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Drodzy Partnerzy!

Katalog jaki przekazujemy z prezentowanymi w nim odmianami, to wybór najbardziej warto-
ściowych odmian w gatunkach ogórek i papryka, sprawdzonych w warunkach towarowych 
upraw na terenie naszego kraju.  Te oryginalne i wartościowe odmiany zostały wyhodowa-
ne w firmie ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. mającej siedzibę w miejscowości Ket-
skemet na Węgrzech. Firma powstała w 1943 r. i po przeobrażeniach jest obecnie liderem 
w hodowli i nasiennictwie takich gatunków jak: papryka, ogórek, groch, kukurydza cukrowa 
i arbuz. Od 2020 r. oficjalnym dystrybutorem zamieszczonych w tym katalogu odmian jest 
Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o. 
PNOS to jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków towarowych na rynku nasiennym z 
tradycjami sięgającymi roku 1951. Ta polska firmą hodowlano-nasienna jest jednym z naj-
większych przedsiębiorstw nasiennych w kraju. Spółka posiada ponad 130 odmian własnych 
warzyw, które dedykowane są na rynek profesjonalny i hobbystyczny. Potencjał handlowy 
wzmacnia sześciu przedstawicieli handlowych i 2 oddanych specjalistów w dziedzinie rynku 
profesjonalnego.

        Nasza silna pozycja na polskim rynku i plany rozwojowe dążą do wzmocnienia oferty o 
nowe odmiany innych renomowanych europejskich hodowli warzyw. Jedną z takich znanych 
w wielu regionach Europy jest firma ZKI, to bardzo mocna konkurencja dla wielu światowych 
koncernów hodowlano-nasiennych. Odmiany ZKI dają możliwość uzyskania doskonałej ja-
kości surowca i wysokiego plonu. Prezentowany katalog wybranych gatunków i odmian jest 
drogowskazem wyznaczającym kierunek naszej wspólnej pracy. Nasi specjaliści nasienni z 
PNOS wspierani przez fachowców z ZKI swoją wiedzą i doświadczeniem pomogą Państwu 
wybrać najbardziej wartościowe odmiany dostosowane do uwarunkowań terenu, potrzeb 
klienta oraz trendów rynkowych. Dokładamy wszelkich starań, aby odmiany znane były nie 
tylko wśród farmerów, ale i dystrybutorów nasiennych oraz handlowców, co przynieść ma 
korzyści nam wszystkim.

Z poważaniem
Robert Bender
Prezes Zarządu PNOS Ożarów Mazowiecki



CARMA F1

GIDRAN F1

• odmiana papryki stożkowej
• barwa owocu kremowo-biała ( dojrzałość  
 zbiorcza ) , przebarwiająca się na czerwono

• bardzo plenna, owoce duże, doskonałej jakości   
 o średniej masie 140 g

• utrzymuje wyrównaną wielkość i jakość  
 owoców do końca sezonu wegetacyjnego

• odmiana ta szybko się regeneruje, co pozwala  
 na długotrwałą uprawę w sezonie

• dobrze rozwinięty i mocny system korzeniowy,  
 pozwala na uprawę tej odmiany w różnych  
 technologiach a także zwiększa tolerancje  
 rośliny na wyższe zasolenie gleby

•  utrzymuje wielkość i jakość owoców do  
 końca sezonu

• odporność: Tm 0,1,2

• odmiana papryki stożkowej
• barwa owocu kremowa ( dojrzałość zbiorcza ), 
 przebarwiająca się na czerwono

• odporna na wirusa plamistego więdnięcia 
 pomidora (TSWV)

• kolor owocu idealny dla potrzeb świeżego 
 rynku, bardzo atrakcyjny w handlu

• owoce duże, średnia masa 140-160g
• owoc są wyrównane, kształtne od początku, 
 aż do końca sezonu wegetacyjnego

• owoce mają gruby miąższ, są twarde dzięki 
 temu odmiana jest wytrzymała na transport

• system korzeniowy dobrze rozwinięty, mocny 
• łatwa w uprawie, sprawdza się w różnych 
 technologiach uprawy

• odporność: TSWV: P0 i Tm 0,1,2

PAPRYKI

GIGANT F1
• czerwona, słodka papryka w typie blok
• owoce są lekko wydłużonego kształtu, 
 przebarwiają się od ciemnozielonej do 
 intensywnie czerwonej barwy

• rośliny o umiarkowanym tempie wzrostu
• miąższ gruby o intensywnie czerwonej barwie
• średnia wielkość owoców szerokość 7-9cm 
 długość 12-15cm

• średnia masa owocu ok. 150-200g
• odporność: Tm 0,1,2

Wyjątkowy plon, dobry zysk!

