
 

 

Pomidory gruntowe – odmiany na sezon 2009/2010 
 

 

  Surya F1 
 
Owoc: o kształcie wydłużonym (70x55mm) i wadze 110-120g, twardy, trwały, 
nie wykazuje tendencji do mikrospękań, błyszczący, intensywnie wybarwiony. 
Roślina: wigor średni, krótkie międzywęźla, dobre okrycie owoców. 
Dobrze reaguje na zbilansowane nawożenie. 
Uwagi: odmiana wczesna, polecana dla przemysłu i na świeży rynek. 
Bardzo dobre wiązanie i owocowanie nawet w latach 
o niższych od optymalnych temperaturach. 

 
 
 

 Diadem F1    
 
Owoc: wydłużony, mięsisty w typie Rio Grande. Masa owoców 100-110g. 
Atrakcyjnie intensywnie czerwona barwa z połyskiem. 
Owoce wysokiej jakości, twarde, o wydłużonej trwałości pozbiorczej, 
bardzo łatwo oddzielają się od szypułki, polecane do przetwórstwa (pow. 7% s.m.) 
i na świeży rynek. 
Roślina: o umiarkowanym wigorze; kwitnienie, wiązanie owoców i zbiór skoncentrowane. 
Uwagi: odmiana średniowczesna, łatwa i niezawodna w produkcji, 
o wysokim potencjale plonotwórczym. Wysoka tolerancja na Fol: 0, Vd, 
Pst (bakteryjna cętkowatość pomidora) i średnia na Mi. 

 
 
 

 NIZ 63-268 F1   
 
Owoc: mięsisty o gęstej, zwartej strukturze, owalny, 
o masie 100-110g, przeznaczony do przemysłu (kostka i przecier) 
i na świeży rynek. 
Roślina: o umiarkowanym wigorze i skoncentrowanym, 
wysokim plonie. 
Uwagi: Odmiana średniowczesna, bardzo równomiernie dojrzewająca. 
Wysoka tolerancja na Fol: 0, 1, Vd, i średnia na Mi. 

 
 
 

  Topkapi F1 
 
Owoc: kulistospłaszczony, średnia wielkość 67-77mm,  
masa 160-180g, błyszczący, twardy o dużej trwałości pozbiorczej.  
Roślina: o średnim wigorze i krótkich międzywęźlach,  
ze względu na umiarkowaną siłę wzrostu polecana również  
do sadzenia w przejazdach technologicznych. 
Uwagi: odmiana wczesna o uniwersalnym przeznaczeniu 
 – dla przemysłu i na świeży rynek. 
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  Olga F1 
 
Owoc: o masie ok. 180-220g, kulistospłaszczony, intensywnie wybarwiony  
i błyszczący, bardzo smaczny. Niewielka łatwo odchodząca szypułka, 
owoc twardy, o wysokiej trwałości pozbiorczej. 
Roślina: o silnym wzroście i obfitym ulistnieniu gwarantującym skuteczną ochronę  
owoców przed oparzeniami słonecznymi. 
Uwagi: odmiana średniowczesna, jakość owoców identyczna jak pomidorów 
spod osłon. Polecana na świeży rynek oraz dla przemysłu. 
Odmiana tolerancyjna na zmienność glebową oraz umiarkowane warunki 
wilgotnościowe. Nawet w trudnych warunkach uprawy (pogoda i warunki glebowe) 
wykazuje się stabilnymi, wysokimi plonami. 

 
 
 
 

  Ghania F1 
 
Owoc: duży, kulisty, wyraźnie spłaszczony, intensywne ciemnoczerwony 
z połyskiem, o masie 200-240g, smaczny, o dobrej trwałości pozbiorczej. 
Roślina: o silnym wigorze i umiarkowanym ulistnieniu dobrze okrywającym owoce. 
Uwagi: odmiana średniowczesna, nieznacznie wcześniejsza od odmiany Olga. 
Rekomendowana do sprzedaży nie tylko do przemysłu. 

Wykazuje średnią odporność (IR) na niektóre szczepy zarazy ziemniaczanej. 

 
 
 
 
 

  Volna F1    

 
Owoc: o wadze 180-220g, kulistospłaszczony, czerwony, twardy, trwały po zbiorze, 
o bardzo wyrównanym kalibrze. 
Roślina: o silnym wigorze i otwartym pokroju. 
Uwagi: odmiana plenna, sprawny zbiór – owoc łatwo odchodzi od szypułki, 
optymalne okrycie liśćmi. 
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