 
Polecana do uprawy wiosennej w polu i nie ogrzewanych tunelach. 
Miąższ biały, smaczny, jędrny. Odporna na parcenie i wcześniejsze 
wybijania w pędy kwiatostanowe.

KRAKOWIANKA

Rzodkiewkę można uprawiać w polu, 
w szklarniach, inspektach i tunelach 
foliowych. Jest rośliną o krótkim okresie 
w e g e t a c j i  i  d l a t e g o  m o ż e  b y ć 
uprawiana jako przedplon (przed 
ogórkami, pomidorami), albo jako 
poplon (po wczesnych warzywach). 

Odmiana wczesna, o okrągłych zgrubieniach przeznaczoną do 
uprawy pod osłonami i w polu. Skórka delikatna o barwie 
karminowoczerwonej. Miąższ szklistobiały, łagodny w smaku, nie 
parciejący. Charakteryzuje się dużą zdolnością wiązania zgrubień 
o wyrównanym kształcie. Może być uprawiana w okresie wiosennym 
i jesiennym. Okres wegetacji 30 - 35 dni.

KRASA



RZODKIEW, RZODKIEWKA PNOS

®

- 7 -

Odmiana o eliptycznym kształcie. Zgrubienia korzeniowe koloru 
karminowego. Miąższ biały, szklisty, soczysty, nieparciejący. 
Wyjątkowo łagodny smak. Siew w tunelach foliowych lub w polu 
w okresie wiosennym i wczesnoletnim. Idealna na sałatki oraz 
surówki. Możliwość przechowywania.

LUCYNKA

Odmiana typu paluszkowatego, wczesna o okresie wegetacji około 
30 dni od siewu. Kolor skórki karminowy, a miąższ biały i łagodny 
w smaku. Odmiana w wysokim stopniu odporna na parcenie. 
Zalecana uprawa w polu w okresie wiosenno-jesiennym.

PASJA
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Odmiana typu paluszkowatego o okresie wegetacji 22 - 28 dni. 
Miąższ biały, delikatny, łagodny w smaku, jędrny, nieparciejący. 
Skórka intensywnie czerwona z białym zakończeniem. Polecana do 
wysiewu w tunelach lubi w polu w okresie wiosenno-jesiennym. 
Idealna na sałatki oraz surówki. Możliwość przechowywania zgrubień 
po zbiorze.

SILESIA

Odmiana o kulistym kształcie, pokrytym cienką skórką barwy 
białokremowej. Miąższ biały, szklisty, łagodny w smaku, mięsisty. 
Odmiana łatwa w uprawie. Siew w tunelach foliowych lub w polu 
w okresie wiosennym i wczesnoletnim. Idealna na sałatki oraz 
surówki.

ŚNIEŻKA
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Odmiana o kulistych szkarłatno-białych zgrubieniach i średnio 
wczesnym okresie wegetacji (około 35 dni). Miąższ biały, lekko ostry 
w smaku, z wysoką odpornością na parcenie. Odmiana polecana 
do produkcji polowej w okresie wiosna, jesień.

TETRA IŁÓWIECKA

Odmiana wczesna do uprawy pod osłonami na zbiór późnojesienny 
do wiosennego oraz do wiosennej uprawy w gruncie. Tworzy 
zgrubienia cylindryczne, szkarłatnoczerwone z białym końcem. 
Miąższ biały, soczysty, delikatny w smaku. Odporna na parcenie 
i pękanie. Mało podatna na wcześniejsze wybijanie w pędy 
kwiatostanowe. Okres wegetacji 22 - 28 dni

WARTA
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Odmiana do uprawy w gruncie ma zbiór wczesno wiosenny. Okres 
wegetacji 30-35 dni. Zgrubienia korzeniowe kuliste, kształtne, średniej 
wielkości o czerwonej, delikatnej skórce. Miąższ matowobiały dość 
delikatny w smaku. Słaba skłonność do parcenia.

ZORZA
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Rzodkiewka

Odmiana
Wczesność 
(ilość dni od 

siewu do zbioru)

Zgrubienia Uprawa

Kolor skórki Miąższ
Odporność 
na parcenie

Pod 
osłonami

W polu

Fiesta wczesna
karminowo-
czerwony

delikatny 
o zwartej 

konsystencji
średnia

wiosna, 
jesień

wiosna, jesień

Jutrzenka
wczesna, 

~30
jednolicie różowy

szklistobiały, 
delikatny

duża wiosna
wiosna, lato, 

jesień

Kaja
bardzo wczesna, 

24-26
karminowy biały, łagodny duża

wiosna, 
jesień

wiosna, jesień

Karminowa wczesna, 28-32
intensywnie 
czerwony

biały, łagodny duża
wiosna, 
jesień

wiosna, jesień

Krakowianka średnio wczesna czerwono-biały biały, łagodny duża wiosna wiosna

Krasa wczesna
karminowo-
czerwony

szklistobiały, 
łagodny

duża
wiosna, 
jesień

wiosna, jesień

Lucynka 
wczesna, 

~30
karminowy

szklistobiały, 
łagodny

duża
wczesna 
wiosna

wczesna 
wiosna, jesień

Pasja
wczesna, 

~30
karminowy biały, łagodny duża

wczesna 
wiosna

wczesna 
wiosna

Silesia
wczesna, 

~25
szkarłatny 

z białym końcem
biały, łagodny duża

wczesna 
wiosna, 
późna 
jesień

późna wiosna

Śnieżka 
średnio 

wczesna, 
30-35

biały łagodny duża wiosna
wiosna, lato, 

jesień

Tetra Iłówiecka średnio wczesna szkarłatno-biały
biały, lekko 

ostry
duża - wiosna, jesień

Warta
wczesna,

~25
szkarłatny 

z białym końcem
biały, łagodny duża

wczesna 
wiosna, 
późna 
jesień

późna wiosna

Zorza
średnio 

wczesna, 
30-35

czerwony łagodny duża wiosna
wczesna 
wiosna
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