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Odmiany pomidora do upraw pod osłonami 

 

12 i 19 stycznia 2015 roku odbyły się w sandomierskim oddziale ŚODR 

szkolenia dla producentów warzyw pod osłonami. Szczególną uwagę 

uczestniczących w producentów warzyw, jak i doradców z zespołu  

ds. ogrodnictwa przykuły rozważania, od których produkcję się  

rozpoczyna, czyli temat wyboru odmian – atrakcyjnych dla konsumenta  

i sprawdzających się w uprawie towarowej. Propozycje dla producentów 

pomidora przedstawiły firmy nasienne Rijk Zwaan oraz Enza Zaden.  

 

Enza Zaden ma do zaoferowania w obecnym sezonie uprawowym nasiona 

wczesnego pomidora mięsistego Berberana o masie owoców wynoszącej 

250-300 g i o krótkich międzywęźlach. Odmiana ta dobrze adaptuje się do 

różnych warunków uprawowych, sprawdza się także w tunelach foliowych 

opartych na drewnianej konstrukcji. Natomiast do nasadzeń jesiennych 

zalecana jest odmiana Elpida, dobrze wiążąca owoce w okresach wysokich 

temperatur. Jej owoce są łatwe do zbioru z szypułką i dobrze kolorują się  

w przechowalni, po zbiorze w fazie zielonej. Odmiana Dimerosa, należąca 

do grupy pomidorów malinowych, jest bardzo ceniona przez konsumentów. 

Oprócz atrakcyjnego smaku i koloru pomidor ten charakteryzuje się 

szerokim zakresem odporności na choroby i szkodniki, rzadko spotykanym 

przy tym typie m.in. na wirusa brązowej plamistości, alternariozę, 

Cladosporium fulvum, nicienie i wiele innych. Producentom specjalizującym 

się w produkcji pomidorów typu San Marzano, czyli o owocach 

wydłużonych z charakterystycznym przewężeniem, można polecić odmianę 

Pozzano. Pomidor nadaje się do zbioru całogronowego, owoce ma 

ciemnoczerwone z połyskiem o skórce odpornej na mikrospękania.  
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Cechą wyróżniającą tę odmianę spośród innych jest jej wysoka tolerancja 

na suchą zgniliznę wierzchołkową. Wśród pomidorów o kształcie 

śliwkowym warta wypróbowania jest odmiana Granadero, o owocach 

odpornych na spękania. 

 

W ofercie Rijk Zwaan do najwcześniejszych pomidorowych nasadzeń  

w obecnym sezonie uprawowym znajdujemy między innymi: 

► dwie odmiany pomidora średnioowocowego – Doufu (generatywny 

typ wzrostu, wczesny, owoce wyrównane w gronie z bardzo ładną 

szypułką, trwały) i Alamina (ciemnoczerwony owoc, generatywny typ 

wzrostu rośliny, bardzo wczesny); 

► jedną odmianę pomidora malinowego Esmira (plenny pomidor  

o dobrej twardości i trwałości, roślina o krótkich międzywęźlach); 

► jedną dmianę pomidora wielkoowocowego, mięsistego Mahitos  

o wyjątkowej wczesności, porównywalnej do odmian samokończących, 

o jednolitym wybarwieniu owoców wielkości 220-240 g). 

 

Elżbieta Krempa 
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Zdjęcie 1. Pomidor Elpida – Enza Zaden (fot. Bernarda Zioło) 
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Zdjęcie 2. Pomidor Granadero– Enza Zaden (fot. Bernarda Zioło) 
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Zdjęcie 3. Pomidor Pozzano– Enza Zaden (fot. Bernarda Zioło) 
 

 


