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OGÓREK GRUNTOWY

HORIZON F1 - NOWOŚĆ!!
Odmiana bardzo wczesna i plenna. Barwa owocu intensywnie zielona z lek-
ko rozjaśnionym końcem przykielichowym. Brodawka gruba, średniej wiel-
kości, dość gęsto rozmieszczona na całej powierzchni skórki. Delikatne smugi 
do ¼ długości owocu. Owoc wydłużony, o stosunku dł. do szer. 3,1:1. Nie 
wykazuje tendencji do przerastania na grubość. Nawet 12-13 cm owoce za-
chowują ładny, smukły kształt. Odporność na mączniaka rzekomego na po-
ziomie wysokim. Odmiana odporna na parcha dyniowatych. Nie wykazuje 
tendencji do żółknięcia. Przeznaczona do konserwowania i kwaszenia.

STARTER F1 - NOWOŚĆ!!
Odmiana bardzo wczesna, bardzo plenna. Spośród innych wyróżnia ją 
fakt, że jest genetycznie pozbawiona goryczy. Ogórek nawet w nieko-
rzystnych warunkach agrometeorologicznych nigdy nie będzie gorzki w 
smaku. Barwa skórki – jasnozielona. Brodawka gruba, średniej wielkości, 
rzadka. Owoc wydłużony, o stosunku dł. do szer. 3,1-3,2 : 1. Nie wyka-
zuje tendencji do przerastania na grubość. Odmiana wykazuje bardzo 
wysoką odporność na mączniak rzekomego, jest odporna na parcha 
dyniowatych. Przeznaczona do konserwowania i kwaszenia.

Przedstawiciele firmy:
region południowej, centralnej i wschodniej Polski tel. 508-191-757 
region północnej, środkowej i zachodniej Polski tel. 508-191-758



AVATAR F1
Odmiana wczesna, bardzo plenna o dużej zdrowotności. Rośliny o przeważającej ilości 
kwiatów żeńskich. Owoce o bardzo ładnej żywej jasnozielonej barwie z intensywnie zie-
loną nasadą bez skłonności do żółknięcia. Brodawka gruba, średnio liczna, średniej wiel-
kości, ma być zaznaczona. Bruzdy delikatne. Marmurek dość wyraźny. Kształt owocu 
wydłużony, walcowaty o stosunku długości do szerokości wynoszącym ok. 3:1. Odpor-
ność na mączniaka rzekomego na poziomie wysokim. Przeznaczona do konserwowania 
i kwaszenia.

MAGNETAR F1 - Złoty Medal MTP GARDENIA 2017
Odmiana wczesna, bardzo plenna. Owoce barwy zielonej do ciemnozielonej z delikat-
nie rozjaśnionym końcem przykielichowym. Kształt owocu wydłużony – stosunek dłu-
gości do szerokości 3,2:1. Owoc bardzo ładnie przerasta na długość. Brodawka gruba, 
dość duża, średnio gęsta. Owoce o delikatnych bruzdach i bardzo delikatnych smugach 
sięgających ok. 1/3 długości owocu. Bardzo wysoka odporność na mączniaka rzeko-
mego umożliwia długie plonowanie. Odmiana odporna na parcha dyniowatych, bez 
skłonności do żółknięcia. Przeznaczona do kwaszenia i konserwowania.

ŚREMSKI NOWY F1 - Złoty Medal MTP GARDENIA 2015
Odmiana bardzo plenna, bardzo wczesna. Owoce barwy zielonej z delikatnym 
marmurkiem i bardzo delikatnymi smugami 1/4 długości; brak tendencji do żółk-
nięcia. Brodawka gruba, średniej wielkości, średnio gęsta. Kształt owocu wydłu-
żony cylindryczny (stosunek długości do szerokości 3,1:1), nie wykazuje tenden-
cji do przerastania na grubość, co czyni go idealnym kwaszeniakiem i konserwą.  
Do ostatnich zbiorów utrzymuje bardzo ładny kształt. Wykazuje bardzo wysoką 
odporność na mączniaka rzekomego, odporny na parcha dyniowatych. Ze względu 
na długość owocu i obfitość plonowania odmiana wymaga starannego, zgodnego 
z zaleceniami nawożenia (szczególnie potasowego).

