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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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SAŁATA GŁOWIASTA KRUCHA

Jedyna polska odmiana sałaty kruchej, przeznaczona do uprawy 
pod osłonami oraz do uprawy wiosennej w polu. Okres wegetacji 
65 - 70 dni. Wcześnie wchodzi w fazę zawiązywania główek i ma 
małą skłonność do wybijania w pędy kwiatostanowe. Liście 
jasnozielone ze słabym połyskiem. Tworzy duże, zwięzłe główki 
o masie ponad 500 g. Jest bardzo smaczna, soczysta, chrupiąca. 
Odporna na 4 rasy mączniaka rzekomego (NL 1-4).

BEATA

TYP: KRUCHA (LODOWA)

TYP: KRUCHA (LODOWA)

Sałata w typie kruchej lodowej, średnio późna odmiana do uprawy 
w polu w terminie wiosennym. Główki duże, rozłożyste, o masie 
powyżej 800 g. Liście barwy żółtozielonej o średnim połysku 
i wyjątkowych walorach smakowych. Wcześnie wchodzi w fazę 
zawiązywania główek i długo utrzymuje wartość konsumpcyjną 
nie wybijając w pędy kwiatostanowe. Odporna na 4 holenderskie 
rasy mączniaka rzekomego(NL 1-4). Polecana do uprawy 
profesjonalnej.

GOPLANA
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TYP: KRUCHA (LODOWA)

Bardzo plenna odmiana do uprawy od wiosny do późnej jesieni 
w gruncie. Tworzy wyjątkowo duże, zwięzłe główki o masie 
przekraczającej 1,5 kg. Pęcherzykowate, zielone z silnym połyskiem 
liście są chrupiące i bardzo delikatne w smaku. Nie wykazuje 
tendencji do wybijania w pędy kwiatostanowe. 

GRENADA OŻAROWSKA

Sałata - jest rośliną klimatu chłodnego i najlepsze warunki do uprawy tego warzywa 
występują na terenach nadmorskich i podgórskich. Roślina jest wrażliwa na niedobór 
światła w początkowym okresie uprawy. Mimo wysokich wymagań wodnych sałata nie 
znosi jej nadmiaru w glebie (główki gniją). Sałacie szkodzi za niska lub zbyt wysoka 
wilgotność powietrza. Najlepsze do uprawy sałaty są gleby gliniasto-piaszczyste. 
Warzywo można uprawiać na madach, czarnych ziemiach i glebach torfowych. Sałata 
jest uprawiana w gruncie i pod szkłem. Stosuje się dwa sposoby gruntowej uprawy 
sałaty: z siewu do gruntu na miejsce stałe i z rozsady. Zbiór główek lub rozet liściowych 
wykonuje się stopniowo, w miarę ich dorastania.
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Odmiana

Okres 
wege-
tacji
(dni)

Główka

Uprawa

Zbiór

Uwagi
masa 

(g)
kolor 
liści

wczesno-
wiosenny

wiosenny letni jesienny

Beata  60-70 ~500
jasno-
zielony

osłony
/grunt

+++ +++ - -
liście soczyste, 

chrupiące, smaczne

Goplana 45-50 ~800
żółto-

zielony
grunt + +++ - -

długo utrzymuje dobrą 
jakość konsumpcyjną 

główek

Grenada 
Ożarowska 

50-55 ~1000 zielony grunt ++ +++ +++ +++ tworzy duże główki

Królowa Lata 50-55 800-1000
jasno-
zielony

grunt + +++ +++ +++
znana i chętnie 

uprawiana odmiana, 
bardzo smaczna

Samba 55-60 500-700
jasno-
zielony

grunt - +++ +++ -
siew do 10.III; liście 
pęcherzykowate, 
bardzo smaczne

Sałata krucha (lodowa)

TYP: KRUCHA (LODOWA)

Atrakcyjna, bardzo smaczna odmiana do uprawy wiosną, latem 
i jesienią. Główki ścisłe, bardzo duże do 1 kg, złożone z kruchych 
jasnozielonych liści o pęcherzykowatej powierzchni. Wysiew 
w marcu pod osłonami lub w kwietniu-maju na rozsadniku. 
W zależności od terminu siewu rozsadę wysadzać na miejsce stałe 
od kwietnia do czerwca. Wymaga gleby żyznej, zasobnej w składniki 
pokarmowe i wodę. Polecana do uprawy profesjonalnej.

KRÓLOWA LATA

TYP: KRUCHA (LODOWA)

Wczesna odmiana sałaty "lodowej" do upraw gruntowych. Liście 
jasnozielone, kruche, chrupiące o powierzchni pęcherzykowatej 
i ząbkowanych brzegach. Główki osiągają wielkość powyżej 
700 gram. Wyjątkowo smaczna. Idealna do sałatek lub na kanapki.

SAMBA
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SAŁATA GŁOWIASTA MASŁOWA

TYP: MASŁOWA

Dippego jest późną odmianą sałaty masłowej o żywo zielonych 
liściach. Szczególną zaletą tej odmiany jest bardzo duża odporność 
na upały. Kuliste, dojrzałe główki są gotowe do zbioru już na 
początku sierpnia, a okres zbiorów trwa do końca września. 
Odmianę Dippego wyróżniają twarde i dobrze zamknięte główki 
sałaty. Liście tej odmiany sałaty to znakomity dodatek do surówek 
i kanapek, idealne do bezpośredniego spożycia jak i do dekoracji 
potraw.

DIPPEGO

SAŁATA GŁOWIASTA SZKLARNIOWA

TYP: MASŁOWA

Odmiana wczesna, szybko rosnąca, polecana do uprawy 
w szklarniach lub w ogrzewanych tunelach na zbiór jesienny, zimowy 
i  w c z e s n o w i o s e n n y .  N a d a j e  s i ę  r ó w n i e ż  d o  u p r a w y 
w nieogrzewanych tunelach. Odmiana genetycznie odporna na 
holenderskie rasy mączniaka rzekomego (NL 1-7 i 10-12).

AGORA

Sałata - pochodzi od dzikiego gatunku 
występującego w Indiach, Iranie, Azji Mniejszej. 
Była uprawiana już w V i IV w. p.n.e. w starożytnej 
Grecji i w Rzymie. Do Polski została sprowadzona 
dopiero na początku XVI w. 
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TYP: MASŁOWA

Odmiana średnio późna, bardzo plenna, przeznaczona do uprawy 
polowej na zbiór wiosenny i wczesnoletni. Tworzy główki kształtne, 
okrągłe, białożółtozielone o masie 400 - 500 g, bardzo ścisłe. Liście 
szerokoeliptyczne o słabym połysku, bardzo kruchej konsystencji, 
średnio pęcherzykowate o bardzo słabo fałdowanych brzegach. 
Odmiana odporna na 4  rasy  ho lendersk ie  mączn iaka 
rzekomego (NL 1-4).

DUMKA

TYP: MASŁOWA

Odmiana bardzo wczesna, plenna. Tworzy bardzo ładne, duże, 
ścisłe, kuliste główki o masie do 500 g i zielonej barwie liści. Wyjątkowo 
s m a c z n a .  O d p o r n a  n a  4  r a s y  m ą c z n i a k a  r z e k o m e g o 
(NL 1-4). Przeznaczona do wczesnej uprawy w tunelach 
ogrzewanych i nieogrzewanych oraz w gruncie odkrytym. Idealna do 
sałatek lub na kanapki.

EDYTA OŻAROWSKA
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TYP: MASŁOWA

Jedna z najsmaczniejszych sałat hodowli PNOS. Przeznaczona do 
uprawy polowej od wczesnej wiosny do późnej jesieni, dająca 
bardzo wysoki i dobrej jakości plon handlowy. Liczba dni od 
posadzenia do zbioru 55-60. Tworzy duże główki o pokroju 
wzniesionym i masie ok. 400-600 g, a w korzystnych warunkach nawet 
700–800 g. Liście prawie gładkie, wydłużone u nasady, zielone, 
bardzo smaczne. Jest obojętna na długość dnia – nie wykazuje 
tendencji do wybijania w pędy kwiatostanowe, nawet przy wysokiej 
temperaturze. Odmiana odporna na 4 rasy mączniaka rzekomego 
(NL 1-4).

EWELINA

TYP: MASŁOWA

Odmiana o dekoracyjnych, dwubarwnych liściach u nasady 
zielonych, wyżej czerwonych. Główki zwięzłe o masie ok. 700 g. Liście 
pęcherzykowate, delikatne o dużej trwałości, bardzo smaczne. 
Polecana do uprawy polowej lub wczesnej tunelowej. Idealna do 
dekorowania potraw i bezpośredniego spożycia. 