Ekstra jakość, wyjątkowa pod 
względem wielkości owoców!  

Chrupiący miąższ, smaczne owoce!



MAGUS F1
• słodka, czerwona papryka w typie kapia
• owoc średni, mięsisty, ciężki, intensywnie czerwony  
 zarówno w środku jak i na zewnątrz

• doskonała jakość owoców, wyrównany kształt przez  
 cały sezon wegetacyjny

• średnia masa owocu 120 - 140g
• owoce są w kształcie długiego trójkąta, nie ma ten 
 dencji do mikro spękań

• szerokość owoców ok.:5 – 7 cm długość ok.: 8 - 10cm
• rośliny mocno rozkrzewione i silnie ulistnione, owoc  
 dobrze osłonięty

• odmiana z bardzo mocnym system korzeniowym co  
 zwiększa tolerancje na stresowe warunki uprawy

• odmiana polecana za równo do intensywnych upraw  
 pod osłonami jak i gruntowych.

NAVIGATOR F1
• słodka, czerwona papryka w typie kapia
• owoc duży, mięsisty, ciężki, intensywnie czerwony 
 zarówno w środku jak i na zewnątrz

• doskonała jakość owoców, wyrównany kształt przez 
 cały sezon wegetacyjny

• średnia masa owocu 160-210g
• owoce są w kształcie długiego trójkąta, 
 obustronnie spłaszczone

• szerokość owoców ok.:7-8cm długość ok.: 15-18cm
• rośliny mocno rozkrzewione i silnie ulistnione, owoc 
 dobrze osłonięty

• odmiana z bardzo mocnym system korzeniowym 
 co zwiększa tolerancje na stresowe warunki uprawy

• odmiana polecana za równo do intensywnych 
 upraw pod osłonami jak i gruntowych.

Niezawodna w intensywnej produkcji!

Typ kapia najlepsza na rynku!



TEMES F1

BIHAR F1

• słodka, czerwona papryka w typie pomidorowym
• owoce intensywnie czerwone, z grubym,  
 smacznym miąższem

• średnia masa owoców od 170-300g
• odmiana z bardzo mocnym system korzeniowym 
• odporna na stresowe warunki uprawy
• rośliny mają obfite ulistnienie które dobrze  
 osłaniają owoce

• przeznaczona zarówno do intensywnych upraw  
 pod osłonami jak i w otwartym gruncie 

• odmiana polecana na rynek świeży a także  
 do przemysłu na krojenie czy tłoczenie

• pierwszy węzeł znajduje się blisko powierzchni  
 podłoża, co jest wskazane w intensywnej  
 technologii uprawy 

• wysoka odporność na: Xv: 1,2,3 i CMV

• słodka, czerwona papryka w typie pomidorowym
• łatwa w uprawie, sprawdza się w różnych 
 technologiach 

• owoce intensywnie czerwone, z grubym, 
 smacznym miąższem

• średnia masa owoców od 170-300g
• odmiana bardzo plenna, owoce atrakcyjne handlowo
• rośliny silnie ulistnione, liście dobrze osłaniają owoce
• doskonała na zaopatrzenie rynku świeżego a także 
 do przemysłu na krojenie

• odporność na Xanthomonas vesicatoria Xv: 1,2,3

OPISY ODPORNOŚCI

Tm - Tobamovirus ,Xv - Xantomonas vesicatoria , CMV – Mozaika ogórka , 
TSWV - Brązowa plamistość pomidora

Lepsza niż inne!

Sprawdzony mieszaniec w produkcji 
papryki o kształcie pomidora!



CASSIUS F1

BRUTUS F1

• bardzo wczesna odmiana ogórka partenokarpnego
• odmiana wegetatywna, z dużą tendencją tworzenia  
 pędów bocznych, mocno ukorzeniona

• dzięki silnej tendencji wzrostowej i mocnemu  
 systemowi korzeniowemu wyjątkowo odporna stresy

• owoce mają ciemnozielony kolor, regularny  
cylindryczny kształt, bez tendencji do podwojenia  
 (bliźniaków) i deformacji, trzymają wymiar, stosunek  
 długości do grubości 3,3-3,5:1,0

• owoce posiadają długie ogonki, zatem łatwiej je  
 zbierać

• umiarkowana skłonność do tworzenia bukietów,  
 2-3 owoce/ międzywęźle, wyrównane plonowanie

