Odmiany na rynek profi i pół profi

Katalog warzyw

kapustnych
Moravoseed

brokuł · jarmuż · kalafior · kapusta

o nas

PNOS to jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków towarowych na
rynku nasiennym z tradycjami sięgającymi roku 1951.

PNOS

Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie
Mazowieckim Sp. z o.o. jest polską firmą hodowlano-nasienną i jednym
z największych przedsiębiorstw nasiennych w kraju. Spółka posiada
ponad 130 odmian własnych warzyw, a w ofercie przedstawia ponad
1400 pozycji warzyw, które dedykowane są na rynek profesjonalny
i hobbystyczny.

warzywa kapustne

Limba

brokuł

Brassica oleracea L.
convar. botrytis (L.)

• odmiana wczesna, zbiór 65–75
dni od wysadzenia
• polecana na świeży rynek, do
przetwórstwa oraz krótkiego
przechowywania
• odmiana poza główną różą
wytwarza również róże boczne

Od ponad 10 lat jest dystrybutorem i wyłącznym dystrybutorem odmian
warzyw przeznaczonych na rynek profesjonalnych i półprofesjonalnych
upraw, znanej w ponad 40 krajach firmy Moravoseed. Firma wywodzi się
z wieloletnich tradycji hodowlano-nasiennych i w obecnej formie istnieje
od 1991 r. Obecnie jest właścicielem ponad 400 odmian warzyw w ponad
30 gatunkach przeznaczonych do upraw wielkotowarowych oraz mało
powierzchniowych, sprawdzonych w wielu rejonach naszego kraju.

• odporna na wybijanie w pędy
kwiatowe

BRISTOL
• odmiana wczesna, 58–65 dni
• na letni i jesienny zbiór

kapusta pekińska

Brassica rapa L.
subsp. pekinensis

• główki zwarte, eliptyczne,
jasnożółtozielone; waga
1,5–1,8 kg
BROKUŁ
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• zalecany termin siewu: 15–20
lipca

kapusta głowiasta biała

Brassica oleracea L.
convar. capitata Alef. var. alba DC
• późna odmiana mieszańcowa
przeznaczona do długiego
przechowywania aż do 15 maja
(w dobrych warunkach 2°C–5°C
i wilgotności 95%)
• okres wegetacji 140–150 dni od
wysadzenia rozsady do zbiorów
• waga główki 2,2–2,8 kg
• bardzo odporna na pękanie

ALBATROS F1
główki przed dojrzałością zbiorczą
• zalecana rozstawa 50 x 50 cm
• wydajność z hektara ok. 100 ton
Odmiana charakteryzujące się bardzo twardymi, zbitymi główkami, dobrze okryte liśćmi z krótkim głąbem
wewnętrznym. Liście pokryte silnym
nalotem woskowym. Polecana do
przedłużonego zbioru ze względu na
wysoką odporność na pękanie.
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warzywa kapustne

kapusta głowiasta biała
• odmiana późno plonująca,
głównie do bardzo długiego
przechowywania
• okres wegetqcji 135–145 dni od
posadzenia rozsady w pole
• średniej wielkości główki o masie
2,4–3 kg
• zalecana rozstawa 50 x 60 cm
• wydajność z hektara około
110–115 ton
• odporna na pękanie nawet jeżeli

AROS F1

kapusta głowiasta biała

• średnio późna; okres wegetacji
115–125 dni
• lekko spłaszczona główka
o wadze 3,8–4,5 kg
• głównie do przetwórstwa – kwaszenie, dobra na świeży rynek
i do krótkiego przechowywania
• odporna na pękanie, wyleganie
i choroby
• zalecana rozstawa 60 x 60 cm

BETTI F1
• odmiana mieszańcowa, bardzo
wczesna
• okres wegetacji około 55 dni
• małe, okrągłe głowy
• waga 1,5 do 1,8 kg

DYNAMIC F1
• bardzo wczesna odmiana
mieszańcowa; 60–65 dni

pozostaje dłużej w polu
To późna odmiana, do bardzo długiego przechowywania – do końca
maja (w dobrych warunkach 2°C
do 5°C i wilgotności 95%). Tworzy
kuliste, bardzo zwięzłe, niepękające
nawet przy długim pozostawieniu
w polu średniej wielkości główki. Pokryta dużą ilością liści okrywowych
z silnym nalotem woskowym, polecana do zbioru mechanicznego.