JUBILATKA

Sałata - w zależności od sposobu użytkowania 
i uprawy wyróżnia się: sałatę kruchą, sałatę 
masłową, sałatę rzymską, sałatę liściową 
i  sałatę łodygową. Większość odmian 
botanicznych sałaty ( z wyjątkiem sałaty 
łodygowej) wytwarza rozety liściowe lub 
główki osadzone na krótkiej łodydze. Wartość 
odżywcza sałaty wynika z zawartości soli 
mineralnych (wapnia, żelaza) oraz witaminy A , 
C, E i witamin z grupy B. Odmiany sałaty 
l i ś c i o w e j  o r a z  g ł o w i a s t e j  o  l u ź n y c h , 
ciemnozielonych liściach zawierają więcej 
witamin, aniżeli pozostałe.
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TYP: MASŁOWA

Odmiana przeznaczona do uprawy wiosennej, letniej i jesiennej 
w polu oraz do wiosennej pod osłonami.  Tworzy duże, 
jasnożółtozielone główki o masie 350 – 400 g i wysokich walorach 
smakowych. Liczba dni od posadzenia do zbioru 40 - 45. Bardzo 
plenna. Liść smaczny i delikatny. Jest bardzo odporna na wybijanie 
w pędy kwiatostanowe, nawet przy wysokiej temperaturze. 
Przez ponad miesiąc od początku plonowania można sukcesywnie 
ścinać główki dobrej jakości. Nadaje się do przechowywania ponad 
7 dni, bez utraty walorów smakowych. Odporna na 4 rasy mączniaka 
rzekomego (NL 1-4). Polecana do uprawy profesjonalnej.

JUSTYNA

TYP: MASŁOWA

Odmiana średnio późna, plenna, przeznaczona do letniej uprawy 
w polu oraz w tunelach foliowych. Tworzy główki średnio ścisłe, duże, 
liście miękkie szerokokuliste i bardzo smaczne. Przeznaczona do 
bezpośredniej konsumpcji. Wysiew: poł. III, zbiór: VI-VII.

MADERA

TYP: MASŁOWA

Odmiana przeznaczona do wczesnej uprawy tunelowej oraz 
w gruncie. Tworzy duże, ścisłe, eliptyczne, zamknięte, główki o masie 
dochodzącej do 500 g i zielonej barwie liści. Przeznaczona do uprawy 
wiosną i latem.

MAJKA
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TYP: MASŁOWA

Odmiana bardzo wczesna, plenna. Tworzy bardzo ładne, duże, 
ścisłe, kuliste główki o masie do 500 g i jasnozielonej barwie liści. 
Wyjątkowo smaczna. Odporna na 4 holenderskie rasy mączniaka 
rzekomego(NL 1-4) Przeznaczona do wczesnej uprawy w polu oraz 
w tunelach ogrzewanych i nieogrzewanych. Idealna do sałatek lub 
na kanapki. 

SYRENA

Odmiana
Okres 
wege-
tacji

Główka

Uprawa

Zbiór

Uwagi
masa 

(g)
kolor 
liści

wczesno-
wiosenny

wiosenny letni jesienny

Agora 55-61 700
jasno-
zielony

szklarnia + + - +
odporna na wiele ras 

mączniaka rzekomego

Dippego  65-70 ~300 zielony grunt - + ++ ++
długo utrzymuje się 

w fazie główki

Dumka 50-60 400-500
jasno-
zielony

tunel
/grunt   

+ +   -   -
odporna na 4 rasy 

mączniaka rzekomego

Edyta 
Ożarowska

35-40 400-500 zielony
tunel

/grunt
+++ +++ - -

gromadzi najmniej 
azotanów ze 

wszystkich odmian

Ewelina 55-60 ~500
jasno-
zielony

tunel +++ +++ +++ +++
odporna na 4 rasy 

mączniaka rzekomego

Jubilatka 35-45 ~700
zielono
-czer-
wony

tunel
/grunt

+++ +++ ++ ++
bardzo smaczna 

i dekoracyjna

Justyna 40-45 350-400
jasno-
zielony

tunel
/grunt

+++ +++ +++ +++ uniwersalna 

Madera 50-55 350-400 zielony
tunel

/grunt   
- - +++ + uniwersalna

Majka 55-60 500 zielony
tunel

/grunt   
+++ ++ + - do gruntu lub w tunelu

Syrena 35-45 400-450
żółto-

zielony
tunel

/grunt
+++ +++ + +

 odporna na 4 rasy 
mączniaka rzekomego

Sałata masłowa
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Seria minikatalogów PNOS - zbierz je wszystkie !

POZNAJ NASZE NASIONA
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