ŚREMIANIN F1 - Złoty Medal MTP POLAGRA
Odmiana ogórka konserwowego, przydatna również do kwaszenia. Bardzo wcze-
sna, bardzo plenna, o bardzo korzystnym udziale plonu handlowego w plonie 
ogólnym. Owoce w typie „Śremski F1“, bez skłonności do żółknięcia, skórka zie-
lona z lekkim połyskiem i smugami sięgającymi połowy długości owocu. Śremia-
nin F1 pozostaje odporny na parcha dyniowatych oraz należy do grupy odmian 
o najwyższej tolerancji na mączniaka rzekomego i mączniaka prawdziwego.

LUKAS F1
Odmiana średnio wczesna, plenna. Owoc barwy żywo zielonej z lekko rozja-
śnionym końcem przykielichowym. Kształt owocu wydłużony, cylindryczny. Brodawka gruba, duża, dość liczna, 
rozmieszczona na całej długości skórki. Bruzdy bardzo delikatne, marmurek delikatny. Odmiana o podwyższonej 
tolerancji na mączniaka rzekomego, bez skłonności do żółknięcia. Zastosowanie: do konserwowania i kwaszenia.



„SPÓJNIA” GWARANCJĄ ORYGINALNOŚCI  
I WYSOKIEJ JAKOŚCI NASION ODMIANY ŚREMSKI F1

ŚREMSKI F1 - Złoty Medal MTP POLAGRA
Odmiana wczesna, konserwowa, przydatna również do kwaszenia, bardzo plenna 
o dużej tolerancji na choroby. Polecana również do uprawy na wczesny zbiór pod 
niskie, nieogrzewane tunele. Owoce cylindryczne, bez szyjki, o nasadzie łagodnie 
zaokrąglonej, z małą komorą nasienną. Brodawki liczne, duże. Rośliny o silnym 
wzroście i długich pędach. 

POZNAŃSKI F1
Ogórek bardzo wczesny i plenny. Owoce barwy zielonej. Brodawka gruba, śred-
niej wielkości i o średnim zagęszczeniu. Stosunek długości do szerokości owocu 
3:1, smugi dość wyraźne, sięgające 1/2 – 2/3 długości. Delikatny marmurek, część 
przykielichowa rozjaśniona. Odmiana przydatna do konserwowania i kwaszenia.

LIDER F1
Ogórek konserwowy, przydatny również do kwaszenia. Odmiana wyróżnia się bar-
dzo dużą wczesnością i obfitością plonowania. Charakteryzuje się dużym udziałem 
plonu handlowego w plonie ogólnym. Owoce w typie „Śremski F1” ale krótsze. 
Skórka zielona bez skłonności do żółknięcia z białymi smugami sięgającymi 1/3 
długości owocu. Rośliny o silnym wzroście i bardziej zwartym pokroju, z nieco 
delikatniejszymi brodawkami. Charakteryzuje się średnią tolerancją na mączniaka 
rzekomego oraz mączniaka prawdziwego ogórka.

SŁOWIAŃSKI F1
Odmiana bardzo wczesna, bardzo plenna. Owoce barwy jasnozielonej z silnie rozjaśnionym końcem przykieli-
chowym, pokryte delikatnym woskowym nalotem bez skłonności do żółknięcia. Brodawka gruba, średniej wiel-
kości, średnio gęsta, zaznaczona. Bruzdy delikatne. Marmurek delikatny. Kształt owocu cylindryczny, stosunek 
długości do szerokości 3:1. Odmiana o wysokiej tolerancji na mączniaka rzekomego. Przeznaczona do konserwo-
wania i kwaszenia.

HUZAR F1
Odmiana bardzo wczesna i bardzo plenna. Brodawka gruba, średnio liczna, dość 
duża. Skórka zielona, w bruzdach bardzo delikatny marmurek. Smugi średnie 1/3 – 
1/2 długości. Stosunek długości do szerokości 2,9–3:1. Przeznaczony zarówno do 
konserwowania jak i kwaszenia.



FASON F1
Odmiana wczesna, partenokarpiczna, drobnobrodawkowa, przeznaczona do upra-
wy polowej oraz do uprawy przyspieszonej w tunelach foliowych. Skórka zielona 
z jaśniejszymi smugami sięgającymi 1/3 długości owocu. Owoce z licznymi drob-
nymi brodawkami i delikatnymi, białymi kolcami. Nie posiadają skłonności do żółk-
nięcia i przerastania. Odmiana charakteryzuje się dużym plonem handlowym oraz 
wysokim stopniem odporności na choroby.

POLONEZ F1
Odmiana wczesna, z partenokarpią, drobnobrodawkowa. Owoce kształtne o małej ko-
morze nasiennej, bez skłonności do przerastania na grubość oraz żółknięcia. Odmiana 
bardzo plenna, charakteryzująca się dużym stopniem odporności na choroby.

LAZURYT F1
Odmiana partenokarpna, bardzo plenna, wczesna. Owoce o długości ok. 10 cm, 
zielone z dużymi brodawkami bez tendencji do przerastania. Wysoki udział plonu 
handlowego - zwłaszcza tzw. Jedynki. Mimo, że jest to odmiana polecana do upra-
wy pod osłonami, to w sprzyjających warunkach rewelacyjnie udaje się w gruncie. 
W uprawie bardzo wczesnej sugerowany jest wysiew na czarnej folii pod agrow-
łókniną i zastosowanie linii kroplujących. Plon można osiągnąć po 55-60 dniach. 
Odmiana polecana jako ogórek małosolny i konserwowy.

BURSZTYN F1
Odmiana partenokarpna, bardzo wczesna, genetycznie pozbawiona goryczy. Owo-
ce  długości 9-12 cm, ciemnozielone z bardzo lekko rozjaśnioną częścią przykie-
lichową. Brodawki grube, dość duże, dość liczne. Odmiana polecana do uprawy 
pod osłonami, ale w sprzyjających warunkach rewelacyjnie udaje się w gruncie. 
Przeznaczona do konserwowania i jako ogórek małosolny.

    Odmiana Wczesność Stosunek 
(dług./szer.) Kolor skórki Tolerancyjność

mączniak rzekomy
odmiany grubobrodawkowe

Starter F1 - Nowość b. wczesny 3,1-3,2:1 jasnozielona bardzo wysoka
Horizon F1 - Nowość b. wczesny 3,1:1 intens. zielona wysoka

Magnetar F1 wczesny 3,2:1 zielona bardzo wysoka
Śremski Nowy F1 b. wczesny 3,1:1 zielona wysoka

Avatar F1 wczesny 3:1 żywozielona wysoka
Śremski F1 b. wczesny 2,8-2,9:1 ziel. - jasnoziel. średnia

Śremianin F1 b. wczesny 2,8-2,9:1 jasnozielona wysoka
Lider F1 b. wczesny 2,7:1 zielona podwyższona

Poznański F1 b. wczesny 3:1 żywo zielona średnia
Huzar F1 b. wczesny 2,9-3:1 zielona podwyższona
Lukas F1 śr. wczesny 3-3,1:1 żywo zielona podwyższona

Słowiański F1 b. wczesny 3:1 jasnozielona wysoka
odmiany drobnobrodawkowe

Fason F1 b. wczesny 2,8-2,9:1 zielona wysoka
Polonez F1 b. wczesny 2,8-2,9:1 zielona wysoka

Wszystkie odmiany marki SPÓJNIA nadają się do integrowanej uprawy.