AVAK F1

kapusta głowiasta biała

warzywa kapustne

• przeciętny ciężar główki
0,8–1,1 kg
• przeznaczona do upraw pod
osłonami i do bardzo wczesnych
nasadzeń w otwartym gruncie.
• smaczna, na świeży rynek

HORNET F1

kapusta głowiasta biała
• wydajność z ha 110–115 ton

• bardzo wczesna, 57–62 dni

Odmiana mieszańcowa kapusty
o wyjątkowo słodkim smaku i dużej
zawartości witaminy C. Tworzy lekko
spłaszczone główki o ładnym białym
kolorze w przekroju i delikatnej strukturze wewnętrznej. Roślina o mocnej budowie, nadająca się przede
wszystkim do zbioru jednorazowego, o bardzo wysokiej odporności
na przedwczesne pękanie i choroby.

• waga główki 0,8–1,1 kg

kapusta głowiasta biała

• do uprawy pod osłonami/
tunelowe/ oraz w gruncie na
bardzo wczesny zbór na świeży
rynek
• średnio odporna na pękanie

kapusta głowiasta biała

KIKLOP F1
• późna;130–135 dni
• średnia waga główki 2,5–3 kg
• głównie do przechowywania
• odporna na Fuzarioza rasa 1
i wyleganie

• odporna na pękanie
• przeznaczona na świeży rynek
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warzywa kapustne

kapusta głowiasta biała

LIBReTO F1

warzywa kapustne

kapusta głowiasta biała

• późna 130–140 dni

• średnio późna, 100–110 dni

• waga główki 2,7–3 kg

• kuliste główki o zwartej strukturze
wewnętrznej i wadze 2,7–3 kg

• przeznaczona do
przechowywania

• zalecana rozstawa około 50 x
50 cm

• odporna na wyleganie i pękanie

STATUS F1
• na świeży rynek, do
przetwórstwa oraz krótkiego
przechowywania
• bardzo odporna na pękanie

• wydajność z hektara około
110–115 ton

MADISON F1

kapusta głowiasta biała

TARGET F1

• średnio późna, wysoko
plonująca odmiana; okres weget.
115–120 dni

przetwórstwa – kwaszenie,
bezpośredniego spożycia
i krótkiego przechowywania do
3 miesięcy

• średnio późna 125–130 dni

• główka lekko spłaszczona
o waga 4,5–5 kg
• zalecana rozstawa 50 x 50 cm
• wydajność z hektara 120–125
ton

kapusta głowiasta biała

• średnia waga główki 2,8–3,5 kg
• do przetwórstwa i krótkiego
przechowywania

Madison to bardzo plenna odmiana
kapusty. Główki o zwartej strukturze
i średnio długim głąbie wewnętrznym, głąb zewnętrzny jest średniej
wysokości. Liście lekko pokarbowane z lekkim nalotem woskowym.

• odporna na Fuzarioza Rasa 1

• rekomendowana do

kapusta głowiasta biała

(DCMG16 F1)

MAGION F1
waga 3,5–4 kg

• średnio późna mieszańcowa;
okres wegetacji 120–130 dni

• odporna na fuzariozę kapusty
Rasa 1

• główka o eliptycznym kształcie,
ścisła o krótkim głąbie
wewnętrznym, szarozielona,
z umiarkowanym nalotem
woskowym

• szczególnie polecana do
szatkowania i kwaszenia, ale
również na świeży rynek i do
przechowywania

• wysoka odporność na pękanie;
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kapusta głowiasta biała

ZEUS F1
• średnio wczesna, 75–80 dni
• waga główki 1,7–2,2 kg
• do zbioru w lecie na świeży rynek
• dobrze wykształcone główki
mogą być wykorzystane do
szatkowania

nowość
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warzywa kapustne

ZORA

kapusta głowiasta biała

warzywa kapustne

ENTIRA F1

kapusta włoska

Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.)

• bardzo wczesna, 62–67 dni
• waga główki 0,7–0,9 kg
• do uprawy pod osłonami/
tunelowe/ oraz w gruncie na
bardzo wczesny zbór na świeży
rynek

• bardzo wczesna odmiana
mieszańcowa; 75–80 dni od
wysadzenia do zbioru

• główka zwarta, mała, średnio
twarda, z ciemnozielonymi liśćmi
okrywowymi, w przekroju jasno
zielona, smaczna
• dla przyśpieszenia zbiorów
zaleca się uprawiać pod
włókniną

• do wczesnej uprawy pod osłony
oraz w pole

Tabela 1. kapusta głowiasta biała
OKRES
WEGETACJI (DNI)

CIĘŻAR GŁÓWKI/
KG/

OBSADA/HA

PRZEZNACZENIE

HORNET F1

57–62

0,8–1,1

62 000

świeży rynek

ZORA

62–67

0,8

62 000

świeży rynek

ZEUS F1

75–80

1,7–2,2

40 000

świeży rynek, przetwórstwo

STATUS F1

100–110

2,7–3

40 000

świeży rynek, przetwórstwo,
przechowywanie

AVAK F1

115–125

3,8–4,5

27 000

świeży rynek, przetwórstwo,
przechowywanie

DYNAMIC F1

60–65

0,8–1,1

60 000

świeży rynek

Magion F1

120–130

3,5–4

27 000

świeży rynek, przetwórstwo,
przechowywanie

TARGET F1

125–130

2,8–3,5

33 000

krótkie składowanie

LIBRETO F1

130–140

2,7–3

33 000

przechowywanie

AROS F1

135–145

2,4–3

33 000

świeży rynek, przetwórstwo,
krótkie przechowywanie

ALBATROS F1

140–150

2,2–2,8

40 000

przechowywanie

ODMIANA
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VERITA

kapusta włoska

• średnio późna odmiana
mieszańcowa; 95–100 dni od
wysadzenia do zbioru
• przeznaczona na letnie i jesienne
zbiory
• główki duże, okrągłe, zwarta,
w przekroju jasnozielona, waga
do 2,2 kg

Tabela 2. Kapusta głowiasta włoska

ODMIANA

WCZESNOŚĆ

DNI WEGET
(OD
WYSADZENIA
DO ZBIORU)

KSZTAŁT/
BARWA
LIŚCI

PĘCHERZE
NA
LIŚCIACH

OBSADA
SZT NA
1 HA

PRZEZNACZENIE

ENTIRA F1

bardzo wczesna

75–80

kulisty/
zielona

średnie

83 000

świeży rynek

VERITA F1

średnio późna

95–105

kulisty/
zielona

silniejsze

33 000

świeży rynek/ krótkie
przechowywanie
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warzywa kapustne

kapusta głowiasta czerwona

Brassica oleracea L.
convar.capitata (L.)
Alef. var. rubra DC

MODERAT F1

• późna, okres wegetacji od
wysadzenia rozsady do zbioru
125–135 dni
• waga główki 1,9–2,3 kg
• główki nieduże, jajowate, bardzo
zwarte i ciężkie
• zalecana rozstawa 50 x 50 cm
lub 50 x 60 cm
• wydajność z hektara około 60 ton
• polecana do bezpośredniego
zaopatrzenia rynku oraz do

• waga główki 2–2,5 kg
• przeznaczenie uniwersalne,
przydatna do przetwórstwa
• odporna na wyleganie i pękanie
nawet jeżeli pozostaje dłużej
w polu

• średnio wczesna; 95–105 dni
• waga główki 1,3–2 kg
• przeznaczenie uniwersalne;
wysoki plan dobrej jakości

kapusta głowiasta czerwona

KALIBOS

• średnio późna,105–115 dni
• waga główki 2–2,5 kg
• kształt stożkowy, duża zawartość
cukru
• do przetwórstwa, na świeży
rynek i do przechowywania

KVIT F1

kapusta głowiasta czerwona

• średnio późna, 115–125 dni

RUFUS

warzywa kapustne

kapusta głowiasta czerwona

długiego przechowywania ( do
końca kwietnia w optymalnych
warunkach temp. 2°C–5°C
i wilgotności 95%)
Kvit to późna odmiana kapusty w typie Langedijker. Tworzy owalne, zbite
o zwartym pokroju lekko wydłużone
główki z krótkim głąbem wewnętrznym. Osadzone na średnio długim
głąbie zewnętrznym bez tendencji
do wywracania się.

Tabela 3. Kapusta głowiasta czerwona
OKRES
WEGETACJI (DNI)

CIĘŻAR GŁÓWKI/
KG/

OBSADA/HA

PRZEZNACZENIE

RUFUS

95–105

1,3–2

40 000

świeży rynek, przetwórstwo,
przechowywanie

KALIBOS

105–115

2–2,5

27 000

świeży rynek, przetwórstwo,
przechowywanie

MODERAT F1

115–125

2–2,5

33 000

świeży rynek, przetwórstwo,
przechowywanie

KVIT F1

125–135

1,9–2,3

33 000

przechowywanie

ODMIANA

kalafior

Brassica oleracea L.
convar. botrytis

BETA
• odmiana bardzo wczesna;
58–63 dni
• do upraw przyśpieszonych pod
osłonami i w polu
• róża biała, średnio wypukła,
ziarno średnie, zwarte, odporna
na fioletowienie oraz żółknięcie
• wymaga bardzo intensywnej
agrotechniki uprawy
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warzywa kapustne

bora

kalafior
• odmiana bardzo wczesna;
60–65 dni

• róża biała, zwarta, odporna na
fioletowienie

• przeznaczona do wczesnych
upraw polowych

• wymaga intensywnej agrotechniki
uprawy

warzywa kapustne

kalarepa
• bardzo wczesna odmiana do
przyśpieszonej uprawy pod
osłonami oraz do wczesnej
uprawy wiosennej w gruncie
i letniej na zbiór jesienny
• okres wegetacji 80–85 dni od
wysiewu do zbioru
• zgrubienia o masie około 260 g

karatago f1
Kalarepa Kartago F1 charakteryzuje
się brakiem tendencji do zdrewnień
i przerastania. Miąższ biały, soczysty,
bardzo smaczny. Wysiew w okresie
od lutego do końca lipca. Polecana na bezpośrednie zaopatrzenie
rynku i krótkotrwałe przechowywanie. Z jesiennych zbiorów uzyskuje
się również doskonały surowiec do
mrożenia.

• zalecana rozstawa 25 x 30 cm

delta

kalarepa

Brassica oleracea L. convar.
acephala
• bardzo wczesna odmiana do
uprawy przyśpieszonej pod
osłonami oraz do całorocznej
uprawy w gruncie
• okres wegetacji; 75–80 dni od
siewu do zbioru
• zgrubienia o masie 250–260 g
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KORFU F1

kalafior

• odmiana średnio wczesna;
70–75 dni

• bardzo wczesna odmiana
mieszańcowa; 75–80 dni

• przeznaczono do opóźnionych
zbiorów: koniec lata, późna
jesień

• jasnozielone kuliste zgrubienie,
miąższ delikatny, bez
antocyjanowych przebarwień

• róża biała, dobrze okryta, łatwe
do dzielenia

• do upraw przyspieszonych pod
osłony oraz całorocznych w polu

kref f1
• zalecana rozstawa 25 x 25 cm
Kref to odmiana o lekko spłaszczonych, jasnozielonych zgrubieniach
z białym, delikatnym miąższem
o wyjątkowym smaku. Charakteryzuje się brakiem skłonności do tworzenia zdrewnień. Odmiana odporna
na pękanie i przerastanie.

kalarepa
• średnio późna odmiana
mieszańcowa przeznaczona
na bezpośrednie zaopatrzenie
rynku, do kilku miesięcznego
przechowywania i dla
przetwórstwa – mrożenie
• okres wegetacji 90–100 dnia od
wysiewu do zbioru
• zgrubienia osiągające masę do
1 kg

kalarepa
• odporna na przedwczesne
drewnienie, pękanie, wybijanie
w pędy kwiatowe oraz
przerastanie zgrubień.

troja f1
• zalecana rozstawa 35 x 30 cm
lub 30 x 30 cm
Odmiana charakteryzująca się bardzo dużą masą zgrubień oraz wysoką odpornością na zdrewnienie
co pozwala na zbiory zgrubień pod
potrzeby przemysłu. Zgrubienia białozielone, kulistospłaszczone. Miąższ
bialy, delikatny, nieparciejący.
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warzywa kapustne

warzywa kapustne

ballot f1

kalarepa

KADET

• wczesna odmiana mieszańcowa
o niebieskiej barwie; 78–83 dni

jarmuż

• odmiana średnio wczesna
• wysokość roślin 60–80 cm,
rozłożysty pokrój roślin

• zgrubienia spłaszczone
z delikatnym łagodnym w smaku
miąższem

• liście soczystozielone, mocno
kędzierzawe

• przeznaczona do całorocznej
uprawy w polu

• toleruje spadki temperatur do
-15°C

• odporna na drewnienie, pękanie
oraz wybijanie w pędy kwiatowe
Tabela 4. Kalarepa

ODMIANA

KREF F1
KORFU F1

KSZTAŁT/
BARWA
kulisto spłaszcz/
biała
kulisto spłaszcz/
biała

KARTAGO F1

kulisto spłaszcz/
biała

TROJA F1

kulisto spłaszcz/
biała

BALLOT F1

spłaszczony/
niebieski

jarmuż

Tabela 5. Nasiona pakowane w oryginalne opakowania MoravoSeed
OKRES
WEGET (OD
WYSIEWU DO
ZB) DNI
75–80
75–80
80–85
90–100
78–83

OKRES
WEGET (OD
WYSADZENIA
DO ZB) DNI
45–50
40–45
47–52
60–70
48–53

KAPITAN F1

OBSADA
NA 1 HA
SZT
160 000
160 000

PRZEZNACZENIE

GATUNEK

ODMIANA

MASA 1000
NASION (g)

ILOŚĆ NASION
W 1 GRAMIE

BROKUŁ

Limba

2,5–3,3

300–400

Bristol

3–4

250–330

KAPUSTA PEKIŃSKA

świeży rynek, krótkie
przech, mrożenie
świeży rynek, krótkie
przech, mrożenie

133 000

świeży rynek, krótkie
przech, mrożenie

95 200

świeży rynek, krótkie
przech, mrożenie

160 000

świeży rynek, krótkie
przech, mrożenie

KAPUSTA GŁOWIASTA
BIAŁA

KAPUSTA GŁOWIASTA
WŁOSKA

• liście soczystozielone, mocno
kędzierzawe

• odmiana mieszańcowa
średniowczesna

• mocny pęd główny, roślina
nie wylega; toleruje spadki
temperatur do -15°C

• wysokość roślin 70 cm, pokrój
rozłożysty

KAPUSTA GŁOWIASTA
CZERWONA

JARMUŻ
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Aros F1

•

•

Avak F1

•

•

Betti F1

•

Dynamic F1

•

Hornet F1

•

Kiklop F1

•

Libreto F1

4,5–5,0

200–220

•

•

Madison F1

•

•

Magion F1

•

•

Status F1

•

Target F1

•

Zeus F1

•

Zora

•

Entira

•

Verita

3–5

200–330

Rufus
Kalibos

•

•
•

2,7–3,5

285–370

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Delta

•

•

Kref F1

•

Bora

Kartago F1
Korfu F1

2,9–3,4

3,4–4,8

300–350

210–280

Troja F1
KALAREPA CZERWONA

1 000 n

•

Beta

KALAREPA BIAŁA

500 n

•
•

Kvit F1
KALAFIOR

100 n

Albatros F1

Moderat F1

Brassica oleracea L. convar.
acephala

RODZAJE OPAKOWAŃ HANDLOWYCH

Ballot F1
Kadet
Kapitan

•
•

•

•
3,4–4,8

210–280

3,0–3,5

280–330

•
•
•
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Przedsiębiorstwo Nasiennictwa
Ogrodniczego
i Szkółkarstwa w Ożarowie
Mazowieckim Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 3
05-850 Ożarów Mazowiecki

Kontakt dla Klientów z rynku profi:
Dariusz Kacprzak
Menadżer ds. sprzedaży nasion profesjonalnych
667 687 677
d.kacprzak@pnos.pl

Dział Sprzedaży PNOS:
•

502 528 867

•

667 490 027

•

665 606 966

•

693 835 710

•

607 557 773

Biuro obługi Klienta: bok@pnos.pl
www.moravoseed.com.pl
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