
Pomidory i ogórki do 
uprawy pod osłonami
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2 | Enza Zaden

W tym sezonie zdecydowaliśmy się przygotować dla Państwa katalog z naszymi odmianami pomidorów i ogórków przeznaczonych do 

późniejszych nasadzeń szklarniowych oraz do tuneli foliowych. Na szczególną uwagę zasługuje odmiana Enroza, która jest propozycją 

dla tych z Państwa, którzy zdecydowali się w tym sezonie na późniejszy temin nasadzeń i poszukują odmiany o wyjątkowo smacznych 

owocach, a także szukają nasion w bardzo przystępnej cenie.

W części dotyczącej ogórka, znajdziecie Państwo zarówno odmiany w typie midi, jak i ogórki grubobrodawkowe – tzw. pickling.

Powodzenia w produkcji!

Wstęp
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Pomidory malinowe i żółte
Enroza F1

Rosnące ceny ogrzewania sprawiły, że podjąłeś decyzję 
o późniejszym terminie nasadzeń?

Produkujesz pomidory w niższych obiektach szklarniowych 
lub w ogrzewanych tunelach?

Szukasz niskiej ceny nasion a jednocześnie doskonałej jakości 
pomidora malinowego?

Enroza F1 to odmiana właśnie dla Ciebie.

Charakterystyka odmiany
Owoce

• wyjątkowo smaczne – odbiorcy wracają po tę odmianę

• mięsiste, wyrównane, wielkości BB+/BBB – brak niesprzedawalnych małych owoców

• lekko spłaszczone, delikatnie żebrowane, z długą, smukłą szypułką

• mało podatne na suchą zgniliznę wierzchołkową – wyższy plon i wyższy zysk

Roślina

• nadająca się do niskich obiektów - krótkie międzywęźla

• mało pracochłonna – niższe koszty produkcji

•  liście o dużej powierzchni doskonale osłaniają owoce przed słońcem 

– mniej przebarwień słonecznych na owocach

Enroza F1
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Pomidory malinowe i żółte
Perugino F1 (E15B.50756) 

Piękny malinowy kolor i doskonała trwałość owoców.
Odmiana polecana do krótkich cykli – do 8 gron, zarówno na wiosnę jak i na jesień.

Charakterystyka odmiany
Owoce

• wielkość: około 180-200 gramów

• kształt: kulisty

• kolor: malinowy

• owoce wielokomorowe, smaczne 

• skórka mocna, błyszcząca, bez mikrospękań

• owoce twarde, niepękające, wybarwiające się na intensywny kolor, bez zielonej piętki

Roślina

• odmiana wczesna, plenna, polecana do uprawy wiosennej i jesiennej

• polecana do krótkich cykli – do 8 gron

• rośliny o luźnym pokroju

• bardzo dobre wiązanie owoców przez cały okres uprawy

Dimerosa F1

Owoce wielkości BBB z delikatnym żebrowaniem.
Odmiana polecana do obiektów ogrzewanych, ale również w uprawie na zimno

Charakterystyka odmiany
Owoce

• wielkość: około 200-220 gramów

• kształt: lekko spłaszczone z delikatnym karbowaniem

• kolor: malinowy, z atrakcyjnym połyskiem

• wyjątkowe wyrównanie owoców w gronie

• bardzo dobra trwałość pozbiorcza, wyróżniająca się w tej grupie odmian

Roślina

•  odmiana przeznaczona do uprawy w obiektach ogrzewanych lub na zimno, 

w krótkich cyklach, sprawdzona w uprawie do 8 gron

• polecana zarówno do nasadzeń wiosennych, jak i jesiennych

•  roślina o otwartym pokroju utrzymująca wigor przez cały okres uprawy, 

równomiernie zawiązująca owoce także podczas wysokich temperatur

•  mocny system korzeniowy zapewnia powodzenie uprawy nawet na starszych stanowiskach

Perugino F1

Dimerosa F1
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Pink Bisou F1 (TTM-075)

Mięsiste owoce o wyjątkowym smaku.
Odmiana polecana do produkcji wiosennej i jesiennej, do 12-14 gron.

Charakterystyka odmiany
Owoce

• wielkość: około 220-290 gramów

• kolor: malinowy

• owoce wielokomorowe, mięsiste

• atrakcyjna długa szypułka

• zwarte grona z 4-5 okrągłymi i wyrównanymi owocami

• wyjątkowo dobry „smak umami”

Roślina

• odmiana wczesna polecana do produkcji wiosennej oraz jesiennej

• roślina silna z mocnym wigorem i małymi liśćmi

• pokrój otwarty, krótkie oraz średniej długości międzywęźla

•  dzięki silnemu systemowi korzeniowemu odmiana dobrze radzi sobie 

w wyższych temperaturach

Taiyo F1

Żółtopomarańczowe mięsiste owoce o doskonałym smaku.
Odmiana polecana do produkcji wiosennej.

Charakterystyka odmiany
Owoce

• wielkość: około 180-250 gramów

• kształt: lekko spłaszczony

• kolor: żółtopomarańczowy  

• owoce o wysokiej zawartości likopenu

• zwięzłe grona z 3-5 owocami

Roślina

• odmiana wczesna polecana do produkcji wiosennej

• pokrój otwarty, krótkie oraz średniej długości międzywęźla

•  silny system korzeniowy, dzięki czemu odmiana ta doskonale radzi sobie 

w niskich temperaturach

Pink Bisou F1

Taiyo F1
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Baikonur F1

Charakterystyka odmiany
Owoce

• wielkość: około 200 gramów

• kształt: kuliste, wyrównane, z połyskiem

• kolor: intensywnie czerwony, 

• duża szypułka, ładnie rozłożona na owocu, długo utrzymuje zielony kolor

• odmiana niepodatna na pękanie i przebarwienia owoców typu „blotchy”

Roślina

• odmiana wczesna polecana do wiosennej uprawy w tunelach foliowych

• rośliny otwarte, z dobrym wigorem

• odmiana bardzo dobrze wiąże owoce w zmiennych warunkach pogodowych

Bellfort F1

Charakterystyka odmiany
Owoce

• wielkość: około 250-280 gramów

• kształt: lekko spłaszczone

• kolor: czerwony

• owoce wielokomorowe, smaczne

• skórka mocna, błyszcząca, bez mikrospękań

• owoce twarde, niepękające, wybarwiające się na intensywny kolor, bez zielonej piętki

Roślina

• odmiana wczesna, bardzo plenna, nadaje się do uprawy wiosennej i jesiennej

• polecana do krótkich cykli – do 8 gron

• rośliny z mocnym ulistnieniem, średniowysokie

• bardzo dobre wiązanie owoców przez cały okres uprawy

Baikonur F1

Bellfort F1

Pomidory czerwone
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Berberana F1

Charakterystyka odmiany
Owoce

• wielkość: około 220-250 gramów

• kolor: intensywnie czerwony, również po zbiorze „na zielono”

• owoce duże, wielokomorowe, bez zielonej piętki

• charakteryzują się wysoką twardością

Roślina

• odmiana polecana do jesiennej produkcji w szklarniach i tunelach foliowych

• rośliny z mocnym wigorem, o krótkich międzywęźlach

•  odmiana przydatna także do uprawy w niskich tunelach, dobrze adaptująca się 

do uprawy w różnych warunkach

• odmiana o szerokim spektrum odporności

Elpida F1

Charakterystyka odmiany
Owoce

• wielkość: około 230-250 gramów

• kształt: kuliste, lekko spłaszczone, bardzo wyrównane

• grona zwykle 5-6-owocowe

• nasada grona stosunkowo krótka

• owoce łatwe do zbioru, z szypułką, która długo utrzymuje świeżość

• bardzo dobra trwałość

Roślina

• odmiana wczesna polecana do produkcji w tunelach foliowych i starszych szklarniach

• roślina o półotwartym pokroju bez tendencji do nadmiernej wegetatywności

• w okresie bardzo wysokich temperatur tworzy prawidłowo uformowane grona

Berberana F1

Elpida F1
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Granadero F1

Pozzano F1

Granadero F1

Charakterystyka odmiany
Owoce

• wielkość: około 150 gramów

• kształt: śliwkokształtne z połyskiem

• kolor: intensywnie czerwony 

• duża odporność na pękanie i mikrospękania, także jesienią w uprawie gruntowej

•  szypułka duża, długo utrzymująca zielony kolor, nie żółknie przy przetrzymaniu 

owoców na roślinie

Roślina

• odmiana polecana do uprawy w tunelach foliowych i w gruncie otwartym przy palikach

• rośliny o otwartym pokroju i średniej długości międzywęźlach

• bardzo dobre wiązanie owoców zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach

Pozzano F1

Charakterystyka odmiany
Owoce

• wielkość: około 150-160 gramów

•  odmiana typu San Marzano, o wydłużonych, dwukomorowych owocach 

z charakterystycznym przewężeniem

• kolor: intensywnie ciemnoczerwony

• owoce bez zielonej piętki

• skórka mocna, z połyskiem, odporna na mikrospękania

• owoce o wyjątkowym smaku, twarde, długo utrzymujące walory handlowe

•  odmiana bezkolankowa, przydatna także do zbioru na grona – w takim przypadku 

zalecane jest regulowanie gron

• wysoka odporność na suchą zgniliznę wierzchołkową

Roślina

• odmiana silnie rosnąca, o mocnym wigorze

• pokrój rośliny otwarty

• równomierne wiązanie i wielkość owoców przez cały okres uprawy

Pomidory czerwone
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Odmiana Wczesność Owoc Odporność

Masa g Kształt HR IR

Pomidor malinowy i żółty

Enroza bardzo wczesny 170-200 ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For Ss

Perugino wczesny 180-200 ToMV:0-2/Ff: A-E/Fol: 0,1/For TYLCV

Dimerosa średnio wczesny 200-220 ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/Aal/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 TSWV/TYLCV/Ss

Pink Bisou wczesny 220-290 ToMV 0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj

Taiyo wczesny 180-250 ToMV 0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj

Pomidor czerwony

Baikonur wczesny 200 ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

Bellfort wczesny 250-280 ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0-2 TSWV/Ma/Mi/Mj

Berberana średnio wczesny 220-250 ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 TSWV/Ma/Mi/Mj

Elpida średnio wczesny 230-250 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For On/Ma/Mi/Mj

Granadero średnio wczesny 150 ToMV:0-2/Lt/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 TSWV/Ma/Mi/Mj

Pozzano średnio wczesny 150-160 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

Nazwa patogenu Nazwa choroby Kod Nazwa patogenu Nazwa choroby Kod

Wirus Grzyb

Tomato apex necrosis virus Zamieranie wierzchołka pomidora ToANV
Alternaria alternata f.sp. 
lycopersici

Sucha plamistość liści, czarna 
zgnilizna owoców (Alternarioza)

Aal

Tobacco mosaic virus Wirus mozaiki tytoniu TMV
Leveillula taurica (anamorfa: 
Oidiopsis sicula)

Mączniak prawdziwy Lt

Tomato spotted wilt virus Wirus brązowej plamistości liści TSWV
Fulvia fulva 
(ex Cladosporium fulvum)

Brunatna plamistość liści pomidora Ff (ex Cf)

Tomato mosaic virus Wirus mozaiki pomidora ToMV
Fusarium oxysporum f.sp. 
lycopersici

Fuzaryjne więdnięcie pomidora Fol

Tomato yellow leaf curl virus Wirus żółtej mozaiki pomidora TYLCV
Fusarium oxysporum f.sp. 
radicis-lycopersici

Fuzarioza szyjki korzeniowej For

Oidium neolycopersici 
(ex Oidium lycopersicum)

Mączniak prawdziwy On (ex Ol)

Stemphylium lycopersici Septorioza pomidora Ss

Verticillium albo-atrum Wertycylioza pomidora Va

Verticillium dahliae Wertycylioza pomidora Vd

Nicienie

Meloidogyne arenaria Guzak północny Ma

Meloidogyne incognita Guzak północny Mi

Meloidogyne javanica Guzak północny Mj

Terminologia odporności pomidorów
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Grummel F1

Wysoki plon w typie midi.

Charakterystyka odmiany
Owoce

• długość: 22-25 cm

• ciemnozielone, żebrowane

• skórka z połyskiem

• dobra trwałość pozbiorcza

• wysoka jakość

Okres uprawy

• sadzenie od końca stycznia do jesieni

Roślina

• zbalansowana

• średniej długości międzywęźla

• szybki wzrost i mocny wigor

• uniesione liście

• mocny system korzeniowy

• dobrze znosi wysokie temperatury

Uwagi

•  do uprawy zarówno w systemie opuszczanym, jak i „na parasol”

• wysoki plon

• nie ma tendencji do zrzucania zawiązków

•  dobra odporność na mączniaka prawdziwego

Ogórki midi

Grummel F1

Zobacz 

odmianę 

Grummel:  
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Zobacz 

odmianę 

Melen:  

Melen F1  

Znakomita zdrowotność, stabilna długość.

Charakterystyka odmiany
Owoce

• długość: 20-22 cm

• kształt: cylindryczne

• kolor: ciemnozielony

• wyrównane

• nie przerastają na długość

Okres uprawy

• sadzenie od połowy lutego do jesieni

Roślina

• dobrze zbalansowana

• krótkie międzywęźla

• bardzo dobrze znosi wysokie temperatury

Uwagi

•  do uprawy w systemie opuszczanym oraz „na parasol” w każdym typie obiektów

•  wyróżnia się bardzo dobrą zdrowotnością roślin

•  odmiana mało podatna na mączniaka rzekomego i szarą pleśń

•  wykazuje dobrą tolerancję na zaburzenia pokarmowe

• niska pracochłonność

Melen F1
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Zobacz 

odmianę 

Bjorn:

Bjorn F1  

Najlepszy na eksport i do marketów.

Charakterystyka odmiany
Owoce

• długość: 10-12 cm

• kształt: cylindryczne

• kolor: jednolity ciemnozielony

• gęsta brodawka

• z połyskiem

• wysoka jakość

• świetna trwałość pozbiorcza

• dobrze wypełnione

Okres uprawy

• sadzenie od końca stycznia do jesieni

Roślina

• krótkie międzywęźla

• 2-4 owoce w węźle

• generatywne pędy boczne

• otwarty pokrój

• silny system korzeniowy

Uwagi

• polecana do uprawy w obiektach ogrzewanych

• nie traci brodawek po okresie upałów

• do uprawy na wszystkich rodzajach podłoży

• owoce idealne do handlu z supermarketami

• istnieje możliwość uprawy bez ogrzewania

Ogórki brodawkowe

Bjorn F1
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Severin F1  

Doskonały plon w nieogrzewanych obiektach.

Charakterystyka odmiany
Owoce

• długość: 11-13 cm

• kolor: jednolity ciemnozielony

• gęsta brodawka

Okres uprawy

• sadzenie od wiosny do jesieni

Roślina

• krótkie międzywęźla

• mocny wigor

• 1-2 owoce w węźle na pędzie głównym oraz 2-4 w węźle na pędach bocznych

• wczesny plon

• silny system korzeniowy

Uwagi

• odmiana polecana do obiektów nieogrzewanych

• dobrze znosi temperaturę poniżej optymalnej

• do uprawy na wszystkich rodzajach podłoży

• owoce nie tracą brodawek nawet po upalnym okresie lata

• szeroki wachlarz odporności

Severin F1
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Ogórki

Typ Odmiana Wczesność
Długość
owoców

(cm)

Masa
owoców

(g)

Odporność Zalecany system uprawy

HR IR
produkcja 

opuszczana
„na parasol”

Sample Grummel średnio wczesny  22-25 240-280 Ccu CMV/CVYV/Px x x

Melen wczesny  20-22 220-240 Cca/Ccu CMV/CVYV/Px x x

Sample Bjorn wczesny  10-12 70-100 Ccu CMV/CVYV/Px x x

Severin wczesny  11-13 80-120 Ccu CMV/CVYV/ZYMV/Px x x

Terminologia odporności ogórków

Nazwa patogenu Nazwa choroby Kod Nazwa patogenu Nazwa choroby Kod

Wirus Grzyb

Cucumber mosaic virus Wirus mozaiki ogórka CMV Corynespora cassiicola Korynesporoza dyniowatych Cca

Cucumber vein yellowing 
virus

Wirus żółknięcia nerwów liści CVYV
Fusarium oxysporum f.sp. 
cucumerinum

Fuzaryjna zgorzel naczyniowa
ogórka

Foc

Zucchini yellow mosaic 
virus

Wirus żółtej mozaiki cukini ZYMV
Podosphaeria xanthii 
(ex Sphaerotheca fuliginea)

Mączniak prawdziwy dyniowatych Px (ex Sf)
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Przedstawiciele handlowi:

Agnieszka Wiśniewska +48 607 777 668

Mateusz Janas +48 609 999 842

enzazaden.pl
Enza Zaden Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 543/17 02-844 Warszawa

tel. zamówienia: +48 22 64 95 207

tel. biuro: +48 22 64 95 267

e-mail: zamowienia@enzazaden.pl

www.enzazaden.com/pl

www.facebook.com/EnzaZadenPoland/

www.facebook.com/EnzaZadenPomidor

Enza Zaden | Polska | Warszawa | Listopad 2021.
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