• polecana na rynek produktów świeżych,  
 konserwowania, na tzw. „ogórki małosolne”

• przeznaczona do intensywnej produkcji pod  
 osłonami zarówno wiosną jak i jesienią

• odporna na: Px, Ccu, wysoka tolerancja na: Pcu, CMV

• bardzo wczesna odmiana ogórka partenokarpnego
• silny system korzeniowy, rośliny w typie wegetatywnym 
 (silne pędy boczne)

• dzięki silnemu korzeniowi, rośliny bardzo odporne 
 na stresowe warunki uprawy

• na jednym węźle wytwarza 3-4 owoce
• owoce mają regularny cylindryczny kształt, nie 
 deformują się i są ciemnozielonego kolor u

• stosunek długości do szerokości wynosi: 3,1-3,3: 1,0
• owoc jest na nieco dłuższej łodyżce, dzięki czemu 
 zbiór jest łatwiejszy

• odmiana odporna na choroby, polecana do uprawy 
 ekologicznej

• polecany do intensywnej produkcji pod 
 osłonami i w gruncie

OGÓRKA

Ekstra jakość - bezwarunkowo!

Doskonały surowiec do przetwórstwa 
i upraw przyspieszonych!



MALIKA F1

KARAVAN F1

• wczesna odmiana ogórka partenokarpnego
• odmiana generatywna ze słabym rozwojem 
 pędów bocznych

• owoc regularny, cylindryczny, nie deformuje się
• wytwarza od 3-5 zawiązków na węźle
• jest odporna na choroby, polecana do upraw 
 ekologicznych

• doskonała na rynek świeży, konserwowania, 
 na tzw. „ogórki małosolne”, a także do 
 krótkiego kwaszenia

• polecana do intensywnej uprawy  w gruncie
• odporna na: Px, Ccu, 
 wysoka tolerancja na: Pcu, CMV

• wczesna odmiana ogórka partenokarpnego
• wzrost pędów bocznych średnio silny
• owoce mają regularny cylindryczny kształt, nie  
 deformują się, są ciemnozielonego koloru

• na jednym węźle wytwarza 2-3 owoce
• znakomita odporność na stresowe warunki uprawy
• odmiana odporna na mączniaka rzekomego,  
 polecana do uprawy ekologicznej

• doskonała na rynek świeży, konserwowania, na tzw. 
„ogórki małosolne”, a także do krótkiego kwaszenia
• polecany do intensywnej produkcji pod osłonami 
zarówno wiosną jak i jesienią oraz do upraw w  
 otwartym gruncie

• odporna na: Px, Ccu, wysoka tolerancja na: Pcu, CMV

OPISY ODPORNOŚCI

Px – Mączniak prawdziwy, Ccu – Parch dyniowatych,  Pcu – Mączniak  rzekomy dyniowatych, 
CMV – Mozaika ogórka

Niezawodność i wysoka 
jakość owoców!

Najwyższa wydajność wraz 
z tolerancją na stres!



DANE KONTAKTOWE
Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Ul. Żeromskiego 3
05-850 Ożarów Mazowiecki

strona internetowa: www.pnos.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY PNOS
 502 528 867
 665 606 966
 667 490 027
 607 557 773

Biuro obsługi klienta: bok@pnos.pl

Informacja!

Wszystkie dane, wykresy, zdjęcia i opisy we wszystkich publikacjach ZKI Zrt. są podawane wyłącznie w celach 
informacyjnych i zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, w oparciu o dotychczasowe praktyczne 
doświadczenia u producentów i własne badania oraz analizy.

Firma ZKI Zrt. nie ponosi odpowiedzialności za inne rezultaty uzyskane w wyniku uprawy jej odmian (niż pre-
zentowane w jej opracowaniach). Firma ZKI Zrt zakłada, że klienci mają profesjonalną wiedzę na temat: prze-
chowywania, sprzedaży i właściwego użytkowania / uprawiania w danych warunkach, produktów wytworzo-
nych przez firmę ZKI Zrt.

Dorota Burdek
Specjalista ds. sprzedaży 
nasion profesjonalnych

Kom: 510 043 531
e-mail: d.burdek@pnos.pl

Dariusz Kacprzak
Dyrektor ds. sprzedaży 
nasion profesjonalnych

Kom: 667 687 677
e-mail: d.kacprzak@pnos.pl

KONTAKT DLA KLIENTÓW Z RYNKU PROFI:


