


Firma Yüksel Tohum jest największym producentem nasion w Turcji, a także marką znaną na całym świecie           
w branży nasiennej.  Na szeroką skalę prowadzi badania nad odmianami zarówno w rodzimych stacjach 
doświadczalnych, jak i w ośrodkach badawczych światowych potentatów w branży warzywniczej jak Holandia, 
Hiszpania, Meksyk, Kanada, Chiny, Polska i Pakistan. 

Obecnie firma Yüksel posiada 5 stacji badawczo-hodowlanych, zlokalizowanch w Turcji, na powierzchni 210 
hektarów. Ponad 110 hektarów znajduje się pod osłonami wykorzystywanymi do celów hodowlanych. 

Nasze 30 letnie doświadczenie pozwoliło nam opracować wysokiej jakości hybrydowe odmiany warzyw poprzez 
różne programy hodowlane. Nie oznacza to jednak, że na tym poprzestaliśmy, nieustanie pracujemy nad ich 
udoskonaleniem. Każda z odmian została wyhodowana i wyprodukowana wyłącznie przez Yüksel Tohum. Nasze 
odmiany dają gwarancję wysokich plonów, dużej odporności na choroby i posiadają niezwykle wysokie 
właściwości adaptacyjne pod względem warunków glebowych i klimatycznych. 

Jesteśmy przekonani, że nasze produkty spełnią wszystkie Twoje wymagania. Wierzymy, że nasze wysokiej 
jakości odmiany przełożą się na Wasze sukcesy. Dziękujemy za zaufanie oraz Wasz wkład i wysiłek pomagający 
nam w tworzeniu odmian niemal idealnych.

Drodzy Dystrybutorzy i Klienci

Mehmet YÜKSEL
General Manager

INNOWACYJNE ODMIANY

 RÓŻNORODNOŚĆ

 NAJLEPSZA JAKOŚĆ

 100% NATURY

 SZYBKA DOSTAWA

 ZAMÓWIENIA PRZEZ INTERNET

Dlaczego wybrać nas?

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Yuksel Tohum
i odbycia nostalgicznej podróży do smaków dzieciństwa! 

Bartłomiej Majda
tel. +48 605 959 605

Elżbieta Cichoszewska
tel. +48 796 682 323

Ciągle pracujemy nad doskonaleniem odmian z naszymi wyszkolonymi i utalentowanymi 
zespołami przy użyciu najnowocześniejszych metod nauki i technologii.

Najwyższa jakość to pozycja obowiązkowa dla wszystkich odmian naszych warzyw.

Każdy znajdzie coś dla siebie. Hybrydowe odmiany pomidora, papryki, bakłażana, ogórka, 
melona i arbuza.

Każda wyhodowana przez nas hybrydowa odmiana powstała w 100% w zgodzie z naturą. 
Żadna z odmian warzyw NIE JEST genetycznie modyfikowana (GMO).

Wiemy jak cenny jest Twój czas. Wszystkie nasiona posiadamy w magazynie na terenie Polski             
i gwarantujemy wysyłkę w 24h.

Zamów najlepsze odmiany warzyw, a my natychmiast poinformujemy Cię, kiedy zamówienie 
zostanie wysłane.

Pełna oferta nasion wraz z cenami znajduje się na naszej stronie internetowej 
www.yukselpolska.pl. Ponadto, wsparcia w doborze odmian i uprawie chętnie udzielą Państwu 
nasi eksperci:
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POMIDOR

Nieustannie poszukujemy tego co najcenniejsze  w naturze, aby 
wyselekcjonować najlepsze odmiany, które sprostają oczekiwaniom nawet 

najbardziej wymagających producentów.

czerwony POMIDOR

 niepowtarzalne 

nasiona Z  Anatolii 
 stworzone specjalnie dla Ciebie
“

”

Roślina: Wczesna, bardzo silnie rosnąca odmiana            
o wzroście ciągłym i krótkich międzywęźlach; regular-
ne wiązanie owoców również w okresie upałów, 
mocne ulistnienie; niezawodna niemal w każdych 
warunkach oraz wysoko plonująca.

Owoc: 6-8 wysokiej jakości owoców w gronie, 
intensywnie czerwone, wyrównane, o masie 180-200 g; 
ładna szypułka, wydłużona trwałość owoców.

Typ uprawy: Cykl jesienny i wiosenny; uprawa w gruncie 
przy paliku, otwarte pole oraz szklarnia.

Najważniejsze zalety: Wybitna niezawodność dzięki 
przystosowaniu do uprawy w najtrudniejszych warun-
kach, owoce bardzo przydatne do handlu hurtowego.

Optymalne zastosowanie: Odmiana do handlu giełdo-
wego z nasadzeń od marca oraz w cyklu jesiennym. Typ 
owocu stosunkowo popularny w rejonie Sandomierza    
i Grudziądza, szczególnie na zaopatrzenie supermarketów 
oraz eksport.

Antalya F1

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1, Ff-5
IR: Ma, Mi, Mj
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Roślina: Bardzo wczesna, silnie rosnąca odmiana 
mięsista.

Owoc: 4-6 mięsistych, lekko karbowanych, bardzo 
dobrze wybarwionych owoców o masie 220-250 g; 
bardzo dobry smak i wysoka trwałość.

Typ uprawy: Tradycyjne uprawy tunelowe w krótkim 
cyklu.

Najważniejsze zalety: Wczesność oraz walory smakowe.

Optymalne zastosowanie: Przede wszystkim na rynek 
lokalny oraz na potrzeby amatorów.

czerwony POMIDOR
Eurasia F1

Roślina: Średniowczesna, mocna roślina           
o silnym systemie korzeniowym; dość krótkie 
międzywęźla; wysoka zdrowotność.

Owoc: Lśniące, intensywnie wybarwione, mię-
siste i smaczne owoce o masie 300-350 g; 
twarde, ale soczyste; z ładną szypułką.

Typ uprawy: Tunelowa na 6-8 gron.

Najważniejsze zalety: Okazałe, atrakcyjne 
wizualnie i bardzo smaczne owoce, silny 
system korzeniowy, korzystny w polskich 
warunkach pakiet odporności na choroby.

Optymalne zastosowanie: Szczególnie przy-
datna na bezpośrednie zaopatrzenie rynku, 
gdzie klient poszukuje dużego, bardzo smacz-
nego pomidora.

czerwony POMIDOR
Cemilia F1

HR: ToMV, Vd, Va, Fol-1
IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1, For
IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV, TSWV
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Roślina: Unikalna, bardzo wczesna odmiana pomi-
dora „czekoladowego”; silnie rosnąca i łatwa do 
prowadzenia.

Owoc: 5-7 czekoladowo-czerwonych, kulistych, 
twardych owoców wysokiej jakości; wyrównane,       
o masie 140-170 g, doskonałe w smaku, 
aromatyczne i trwałe.

Typ uprawy: Wiosenny i jesienny cykl w uprawie 
tunelowej i szklarniowej; może być uprawiana           
w długim cyklu.

Najważniejsze zalety: Bardzo dobry smak, wysoka 
jakość i wyrównanie owoców, trwałość, łatwa              
w prowadzeniu roślina; możliwe długie przechowy-
wanie owoców zebranych na zielono.

Optymalne zastosowanie: Odmiana uniwersalna    
o rosnącej popularności, przydatna do uprawy 
tunelowej oraz – szczepiona – w długim cyklu            
w szklarni.

Roślina: Wzrost ciągły, wyjątkowo silna roślina, 
wczesna. Niewrażliwa na suchą zgniliznę i szarą 
pleśń. Tolerancyjna na wysokie temperatury             
i niedobory światła.

Owoc: Kształt lekko spłaszczony, karbowany, 
owoce twarde, wyśmienity smak i aromat,  170-230 g, 
o pięknej czekoladowej barwie i połysku. Brak 
tendencji do spękań. Długotrwała, wysoka jakość 
po zbiorze.

Typ uprawy: Wystarczająco silne żeby prowadzić 
na 10-12 gron bez podkładki. Przy dłuższym cyklu 
produkcji zalecane szczepienie. Do uprawy pod 
osłonami.

Najważniejsze zalety: Doskonały smak; wysoka 
jakość owoców.

Optymalne zastosowanie: Rynki krajowe i zagra-
niczne.

Big Sacher F1

Sacher F1
czekoladowy POMIDOR

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1
IR: Ma, Mi, Mj

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1-2
IR: TYLCV
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Roślina: Wczesna odmiana do uprawy                   
w krótkim cyklu (6-8 gron) o krótkich mię-
dzywęźlach; wysoki plon.

Owoc: Malinowy, 250-270 g i więcej, lekko 
karbowany, mięsisty, wysokiej jakości; 4-6 
owoców w gronie.

Typ uprawy: Uprawa tunelowa w cyklu wio- 
sennym i jesiennym oraz w polu przy paliku.

Najważniejsze zalety: Wyjątkowy smak  
mięsistych owoców, dobre wybarwienie.

Optymalne zastosowanie: Przede wszystkim 
krótki cykl przy umiarkowanym zagęszcze-
niu i niezbyt wysokim zasoleniu podłoża; po 
zaszczepieniu możliwa uprawa na 15 gron; 
uprawa w gruncie przy paliku – koniecznie    
z nawadnianiem!

Roślina: Silne rośliny o ciągłym wzroście, mają 
krótkie międzywęźla, odznaczają się bardzo 
dobrą zdrowotnością i tolerancją na spadki 
temperatur.

Owoc: Owoce kuliste, lekko karbowane, 
twarde, 270- 320 g. Doskonały smak – w typie 
Pink Rock. Długotrwała, wysoka jakość po 
zbiorze. Wybarwiają się na głęboki malinowy 
kolor nawet przy deficycie światła. Pozbawio-
ne głąba i piętki. Brak skłonności do spękań. 
Plon jest wysoki i jednolity.

Typ uprawy: Odmiana przeznaczona do uprawy 
w szklarniach i tunelach foliowych.

Najważniejsze zalety: Szczególną zaletą od-
miany jest bardzo mała podatność na suchą 
zgniliznę wierzchołków owoców i szarą pleśń.

Optymalne zastosowanie: Na rynek krajowy     
i zagraniczny.

Pink Rock F1
malinowy POMIDOR malinowy POMIDOR

Gusto Pink F1 

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1 HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1
IR: TYLCV
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Roślina: Wczesna, wybitnie plenna odmiana,            
o stabilnym wzroście, również w wysokich tem-
peraturach. Rośliny o przewadze cech genera-
tywnych, zachowują dobry wigor przez cały 
okres wegetacji i szybkie tempo dorastania 
owoców w gronach.

Owoc: Kuliste, lekko spłaszczone owoce o masie 
190-240 g wybarwiają się na piękny, malinowy 
kolor, są smaczne i aromatyczne. Po zbiorze 
wyjątkowo długo zachowują twardość i świeżość 
szypułki. Pozostawione dłużej na krzaku nie 
pękają i nabierają głębokiej barwy, bez strat         
w jakości plonu.

Typ uprawy: Jest przeznaczona do uprawy 
szklarniowej, a także do produkcji w tunelach 
foliowych. Bez szczepienia doskonale wiąże 
owoce do 15 grona.

Najważniejsze zalety: Szczególną zaletą odmia-
ny jest wysoka odporność na suchą zgniliznę 
wierzchołków owoców i tolerancja na deficyt 
światła.

Optymalne zastosowanie: Rynki krajowe i zagra- 
niczne.

Pink Panther F1 Sonarosa F1

Roślina: Odmiana bardzo wczesna, o wzroście 
ciągłym i silnym systemie korzeniowym. Ma krót-
kie międzywęźla i mocne, ciemnozielone ulistnie-
nie.

Owoc: Owoce są malinowe, karbowane, lekko 
spłaszczone, zebrane po 4-5 sztuk w regularnych 
gronach. Masa pojedynczego owocu mieści się    
w granicach 230-270 g. Pomidory wyróżniają się 
wysoką jakością i trwałością. Brak tendencji do 
tworzenia w niekorzystnych warunkach zielonej 
piętki i spękań.

Typ uprawy: Rekomendowana do uprawy pod 
osłonami w krótkim cyklu. Zaleca się stosowanie 
podwyższonej zawartości wapnia w pożywce.

Najważniejsze zalety: Odznacza się bardzo 
dobrą zdrowotnością: mała wrażliwość na suchą 
zgniliznę wierzchołków owoców i odporność na 
wirusa brązowej plamistości.

Optymalne zastosowanie: Rynki krajowe i zagra-
niczne.

malinowy POMIDOR

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1, For
IR: TYLCV

HR: ToMV, Vd, Va, Fol-0-1
IR: TSWV

malinowy POMIDOR
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Roślina: Wczesna, wybitnie plenna odmiana,            
o stabilnym wzroście, również w wysokich tem-
peraturach. Rośliny o przewadze cech genera-
tywnych, zachowują dobry wigor przez cały 
okres wegetacji i szybkie tempo dorastania 
owoców w gronach.

Owoc: Kuliste, lekko spłaszczone owoce o masie 
190-240 g wybarwiają się na piękny, malinowy 
kolor, są smaczne i aromatyczne. Po zbiorze 
wyjątkowo długo zachowują twardość i świeżość 
szypułki. Pozostawione dłużej na krzaku nie 
pękają i nabierają głębokiej barwy, bez strat         
w jakości plonu.

Typ uprawy: Jest przeznaczona do uprawy 
szklarniowej, a także do produkcji w tunelach 
foliowych. Bez szczepienia doskonale wiąże 
owoce do 15 grona.

Najważniejsze zalety: Szczególną zaletą odmia-
ny jest wysoka odporność na suchą zgniliznę 
wierzchołków owoców i tolerancja na deficyt 
światła.

Optymalne zastosowanie: Rynki krajowe i zagra- 
niczne.

Pink Panther F1 Sonarosa F1

Roślina: Odmiana bardzo wczesna, o wzroście 
ciągłym i silnym systemie korzeniowym. Ma krót-
kie międzywęźla i mocne, ciemnozielone ulistnie-
nie.

Owoc: Owoce są malinowe, karbowane, lekko 
spłaszczone, zebrane po 4-5 sztuk w regularnych 
gronach. Masa pojedynczego owocu mieści się    
w granicach 230-270 g. Pomidory wyróżniają się 
wysoką jakością i trwałością. Brak tendencji do 
tworzenia w niekorzystnych warunkach zielonej 
piętki i spękań.

Typ uprawy: Rekomendowana do uprawy pod 
osłonami w krótkim cyklu. Zaleca się stosowanie 
podwyższonej zawartości wapnia w pożywce.

Najważniejsze zalety: Odznacza się bardzo 
dobrą zdrowotnością: mała wrażliwość na suchą 
zgniliznę wierzchołków owoców i odporność na 
wirusa brązowej plamistości.

Optymalne zastosowanie: Rynki krajowe i zagra-
niczne.

malinowy POMIDOR

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1, For
IR: TYLCV

HR: ToMV, Vd, Va, Fol-0-1
IR: TSWV

malinowy POMIDOR
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Roślina: Silna o ciągłym wzroście, liście ciemnozielone, 
bardzo wczesna, krótkie międzywęźla. Mało wrażliwa 
na suchą zgniliznę i szarą pleśń. Doskonała tolerancja 
wysokich temperatur i słabego naświetlenia. Plon 
wysoki, bardzo dobre parametry jakościowe owoców.

Owoc: Kształt lekko spłaszczony, atrakcyjny malinowy 
kolor, 250-300 g. Owoce twarde, bardzo wysoka 
tolerancja na spękania. Pozbawiona piętki i głąba. 

Typ uprawy: Uprawa w sezonie jesiennym i wiosennym, 
pod osłonami. Wystarczająco silne żeby prowadzić na 
8-10 gron bez podkładki. Przy dłuższym cyklu produkcji 
zalecane szczepienie.

Najważniejsze zalety: Wyróżniają się niepowtarzalnym 
smakiem pomidora z dawnych lat, bardzo wysoką 
odpornością na spękania i tolerancją na spadki 
temperatur.
       
Optymalne zastosowanie: Rynki lokalne i zagraniczne.

Fuchsia F1

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1, For
IR: TYLCV

malinowy POMIDOR



www.yukselpolska.pl   -   15

Roślina: Silna o ciągłym wzroście, liście ciemnozielone, 
bardzo wczesna, krótkie międzywęźla. Mało wrażliwa 
na suchą zgniliznę i szarą pleśń. Doskonała tolerancja 
wysokich temperatur i słabego naświetlenia. Plon 
wysoki, bardzo dobre parametry jakościowe owoców.

Owoc: Kształt lekko spłaszczony, atrakcyjny malinowy 
kolor, 250-300 g. Owoce twarde, bardzo wysoka 
tolerancja na spękania. Pozbawiona piętki i głąba. 

Typ uprawy: Uprawa w sezonie jesiennym i wiosennym, 
pod osłonami. Wystarczająco silne żeby prowadzić na 
8-10 gron bez podkładki. Przy dłuższym cyklu produkcji 
zalecane szczepienie.

Najważniejsze zalety: Wyróżniają się niepowtarzalnym 
smakiem pomidora z dawnych lat, bardzo wysoką 
odpornością na spękania i tolerancją na spadki 
temperatur.
       
Optymalne zastosowanie: Rynki lokalne i zagraniczne.

Fuchsia F1

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1, For
IR: TYLCV

malinowy POMIDOR



Roślina: Wczesna, silnie rosnąca odmiana                    
o wzroście ciągłym, krótkich międzywęźlach                
i mocnym ulistnieniu; dobra zdrowotność, brak 
staśmionych kwiatów.

Owoc: W prostych, regularnych gronach 6-7 
intensywnie wybarwionych, karbowanych owoców 
wysokiej jakości; masa 200-250 g i więcej; ładna 
szypułka, bardzo dobry smak, brak pustych 
przestrzeni oraz tzw. „głąba”.

Typ uprawy: Uprawa całoroczna w szklarni oraz 
uprawy tunelowe.

Najważniejsze zalety: Poszukiwany typ owocu na 
łatwej w uprawie roślinie.

Optymalne zastosowanie: Uprawy szklarniowe od 
lutego oraz tradycyjna uprawa tunelowa; w uprawie 
szklarniowej wskazana regulacja do 4 owoców                
w gronie.

Roślina: Bardzo wczesna odmiana w typie RAF              
o dużej sile wzrostu, ale krótkich międzywęźlach.

Owoc: Owoce mocno karbowane, o masie ok. 300 g, 
o ładnym odcieniu czerwieni; wielokomorowe, 
bardzo smaczne.

Typ uprawy: Odmiana przydatna do upraw pod 
osłonami – zarówno w tunelach jak i w szklarni. Może 
być uprawiana w długim cyklu.

Najważniejsze zalety: Dobrze wybarwione, mięsiste, 
bardzo smaczne owoce o długiej trwałości.

Optymalne zastosowanie: Wartościowa odmiana dla 
odbiorców oczekujących pomidora tradycyjnego.

Roślina: Wczesna, wielkoowocowa odmiana czeko-
ladowa o dużym wigorze i krótkich międzywęźlach.

Owoc: Owoce intensywnie karbowane, o masie 
250-300 g, wielokomorowe. Dla uzyskania optymalnej 
jakości owoców wskazane jest usuwanie kwiatów 
staśmionych i regulacja gron. Owoce o tradycyjnym 
kształcie, bardzo smaczne.

Typ uprawy: Odmiana polecana przede wszystkim 
do uprawy szklarniowej, przydatna również do tuneli         
– zwłaszcza ogrzewanych.

Najważniejsze zalety: Ważną zaletą odmiany jest 
dobre plonowanie w uprawie szklarniowej oraz 
charakterystyczny typ owoców.

Optymalne zastosowanie: Odmiana przydatna do 
handlu hurtowego i na rynki lokalne.

Cassarosa F1

Bucanero F1

HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1, For, Ff-5
IR: TYLCV

malinowy POMIDOR heirloom POMIDOR

HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1
IR: TYLCV

HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1
IR: TYLCV

Bocamegra F1

16
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Roślina: Wczesna, silnie rosnąca odmiana                    
o wzroście ciągłym, krótkich międzywęźlach                
i mocnym ulistnieniu; dobra zdrowotność, brak 
staśmionych kwiatów.

Owoc: W prostych, regularnych gronach 6-7 
intensywnie wybarwionych, karbowanych owoców 
wysokiej jakości; masa 200-250 g i więcej; ładna 
szypułka, bardzo dobry smak, brak pustych 
przestrzeni oraz tzw. „głąba”.

Typ uprawy: Uprawa całoroczna w szklarni oraz 
uprawy tunelowe.

Najważniejsze zalety: Poszukiwany typ owocu na 
łatwej w uprawie roślinie.

Optymalne zastosowanie: Uprawy szklarniowe od 
lutego oraz tradycyjna uprawa tunelowa; w uprawie 
szklarniowej wskazana regulacja do 4 owoców                
w gronie.

Roślina: Bardzo wczesna odmiana w typie RAF              
o dużej sile wzrostu, ale krótkich międzywęźlach.

Owoc: Owoce mocno karbowane, o masie ok. 300 g, 
o ładnym odcieniu czerwieni; wielokomorowe, 
bardzo smaczne.

Typ uprawy: Odmiana przydatna do upraw pod 
osłonami – zarówno w tunelach jak i w szklarni. Może 
być uprawiana w długim cyklu.

Najważniejsze zalety: Dobrze wybarwione, mięsiste, 
bardzo smaczne owoce o długiej trwałości.

Optymalne zastosowanie: Wartościowa odmiana dla 
odbiorców oczekujących pomidora tradycyjnego.

Roślina: Wczesna, wielkoowocowa odmiana czeko-
ladowa o dużym wigorze i krótkich międzywęźlach.

Owoc: Owoce intensywnie karbowane, o masie 
250-300 g, wielokomorowe. Dla uzyskania optymalnej 
jakości owoców wskazane jest usuwanie kwiatów 
staśmionych i regulacja gron. Owoce o tradycyjnym 
kształcie, bardzo smaczne.

Typ uprawy: Odmiana polecana przede wszystkim 
do uprawy szklarniowej, przydatna również do tuneli         
– zwłaszcza ogrzewanych.

Najważniejsze zalety: Ważną zaletą odmiany jest 
dobre plonowanie w uprawie szklarniowej oraz 
charakterystyczny typ owoców.

Optymalne zastosowanie: Odmiana przydatna do 
handlu hurtowego i na rynki lokalne.

Cassarosa F1

Bucanero F1

HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1, For, Ff-5
IR: TYLCV

malinowy POMIDOR heirloom POMIDOR

HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1
IR: TYLCV

HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1
IR: TYLCV

Bocamegra F1
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Ekin F1

Maracana F1

Roślina: Bardzo wczesna odmiana półsamokończąca 
(za 4 gronem) pomidora czerwonego, o mocnej roślinie, 
bardzo dobrze wiąże owoce nawet w wysokich 
temperaturach.

Owoc: Okrągły, wyrównany, twardy, mięsisty i dosko-
nale wybarwiony, lekko żebrowany; osiąga masę 
180-200 g; bardzo dobry smak i bardzo dobra trwałość 
owoców po zbiorze jak na tego typu odmianę.

Typ uprawy: Polowa na płask i przy krótkim paliku 
na 3-4 pędy.

Najważniejsze zalety: Bardzo wczesny plon i dosko-
nałe walory smakowe owoców. Łatwa w uprawie, 
nawet w trudnych warunkach polowych.

Optymalne zastosowanie: Polecana na zaopatrzenie 
rynku lokalnego.

Roślina: Wczesna odmiana o wzroście ciągłym,        
o dobrym wigorze i zdrowotności oraz stabilnym 
wiązaniu owoców.

Owoc: 7-8 owoców w gronie, o masie 80-100 g 
(w długim cyklu) lub 120-140 g (tunel); twarde, 
wyrównane, o głębokiej, czerwonej barwie                
i bardzo dobrym smaku.

Typ uprawy: Uprawa całoroczna w szklarni oraz 
uprawy tunelowe, możliwa uprawa przy 
palikach.

Najważniejsze zalety: Wysokiej jakości owoce 
idealnie nadające się do pakowania w 500-
-gramowe pojemniki na potrzeby supermarketów.

Optymalne zastosowanie: Odmiana uniwersalna, 
jednak szczególnie polecana do uprawy 
wielkotowarowej.

Roślina: Średniowczesna odmiana o wzroście 
ciągłym, o dobrym wigorze i wysokim plonie; 
mało wrażliwa na suchą zgniliznę wierzchołkową.

Owoc: 6-8 owoców w gronie,  o masie 200-240 g 
(do 300!), czerwonych, bardzo dobrze wybarwionych, 
twardych, bez mikrospękań; doskonały smak, 
atrakcyjna szypułka.

Typ uprawy: Cykl wiosenny i jesienny w uprawie 
tunelowej oraz w polu przy paliku.

Najważniejsze zalety: Masywne, doskonale wybar-
wione, bardzo mięsiste i smaczne owoce, atrakcyjna 
szypułka, mała wrażliwość na suchą zgniliznę 
wierzchołkową, duży wigor roślin.

Optymalne zastosowanie: Odmiana uniwersalna, 
ceniona zarówno w hurcie jak i detalu, przydatna 
również do uprawy w cyklu przedłużonym 
(sadzenie od marca).

Millonety F1Marcus F1
owalny POMIDOR

HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1-2
IR: TYLCV

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1, For, Ff-5
IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV, TSWV

polowy POMIDOR

Roślina: Wczesna odmiana samokończąca (za 3 
gronem), o mocnej ale  zwartej roślinie dobrze chro-
niącej owoce; wysoki plon handlowy.

Owoc: Lekko spłaszczony, wyrównany, twardy i  mięsisty, 
czerwony, lekko żebrowany; osiąga masę 250-280 g; 
bardzo dobry smak i trwałość owoców po zbiorze.

Typ uprawy: Polowa na płask i przy krótkim paliku na 
2-3 pędy.

Najważniejsze zalety: Bardzo dobra wczesność jak na 
tak dużego mięsistego pomidora, doskonałe walory 
smakowe atrakcyjnych wzrokowo owoców.

Optymalne zastosowanie: Przede wszystkim na bez-
pośrednie zaopatrzenie rynku dla wymagających 
klientów.

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1
IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1
IR: TYLCV
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Ekin F1

Maracana F1

Roślina: Bardzo wczesna odmiana półsamokończąca 
(za 4 gronem) pomidora czerwonego, o mocnej roślinie, 
bardzo dobrze wiąże owoce nawet w wysokich 
temperaturach.

Owoc: Okrągły, wyrównany, twardy, mięsisty i dosko-
nale wybarwiony, lekko żebrowany; osiąga masę 
180-200 g; bardzo dobry smak i bardzo dobra trwałość 
owoców po zbiorze jak na tego typu odmianę.

Typ uprawy: Polowa na płask i przy krótkim paliku 
na 3-4 pędy.

Najważniejsze zalety: Bardzo wczesny plon i dosko-
nałe walory smakowe owoców. Łatwa w uprawie, 
nawet w trudnych warunkach polowych.

Optymalne zastosowanie: Polecana na zaopatrzenie 
rynku lokalnego.

Roślina: Wczesna odmiana o wzroście ciągłym,        
o dobrym wigorze i zdrowotności oraz stabilnym 
wiązaniu owoców.

Owoc: 7-8 owoców w gronie, o masie 80-100 g 
(w długim cyklu) lub 120-140 g (tunel); twarde, 
wyrównane, o głębokiej, czerwonej barwie                
i bardzo dobrym smaku.

Typ uprawy: Uprawa całoroczna w szklarni oraz 
uprawy tunelowe, możliwa uprawa przy 
palikach.

Najważniejsze zalety: Wysokiej jakości owoce 
idealnie nadające się do pakowania w 500-
-gramowe pojemniki na potrzeby supermarketów.

Optymalne zastosowanie: Odmiana uniwersalna, 
jednak szczególnie polecana do uprawy 
wielkotowarowej.

Roślina: Średniowczesna odmiana o wzroście 
ciągłym, o dobrym wigorze i wysokim plonie; 
mało wrażliwa na suchą zgniliznę wierzchołkową.

Owoc: 6-8 owoców w gronie,  o masie 200-240 g 
(do 300!), czerwonych, bardzo dobrze wybarwionych, 
twardych, bez mikrospękań; doskonały smak, 
atrakcyjna szypułka.

Typ uprawy: Cykl wiosenny i jesienny w uprawie 
tunelowej oraz w polu przy paliku.

Najważniejsze zalety: Masywne, doskonale wybar-
wione, bardzo mięsiste i smaczne owoce, atrakcyjna 
szypułka, mała wrażliwość na suchą zgniliznę 
wierzchołkową, duży wigor roślin.

Optymalne zastosowanie: Odmiana uniwersalna, 
ceniona zarówno w hurcie jak i detalu, przydatna 
również do uprawy w cyklu przedłużonym 
(sadzenie od marca).

Millonety F1Marcus F1
owalny POMIDOR

HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1-2
IR: TYLCV

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1, For, Ff-5
IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV, TSWV

polowy POMIDOR

Roślina: Wczesna odmiana samokończąca (za 3 
gronem), o mocnej ale  zwartej roślinie dobrze chro-
niącej owoce; wysoki plon handlowy.

Owoc: Lekko spłaszczony, wyrównany, twardy i  mięsisty, 
czerwony, lekko żebrowany; osiąga masę 250-280 g; 
bardzo dobry smak i trwałość owoców po zbiorze.

Typ uprawy: Polowa na płask i przy krótkim paliku na 
2-3 pędy.

Najważniejsze zalety: Bardzo dobra wczesność jak na 
tak dużego mięsistego pomidora, doskonałe walory 
smakowe atrakcyjnych wzrokowo owoców.

Optymalne zastosowanie: Przede wszystkim na bez-
pośrednie zaopatrzenie rynku dla wymagających 
klientów.

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1
IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1
IR: TYLCV



Roślina: Bardzo wczesna, silnie rosnąca odmiana 
pomidora koktajlowego.

Owoc: Złożone grona liczące 25-30 owoców; inten-
sywnie czerwone, wyjątkowo smaczne i błyszczące, 
o masie 20-25 g; do zbioru luzem.

Typ uprawy: Uprawa całoroczna w szklarni oraz 
uprawy tunelowe, możliwa uprawa przy palikach.

Najważniejsze zalety: Owoce bardzo atrakcyjne 
wizualnie i smakowo.

Optymalne zastosowanie: Odmiana uniwersalna, 
przydatna dla supermarketów jak i rynku lokalnego.

Nicoleta F1
koktajlowy POMIDOR

HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1
IR: TYLCV

20



Roślina: Bardzo wczesna, silnie rosnąca odmiana 
pomidora koktajlowego.

Owoc: Złożone grona liczące 25-30 owoców; inten-
sywnie czerwone, wyjątkowo smaczne i błyszczące, 
o masie 20-25 g; do zbioru luzem.

Typ uprawy: Uprawa całoroczna w szklarni oraz 
uprawy tunelowe, możliwa uprawa przy palikach.

Najważniejsze zalety: Owoce bardzo atrakcyjne 
wizualnie i smakowo.

Optymalne zastosowanie: Odmiana uniwersalna, 
przydatna dla supermarketów jak i rynku lokalnego.

Nicoleta F1
koktajlowy POMIDOR

HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1
IR: TYLCV



Roślina: Bardzo wczesna odmiana pomidora 
koktajlowego, silny wzrost, obfite plonowanie.

Owoc: W gronie 8-12 owalnych, przypominających 
truskawki owoców; intensywnie czerwona barwa, 
ekstremalnie twarde, wysokiej jakości, o masie 
40-45 g; bardzo dobry smak.

Typ uprawy: Wiosenny i jesienny cykl pod osłonami, 
również w długim cyklu; możliwa uprawa palikowa 
w gruncie.

Najważniejsze zalety: Wybitna jakość bardzo smacz-
nych, twardych owoców; doskonałe wybarwienie 
nawet podczas upałów; łatwość uprawy, łatwy zbyt, 
konkurencyjna cena nasion.

Optymalne zastosowanie: Bardzo uniwersalna – 
rynek lokalny, hurt, eksport; najlepszy zbyt w cyklu 
jesiennym – w tym okresie brak importu z Hiszpanii.

Red Heart F1
koktajlowy POMIDOR

Roślina: Bardzo wczesna „tygrysia” odmiana koktajlowa, 
o wzroście ciągłym i luźnym pokroju, o krótkich 
przerwach między zbiorami.

Owoc: 8-10 unikalnych czekoladowoceglastych, „tygry-
sich”, kulistych owoców o masie 40-45 g, do zbioru 
luzem bądź w gronach, bardzo dobra twardość                  
i wysoka jakość oraz bardzo wysoka zawartość likopenu.

Typ uprawy: Cykl wiosenny i jesienny w uprawie 
tunelowej i szklarniowej.

Najważniejsze zalety: Unikalny typ owocu o wyso-
kich walorach smakowych i prozdrowotnych, nie pęka.

Optymalne zastosowanie: Na zaopatrzenie super-
marketów oraz jako ekskluzywne uzupełnienie asor-
tymentu dla najbardziej wybrednych klientów, także 
na eksport lub dla restauracji i firm kateringowych.

Tiger F1

Roślina: Bardzo wczesna, silnie rosnąca odmiana 
pomidora koktajlowego; mało wrażliwa na niższą 
temperaturę pod koniec uprawy.

Owoc: 14-16 owoców w regularnych gronach; 
intensywnie pomarańczowe, smaczne, trwałe 
owoce o masie 30-35 g.

Typ uprawy: Uprawa całoroczna w szklarni oraz 
uprawy tunelowe, możliwa uprawa przy palikach.

Najważniejsze zalety: Bardzo atrakcyjne wizualnie      
i smakowo owoce, z lekkim żebrowaniem.

Optymalne zastosowanie: Odmiana uniwersalna, 
przydatna dla supermarketów jak i rynku lokalnego.

Chick F1
HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0

IR: Ma, Mi, Mj

HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1

koktajlowy POMIDOR

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1
IR: TYLCV

22



www.yukselpolska.pl   -   23

Roślina: Bardzo wczesna odmiana pomidora 
koktajlowego, silny wzrost, obfite plonowanie.

Owoc: W gronie 8-12 owalnych, przypominających 
truskawki owoców; intensywnie czerwona barwa, 
ekstremalnie twarde, wysokiej jakości, o masie 
40-45 g; bardzo dobry smak.

Typ uprawy: Wiosenny i jesienny cykl pod osłonami, 
również w długim cyklu; możliwa uprawa palikowa 
w gruncie.

Najważniejsze zalety: Wybitna jakość bardzo smacz-
nych, twardych owoców; doskonałe wybarwienie 
nawet podczas upałów; łatwość uprawy, łatwy zbyt, 
konkurencyjna cena nasion.

Optymalne zastosowanie: Bardzo uniwersalna – 
rynek lokalny, hurt, eksport; najlepszy zbyt w cyklu 
jesiennym – w tym okresie brak importu z Hiszpanii.

Red Heart F1
koktajlowy POMIDOR

Roślina: Bardzo wczesna „tygrysia” odmiana koktajlowa, 
o wzroście ciągłym i luźnym pokroju, o krótkich 
przerwach między zbiorami.

Owoc: 8-10 unikalnych czekoladowoceglastych, „tygry-
sich”, kulistych owoców o masie 40-45 g, do zbioru 
luzem bądź w gronach, bardzo dobra twardość                  
i wysoka jakość oraz bardzo wysoka zawartość likopenu.

Typ uprawy: Cykl wiosenny i jesienny w uprawie 
tunelowej i szklarniowej.

Najważniejsze zalety: Unikalny typ owocu o wyso-
kich walorach smakowych i prozdrowotnych, nie pęka.

Optymalne zastosowanie: Na zaopatrzenie super-
marketów oraz jako ekskluzywne uzupełnienie asor-
tymentu dla najbardziej wybrednych klientów, także 
na eksport lub dla restauracji i firm kateringowych.

Tiger F1

Roślina: Bardzo wczesna, silnie rosnąca odmiana 
pomidora koktajlowego; mało wrażliwa na niższą 
temperaturę pod koniec uprawy.

Owoc: 14-16 owoców w regularnych gronach; 
intensywnie pomarańczowe, smaczne, trwałe 
owoce o masie 30-35 g.

Typ uprawy: Uprawa całoroczna w szklarni oraz 
uprawy tunelowe, możliwa uprawa przy palikach.

Najważniejsze zalety: Bardzo atrakcyjne wizualnie      
i smakowo owoce, z lekkim żebrowaniem.

Optymalne zastosowanie: Odmiana uniwersalna, 
przydatna dla supermarketów jak i rynku lokalnego.

Chick F1
HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0

IR: Ma, Mi, Mj

HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1

koktajlowy POMIDOR

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1
IR: TYLCV



szklarniowy OGÓREK
Dymik F1OGÓREK

Roślina: Partenokarpiczna odmiana średniowczesna,  
o kwiatach żeńskich, owocowanie „multi”, silny wzrost, 
średnie międzywęźla, bardzo wysoki plon.

Owoc: Ciemnozielony, lekko karbowany, długość          
17-19 cm.

Typ uprawy: Letnia i jesienna pod osłonami.

Najważniejsz zalety: Bardzo obfite plonowanie, krót-
kie międzywęźla, bardzo wysokiej jakości owoce.

Optymalne zastosowanie: Nasadzenia od połowy 
marca, później także w tunelach zimnych (Grudziądz,  
Przytyk, Kalisz), aby plonowanie przypadło na okres od 
końca kwietnia do listopada.

Nasza pasja do hodowli warzyw zapisana jest w naszym DNA. Firma Yüksel pracuje 
nad programem hodowli warzyw od ponad 30 lat. Nasze odmiany są odporne na 

choroby i charakteryzują się wysokimi właściwościami adaptacyjnymi.

 niepowtarzalne 

nasiona Z  Anatolii 
 stworzone specjalnie dla Ciebie
“

”

IR: Px, Pcu
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szklarniowy OGÓREK
Dymik F1OGÓREK

Roślina: Partenokarpiczna odmiana średniowczesna,  
o kwiatach żeńskich, owocowanie „multi”, silny wzrost, 
średnie międzywęźla, bardzo wysoki plon.

Owoc: Ciemnozielony, lekko karbowany, długość          
17-19 cm.

Typ uprawy: Letnia i jesienna pod osłonami.

Najważniejsz zalety: Bardzo obfite plonowanie, krót-
kie międzywęźla, bardzo wysokiej jakości owoce.

Optymalne zastosowanie: Nasadzenia od połowy 
marca, później także w tunelach zimnych (Grudziądz,  
Przytyk, Kalisz), aby plonowanie przypadło na okres od 
końca kwietnia do listopada.

Nasza pasja do hodowli warzyw zapisana jest w naszym DNA. Firma Yüksel pracuje 
nad programem hodowli warzyw od ponad 30 lat. Nasze odmiany są odporne na 

choroby i charakteryzują się wysokimi właściwościami adaptacyjnymi.

 niepowtarzalne 

nasiona Z  Anatolii 
 stworzone specjalnie dla Ciebie
“

”

IR: Px, Pcu



Golia F1

Roślina: Odmiana partenokarpiczna o kwia-
tach żeńskich, wiązanie owoców pojedynczo, 
silna roślina, wysoki plon, krótkie międzywęźla.

Owoc: Ciemnozielony, bardzo wyrównany, 
30-32 cm, bardzo wysokiej jakości.

Typ uprawy: Cykl wiosenny i jesienny do uprawy 
pod osłonami.

Najważniejsze zalety: Bardzo dobre plonowa-
nie.

Optymalne zastosowanie: Na eksport i zaopa-
trzenie supermarketów.

Roślina: Bardzo wczesna odmiana partenokar-
piczna o kwiatach żeńskich, owocuje pojedynczo, 
małe liście, krótkie międzywęźla, wysoki plon.

Owoc: Ciemnozielony, lekko karbowany, wysokiej 
jakości, długość 18-19 cm.

Typ uprawy: Cykl wiosenny (od lutego) i jesienny 
pod osłonami.

Najważniejsze zalety: Wysoka tolerancja słabe-
go naświetlenia, krótkie międzywęźla, zredukowa-
ne pędy boczne, stabilne plonowanie, wysoka 
jakość owoców.

Optymalne zastosowanie: Szczególnie poleca-
ne sadzenie w lutym-marcu, idealna odmiana do 
„opuszczania”, nadaje się do prowadzenia „na 
parasol”.

Cevher F1

IR: CVYV, Px, Pcu

IR: CMV, CVYV, CYSDV, Px, Pcu

szklarniowy OGÓREK szklarniowy OGÓREK
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Golia F1

Roślina: Odmiana partenokarpiczna o kwia-
tach żeńskich, wiązanie owoców pojedynczo, 
silna roślina, wysoki plon, krótkie międzywęźla.

Owoc: Ciemnozielony, bardzo wyrównany, 
30-32 cm, bardzo wysokiej jakości.

Typ uprawy: Cykl wiosenny i jesienny do uprawy 
pod osłonami.

Najważniejsze zalety: Bardzo dobre plonowa-
nie.

Optymalne zastosowanie: Na eksport i zaopa-
trzenie supermarketów.

Roślina: Bardzo wczesna odmiana partenokar-
piczna o kwiatach żeńskich, owocuje pojedynczo, 
małe liście, krótkie międzywęźla, wysoki plon.

Owoc: Ciemnozielony, lekko karbowany, wysokiej 
jakości, długość 18-19 cm.

Typ uprawy: Cykl wiosenny (od lutego) i jesienny 
pod osłonami.

Najważniejsze zalety: Wysoka tolerancja słabe-
go naświetlenia, krótkie międzywęźla, zredukowa-
ne pędy boczne, stabilne plonowanie, wysoka 
jakość owoców.

Optymalne zastosowanie: Szczególnie poleca-
ne sadzenie w lutym-marcu, idealna odmiana do 
„opuszczania”, nadaje się do prowadzenia „na 
parasol”.

Cevher F1

IR: CVYV, Px, Pcu

IR: CMV, CVYV, CYSDV, Px, Pcu

szklarniowy OGÓREK szklarniowy OGÓREK



Hercules F1
Roślina: Odmiana partenokarpiczna o kwiatach 
żeńskich, owocowanie typu „multi”, liście średniej 
wielkości, krótkie międzywęźla, krótkie pędy boczne.

Owoc: Zielony z delikatnymi, jasnymi smugami, 
bardzo smaczny i aromatyczny, długość 10-12 cm.

Typ uprawy: Wiosenny i jesienny cykl pod osłonami; 
przy sznurku i na płask.

Najważniejsze zalety: Wczesność, plon, dynamika 
plonowania, wartość handlowa owoców zarówno 
jako sałatkowe i „małosolne”, stabilna jakość również 
podczas upałów, brak szczególnych wymagań.

Optymalne zastosowanie: Wszędzie tam, gdzie 
główna odmiana konkurencyjna jest uprawiana; 
zarówno w uprawie przy sznurkach jak i na płask.

Roślina: Odmiana partenokarpiczna o kwiatach 
żeńskich, owocowanie „semi multi”, roślina silna,                  
o stosunkowo niewielkich liściach i krótkich między-
węźlach; bardzo dobra zdrowotność.

Owoc: Intensywnie zielony z wydatnymi i licznymi 
brodawkami, bardzo jędrny i trwały, długość 9-11 cm.

Typ uprawy: Wiosenny i jesienny cykl pod osłonami; 
przy sznurku i na płask.

Najważniejsze zalety: Jędrny, trwały, nieprzerastający 
na długość owoc, bardzo wysoka zdrowotność                  
i żywotność roślin, liczne brodawki.

Optymalne zastosowanie: Typ owocu stosunkowo 
popularny w rejonie Sandomierza i Grudziądza, szcze-
gólnie na zaopatrzenie supermarketów oraz eksport.

Capricorn F1

IR: Px, Pcu

IR: CMV, CVYV, Px, Pcu

korniszon OGÓREK korniszon OGÓREK
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Hercules F1
Roślina: Odmiana partenokarpiczna o kwiatach 
żeńskich, owocowanie typu „multi”, liście średniej 
wielkości, krótkie międzywęźla, krótkie pędy boczne.

Owoc: Zielony z delikatnymi, jasnymi smugami, 
bardzo smaczny i aromatyczny, długość 10-12 cm.

Typ uprawy: Wiosenny i jesienny cykl pod osłonami; 
przy sznurku i na płask.

Najważniejsze zalety: Wczesność, plon, dynamika 
plonowania, wartość handlowa owoców zarówno 
jako sałatkowe i „małosolne”, stabilna jakość również 
podczas upałów, brak szczególnych wymagań.

Optymalne zastosowanie: Wszędzie tam, gdzie 
główna odmiana konkurencyjna jest uprawiana; 
zarówno w uprawie przy sznurkach jak i na płask.

Roślina: Odmiana partenokarpiczna o kwiatach 
żeńskich, owocowanie „semi multi”, roślina silna,                  
o stosunkowo niewielkich liściach i krótkich między-
węźlach; bardzo dobra zdrowotność.

Owoc: Intensywnie zielony z wydatnymi i licznymi 
brodawkami, bardzo jędrny i trwały, długość 9-11 cm.

Typ uprawy: Wiosenny i jesienny cykl pod osłonami; 
przy sznurku i na płask.

Najważniejsze zalety: Jędrny, trwały, nieprzerastający 
na długość owoc, bardzo wysoka zdrowotność                  
i żywotność roślin, liczne brodawki.

Optymalne zastosowanie: Typ owocu stosunkowo 
popularny w rejonie Sandomierza i Grudziądza, szcze-
gólnie na zaopatrzenie supermarketów oraz eksport.

Capricorn F1

IR: Px, Pcu

IR: CMV, CVYV, Px, Pcu

korniszon OGÓREK korniszon OGÓREK
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Roślina: Odmiana partenokarpiczna o kwiatach 
żeńskich, owocowanie „multi”, roślina mocna, 
bardzo wczesna.

Owoc: Intensywnie zielony, 8-10 cm, wyjątkowo 
jędrny i chrupiący, bardzo dobry smak i aromat, 
przydatny do przetwórstwa.

Typ uprawy: Pole.

Najważniejsze zalety: Wczesność, plenność, 
jędrne, trwałe owoce przydatne do kwaszenia.

Optymalne zastosowanie: Uprawa gruntowa, 
również mniej intensywna (np. rejon Buska- 
Zdroju, Kozienic) na potrzeby świeżego rynku oraz 
kwaszarni.

Solon F1

IR: CMV, Px, Pcu

gruntowy OGÓREK



Roślina: Odmiana partenokarpiczna o kwiatach 
żeńskich, owocowanie „multi”, roślina mocna, 
bardzo wczesna.

Owoc: Intensywnie zielony, 8-10 cm, wyjątkowo 
jędrny i chrupiący, bardzo dobry smak i aromat, 
przydatny do przetwórstwa.

Typ uprawy: Pole.

Najważniejsze zalety: Wczesność, plenność, 
jędrne, trwałe owoce przydatne do kwaszenia.

Optymalne zastosowanie: Uprawa gruntowa, 
również mniej intensywna (np. rejon Buska- 
Zdroju, Kozienic) na potrzeby świeżego rynku oraz 
kwaszarni.

Solon F1

IR: CMV, Px, Pcu

gruntowy OGÓREK



Najwyższa jakość to pozycja obowiązkowa dla wszystkich odmian naszych warzyw 
i owoców. Sprawdź jedną z nich, a przekonasz się o ich wyjątkowości.

Gortina F1
OBERŻYNA

Roślina: Bardzo wczesna, silnie rosnąca odmia-
na o krótkich międzywęźlach z wysokim poten-
cjałem plonowania.

Owoc: Owoce cylindryczne; czarne z połyskiem, 
twarde, bardzo dobrej jakości.

Typ uprawy: Odmiana polecana do uprawy                             
w tunelach wysokich.

Najważniejsze zalety: Wysoki, jednolity plon 
owoców o wydłużonej trwałości.

Optymalne zastosowanie: Odmiana uniwersalna.

 niepowtarzalne 

nasiona Z  Anatolii 
 stworzone specjalnie dla Ciebie
“

”

Oberżyna
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Najwyższa jakość to pozycja obowiązkowa dla wszystkich odmian naszych warzyw 
i owoców. Sprawdź jedną z nich, a przekonasz się o ich wyjątkowości.

Gortina F1
OBERŻYNA

Roślina: Bardzo wczesna, silnie rosnąca odmia-
na o krótkich międzywęźlach z wysokim poten-
cjałem plonowania.

Owoc: Owoce cylindryczne; czarne z połyskiem, 
twarde, bardzo dobrej jakości.

Typ uprawy: Odmiana polecana do uprawy                             
w tunelach wysokich.

Najważniejsze zalety: Wysoki, jednolity plon 
owoców o wydłużonej trwałości.

Optymalne zastosowanie: Odmiana uniwersalna.

 niepowtarzalne 

nasiona Z  Anatolii 
 stworzone specjalnie dla Ciebie
“

”

Oberżyna



Roślina: Bardzo wczesna, silnie rosnąca 
odmiana o wysokim potencjale plonowania      
i dużej tolerancji na niskie temperatury.

Owoc: Owoce półowalne; intensywnie czarne 
z połyskiem, twarde, masa 270-300 g,                   
o bardzo dobrej trwałości.

Typ uprawy: Odmiana polecana do uprawy       
w tunelach wysokich.

Najważniejsze zalety: Wysoki plon owoców    
o wydłużonej trwałości.

Optymalne zastosowanie: Odmiana uniwer-
salna, długo zachowuje jędrność i połysk 
owoców, bardzo przydatna dla supermarketów.

Negratin
OBERŻYNA

34



Roślina: Bardzo wczesna, silnie rosnąca 
odmiana o wysokim potencjale plonowania      
i dużej tolerancji na niskie temperatury.

Owoc: Owoce półowalne; intensywnie czarne 
z połyskiem, twarde, masa 270-300 g,                   
o bardzo dobrej trwałości.

Typ uprawy: Odmiana polecana do uprawy       
w tunelach wysokich.

Najważniejsze zalety: Wysoki plon owoców    
o wydłużonej trwałości.

Optymalne zastosowanie: Odmiana uniwer-
salna, długo zachowuje jędrność i połysk 
owoców, bardzo przydatna dla supermarketów.

Negratin
OBERŻYNA



PAPRYKA
block PAPRYKA

Felicita F1

Roślina: Odmiana wczesna; mocna i zwarta 
roślina, bez tendencji do pokładania się, 
zawiązująca owoce regularnie; stabilny, 
wysoki plon handlowy.

Owoc: Typu block, słodki, intensywnie karmi-
nowo-czerwony, 3-4 komorowy o masie 
250-300 g, bez tendencji do mikrospękań,         
o wydłużonej trwałości.

Typ uprawy: Tunele wysokie oraz niskie.

Najważniejsze zalety: Wysoka tolerancja 
niskich temperatur, stabilne zawiązywanie 
kolejnych owoców, wysoki plon, wysoka jakość 
i trwałość przez cały sezon, łatwość prowadze-
nia, odporność na oparzenia słoneczne, brak 
tendencji do „zakleszczania”.

Optymalne zastosowanie: Zarówno na 
potrzeby eksportu, supermarketów jak też 
handel giełdowy.

Nieustannie pracujemy nad doskonaleniem odmian przy użyciu najnowocześniejszych 
metod nauki i technologii. Pragniemy, aby nasza miłość do warzyw i dążenie do 

perfekcji  przyczyniło się do rozwoju światowych technologii w dziedzinie nasiennictwa  
i hodowli roślin.

 niepowtarzalne 

nasiona Z  Anatolii 
 stworzone specjalnie dla Ciebie
“

”

HR: L4
IR: TSWV
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PAPRYKA
block PAPRYKA

Felicita F1

Roślina: Odmiana wczesna; mocna i zwarta 
roślina, bez tendencji do pokładania się, 
zawiązująca owoce regularnie; stabilny, 
wysoki plon handlowy.

Owoc: Typu block, słodki, intensywnie karmi-
nowo-czerwony, 3-4 komorowy o masie 
250-300 g, bez tendencji do mikrospękań,         
o wydłużonej trwałości.

Typ uprawy: Tunele wysokie oraz niskie.

Najważniejsze zalety: Wysoka tolerancja 
niskich temperatur, stabilne zawiązywanie 
kolejnych owoców, wysoki plon, wysoka jakość 
i trwałość przez cały sezon, łatwość prowadze-
nia, odporność na oparzenia słoneczne, brak 
tendencji do „zakleszczania”.

Optymalne zastosowanie: Zarówno na 
potrzeby eksportu, supermarketów jak też 
handel giełdowy.

Nieustannie pracujemy nad doskonaleniem odmian przy użyciu najnowocześniejszych 
metod nauki i technologii. Pragniemy, aby nasza miłość do warzyw i dążenie do 

perfekcji  przyczyniło się do rozwoju światowych technologii w dziedzinie nasiennictwa  
i hodowli roślin.

 niepowtarzalne 

nasiona Z  Anatolii 
 stworzone specjalnie dla Ciebie
“

”

HR: L4
IR: TSWV
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block PAPRYKA kapia PAPRYKA

Roślina: Odmiana bardzo wczesna;              
o umiarkowanym wzroście i zwartych 
roślinach, obficie plonująca.

Owoc: Typu block, słodki, intensywnie 
pomarańczowy, 3-4 komorowy o masie 
220-250 g, bez tendencji do mikrospękań, 
wyrównany kształtem i wielkością.

Typ uprawy: Tunele wysokie oraz niskie.

Najważniejsze zalety: Wyjątkowa jakość 
owoców bez sortowania, intensywnie 
pomarańczowe wybarwienie, bardzo 
dobra wczesność, brak tendencji do „zak-
leszczania” owoców.

Optymalne zastosowanie: Zarówno na 
potrzeby eksportu, supermarketów jak       
i handel giełdowy.

Clementine F1 Elmas F1

HR: L4
IR: TSWV

Roślina: Silnie rosnąca odmiana typu węgier-
skiego, o krótkich międzywęźlach i silnych pędach 
bocznych; bardzo wysoki plon.

Owoc: Kremowy, stożkowy owoc o długości 
16-18 cm; dobra trwałość.

Typ uprawy: Uprawa tunelowa.

Najważniejsze zalety: Bardzo dobre plonownie            
i łatwość w uprawie.

Optymalne zastosowanie: Odmiana szczegól-
nie przydatna na eksport i zaopatrzenie super-
marketów.
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block PAPRYKA kapia PAPRYKA

Roślina: Odmiana bardzo wczesna;              
o umiarkowanym wzroście i zwartych 
roślinach, obficie plonująca.

Owoc: Typu block, słodki, intensywnie 
pomarańczowy, 3-4 komorowy o masie 
220-250 g, bez tendencji do mikrospękań, 
wyrównany kształtem i wielkością.

Typ uprawy: Tunele wysokie oraz niskie.

Najważniejsze zalety: Wyjątkowa jakość 
owoców bez sortowania, intensywnie 
pomarańczowe wybarwienie, bardzo 
dobra wczesność, brak tendencji do „zak-
leszczania” owoców.

Optymalne zastosowanie: Zarówno na 
potrzeby eksportu, supermarketów jak       
i handel giełdowy.

Clementine F1 Elmas F1

HR: L4
IR: TSWV

Roślina: Silnie rosnąca odmiana typu węgier-
skiego, o krótkich międzywęźlach i silnych pędach 
bocznych; bardzo wysoki plon.

Owoc: Kremowy, stożkowy owoc o długości 
16-18 cm; dobra trwałość.

Typ uprawy: Uprawa tunelowa.

Najważniejsze zalety: Bardzo dobre plonownie            
i łatwość w uprawie.

Optymalne zastosowanie: Odmiana szczegól-
nie przydatna na eksport i zaopatrzenie super-
marketów.



Crunch F1
dulce italiano  PAPRYKA

Roślina: Odmiana wczesna, bardzo plenna,                
o dobrej zdrowotności. Roślina o dobrym wigorze, 
ale krótkich międzywęźlach, o ulistnieniu dobrze 
chroniącym owoce przed oparzelizną słoneczną. 
Zawiązuje owoce bardzo regularnie.

Owoc: Owoce wydłużone, lekko pofałdowane,                 
z długą szypułką; masa 180-220 g. Krwistoczerwo-
ne z połyskiem, bez tendencji do mikrospękań. 
Soczyste, kruche owoce wybijają się na tle innych 
odmian wyśmienitym smakiem.

Typ uprawy: Odmiana przeznaczona do uprawy          
w tunelach – przede wszystkim wysokich.

Najważniejsze zalety: Odmiana superplenna                  
o wybitnym smaku owoców, łatwym do rozpozna-
nia przez odbiorców.

Optymalne zastosowanie: Szczególnie polecana 
do intensywnej uprawy pod osłonami, zarówno na 
potrzeby supermarketów jak i rynku lokalnego.

Reddington F1
Roślina: Wczesna, bardzo silnie rosnąca odmiana         
w typie kapia, o krótkich międzywęźlach i ciemno-
zielonych liściach, bardzo tolerancyjna na niskie 
temperatury podczas uprawy.

Owoc: Słodkie, stożkowato wydłużone, ciemnoczer-
wone owoce długości 20-22 cm, o dość grubej 
ściance, trwałe, odporne na mikrospękania.

Typ uprawy: Uprawa tunelowa.

Najważniejsze zalety: Wysoki plon bardzo dobrej 
jakości owoców oraz niezawodność w uprawie.

Optymalne zastosowanie: Odmiana uniwersalna, 
bardzo przydatna na zaopatrzenie supermarketów.

HR: L4
IR: TSWV

kapia PAPRYKA

IR: TSWV
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Crunch F1
dulce italiano  PAPRYKA

Roślina: Odmiana wczesna, bardzo plenna,                
o dobrej zdrowotności. Roślina o dobrym wigorze, 
ale krótkich międzywęźlach, o ulistnieniu dobrze 
chroniącym owoce przed oparzelizną słoneczną. 
Zawiązuje owoce bardzo regularnie.

Owoc: Owoce wydłużone, lekko pofałdowane,                 
z długą szypułką; masa 180-220 g. Krwistoczerwo-
ne z połyskiem, bez tendencji do mikrospękań. 
Soczyste, kruche owoce wybijają się na tle innych 
odmian wyśmienitym smakiem.

Typ uprawy: Odmiana przeznaczona do uprawy          
w tunelach – przede wszystkim wysokich.

Najważniejsze zalety: Odmiana superplenna                  
o wybitnym smaku owoców, łatwym do rozpozna-
nia przez odbiorców.

Optymalne zastosowanie: Szczególnie polecana 
do intensywnej uprawy pod osłonami, zarówno na 
potrzeby supermarketów jak i rynku lokalnego.

Reddington F1
Roślina: Wczesna, bardzo silnie rosnąca odmiana         
w typie kapia, o krótkich międzywęźlach i ciemno-
zielonych liściach, bardzo tolerancyjna na niskie 
temperatury podczas uprawy.

Owoc: Słodkie, stożkowato wydłużone, ciemnoczer-
wone owoce długości 20-22 cm, o dość grubej 
ściance, trwałe, odporne na mikrospękania.

Typ uprawy: Uprawa tunelowa.

Najważniejsze zalety: Wysoki plon bardzo dobrej 
jakości owoców oraz niezawodność w uprawie.

Optymalne zastosowanie: Odmiana uniwersalna, 
bardzo przydatna na zaopatrzenie supermarketów.

HR: L4
IR: TSWV

kapia PAPRYKA

IR: TSWV
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ARBUZ

Specjalizujemy się głównie w hybrydowych odmianach pomidora, papryki, bakłażana, 
ogórka, melona i arbuza. Stosując różne programy hodowlane, udoskonalane przez 

ponad 30 lat, opracowaliśmy wysokiej jakości odmiany warzyw.

 niepowtarzalne 

nasiona Z  Anatolii 
 stworzone specjalnie dla Ciebie
“

”
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ARBUZ

Specjalizujemy się głównie w hybrydowych odmianach pomidora, papryki, bakłażana, 
ogórka, melona i arbuza. Stosując różne programy hodowlane, udoskonalane przez 

ponad 30 lat, opracowaliśmy wysokiej jakości odmiany warzyw.

 niepowtarzalne 

nasiona Z  Anatolii 
 stworzone specjalnie dla Ciebie
“

”
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Melia F1
ARBUZ

Roślina: Wczesna odmiana o silnym wigorze,          
w typie Crimson Sweet.

Owoc: Owalny z ciemnozielonymi pasami na 
jasnozielonej skórce. Miąższ ciemnoczerwony, 
bardzo soczysty, o słodkim i orzeźwiającym 
smaku oraz silnym aromacie. Masa owocu:             
7-10 kg.

Typ uprawy: Do uprawy w polu ściółkowanym 
lub pod osłonami. Preferuje gleby ciepłe, prze-
puszczalne i żyzne.

Najważniejsze zalety: Bardzo dobra wczesność                
i doskonałe walory smakowe.

Optymalne zastosowanie: Zarówno na potrzeby 
supermarketów jak też do handlu giełdowego.
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Melia F1
ARBUZ

Roślina: Wczesna odmiana o silnym wigorze,          
w typie Crimson Sweet.

Owoc: Owalny z ciemnozielonymi pasami na 
jasnozielonej skórce. Miąższ ciemnoczerwony, 
bardzo soczysty, o słodkim i orzeźwiającym 
smaku oraz silnym aromacie. Masa owocu:             
7-10 kg.

Typ uprawy: Do uprawy w polu ściółkowanym 
lub pod osłonami. Preferuje gleby ciepłe, prze-
puszczalne i żyzne.

Najważniejsze zalety: Bardzo dobra wczesność                
i doskonałe walory smakowe.

Optymalne zastosowanie: Zarówno na potrzeby 
supermarketów jak też do handlu giełdowego.



MELON
MELON

Gediz F1

Ponad 300 zarejestrowanych odmian warzyw, eksportowanych do 69 krajów. Obecnie 
Yuksel Tohum posiada 5 stacji badawczych i hodowlanych. Badania prowadzi na 

powierzchni 210 hektarów, a blisko 111 ha przeznaczonych jest pod uprawę szklarniową.

 niepowtarzalne 

nasiona Z  Anatolii 
 stworzone specjalnie dla Ciebie
“

”

Roślina: Wczesna odmiana o silnym wigorze,      
w typie Galia.

Owoc: Okrągły, z bardzo dobrze widoczną siatką 
na skórce, koloru żółto-pomarańczowego. Biało-
zielony miąższ jest delikatny, soczysty, o słodkim 
i orzeźwiającym smaku oraz silnym aromacie. 
Masa owocu 2-2,5 kg.

Typ uprawy: Do uprawy w polu ściółkowanym              
i pod osłonami. Preferuje gleby ciepłe, przepusz-
czalne i żyzne.

Najważniejsze zalety: Doskonałe walory smako-
we owoców, wyjątkowy aromat i wczesność.

Optymalne zastosowanie: Zarówno na potrzeby 
supermarketów jak też handel giełdowy.

HR: MNSV, Fom 0-1-2
IR: Pcu
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MELON
MELON

Gediz F1

Ponad 300 zarejestrowanych odmian warzyw, eksportowanych do 69 krajów. Obecnie 
Yuksel Tohum posiada 5 stacji badawczych i hodowlanych. Badania prowadzi na 

powierzchni 210 hektarów, a blisko 111 ha przeznaczonych jest pod uprawę szklarniową.

 niepowtarzalne 

nasiona Z  Anatolii 
 stworzone specjalnie dla Ciebie
“

”

Roślina: Wczesna odmiana o silnym wigorze,      
w typie Galia.

Owoc: Okrągły, z bardzo dobrze widoczną siatką 
na skórce, koloru żółto-pomarańczowego. Biało-
zielony miąższ jest delikatny, soczysty, o słodkim 
i orzeźwiającym smaku oraz silnym aromacie. 
Masa owocu 2-2,5 kg.

Typ uprawy: Do uprawy w polu ściółkowanym              
i pod osłonami. Preferuje gleby ciepłe, przepusz-
czalne i żyzne.

Najważniejsze zalety: Doskonałe walory smako-
we owoców, wyjątkowy aromat i wczesność.

Optymalne zastosowanie: Zarówno na potrzeby 
supermarketów jak też handel giełdowy.

HR: MNSV, Fom 0-1-2
IR: Pcu
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PODKŁADKA
PODKŁADKA

Bulldozer F1

Strongman F1

Odporność na 
choroby przenoszone 

przez glebę

Zwiększa 
wigor 
rośliny

Zwiększa 
tolerancję 
na zimno

Poprawia 
wydajność

 i jakość owoców

Mieszańcowa podkładka dla pomidora zapewnia-
jąca silnie rozgałęziony i odporny system korze-
niowy. Wydajnie podnosi pobór substancji pokar-
mowych i ułatwia roślinie zbilansowanie gospo-
darki wodnej. 

Posiada wysoką kompatybilność szczepów                
i efektywnie podwyższa tolerancję na stresowe 
warunki uprawy. Sprawdzona przez polskich 
producentów. 

Przeznaczona do uprawy całorocznej w różnych 
podłożach (wełna, kokos, tradycyjne). 

Charakteryzuje się wysoką odpornością na fusa-
rium i verticillium.

Mieszańcowa podkładka dla ogórka i arbuza. 
Stymuluje rozwój silnego systemu korzeniowego. 
Zapewnia wysoką tolerancję na stresowe warunki 
uprawy, zwłaszcza w okresie suszy. 

Posiada bardzo dobrą kompatybilność szczepów, 
umożliwia zrównoważony wzrost oraz  poprawę 
jakości i poziomu plonowania odmiany szlachet-
nej. Przeznaczona do uprawy całorocznej w różnych 
podłożach (wełna, kokos, tradycyjne). 

Charakteryzuje się wysoką odpornością na 
Fusarium oxysporum f.sp: niveum, cucumerium, 
melonis.

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1, For
IR: Mi, Ma, Mj
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PODKŁADKA
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Bulldozer F1
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Mieszańcowa podkładka dla pomidora zapewnia-
jąca silnie rozgałęziony i odporny system korze-
niowy. Wydajnie podnosi pobór substancji pokar-
mowych i ułatwia roślinie zbilansowanie gospo-
darki wodnej. 

Posiada wysoką kompatybilność szczepów                
i efektywnie podwyższa tolerancję na stresowe 
warunki uprawy. Sprawdzona przez polskich 
producentów. 

Przeznaczona do uprawy całorocznej w różnych 
podłożach (wełna, kokos, tradycyjne). 

Charakteryzuje się wysoką odpornością na fusa-
rium i verticillium.

Mieszańcowa podkładka dla ogórka i arbuza. 
Stymuluje rozwój silnego systemu korzeniowego. 
Zapewnia wysoką tolerancję na stresowe warunki 
uprawy, zwłaszcza w okresie suszy. 

Posiada bardzo dobrą kompatybilność szczepów, 
umożliwia zrównoważony wzrost oraz  poprawę 
jakości i poziomu plonowania odmiany szlachet-
nej. Przeznaczona do uprawy całorocznej w różnych 
podłożach (wełna, kokos, tradycyjne). 

Charakteryzuje się wysoką odpornością na 
Fusarium oxysporum f.sp: niveum, cucumerium, 
melonis.

HR: ToMV, Vd, Va, Fol 0-1, For
IR: Mi, Ma, Mj
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Kod

ToMV
TSWV
TYLCV
Ff
Fol
For
Va
Vd
Ma
Mi
Mj

L3
L4
PVY
TSWV
CMV
Mi

Fom
Vd

CMV
CVYV
CYSDV
ZYMV
Px
Pcu
Ccu

MNSV
Fom
Px
Pcu

Fon
Co

Organizm

Wirus
Wirus
Wirus
Grzyb
Grzyb
Grzyb
Grzyb
Grzyb
Nicień
Nicień
Nicień

Wirus
Wirus
Wirus
Wirus
Wirus
Nicień

Grzyb
Grzyb

Wirus
Wirus
Wirus
Wirus
Grzyb
Grzyb
Grzyb

Wirus
Grzyb
Grzyb
Grzyb

Grzyb
Grzyb

Patotyp

0, 1, 2, 1-2
0

A, B, C, D, E
0, 1, 2

P0, P1, P1.2
P0, P1, P1.2, P1.2.3
0, 1, 1.2
0

0, 1, 2

0, 1

Nazwa naukowa

Tomato Mosaic Virus
Tomato Spotted Wilt Virus
Tomato Yellow Leaf Curl Virus
Cladosporium Fulvum
Fusarium Oxysprorum F.S.P. Iycopersici
Fusarium Oxysprorum  F.S.P. Radicis Lycopersici
Verticillium Alboatrum
Verticillium Dahliae 
Meloidogyne Arenaria 
Meloidogyne Incognita 
Meloidogyne Javanica

Pepper Mild Motte Virus (PMMoV)
Pepper Mild Motte Virus (PMMoV)
Patato Virus Y
Tomato Spotted Wilt Virus
Cucumber Mosaic Virus
Meloidogyne Incognita, M. Arenaria, M. Javanica

Fusarium Oxysprorum F.S.P. Melongena
Verticillium Dahliae

Cucumber Mosaic Virus
Cucumber Vein Yellowing Virus
Cucurbit Yellow Stunding Discorder Virus
Zucchini Yellow Mosaic Virus
Podosphaeria Xanthii
Pseudoperonospora Cubensis
Cladosporium Cucumerinum

Melon Necrotic Spot Virus
Fusarium Oxysprorum F.S.P. Melonis
Podospaeria Xanthii
Pseudoperonospora Cubensis

Fusarium Oxysprorum F.S.P. Niveum
Colletotrichum Orbiculare

Gatunki

Pomidor

Papryka

Bakłażan

Ogórek

Melon

Arbuz

HR: wysoka odporność IR: średnia odporność
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Gęstość sadzenia na 1000 m2 Genetyczne odporności 

Podane informacje są oparte na obserwacjach firmy Yuksel Tohum, w ich własnych ośrodkach badawczych. 
Istnieją jednak czynniki, które mogą w znacznym stopniu oddziaływać na właściwości fizjologiczne i potencjał genetyczny 
odmian np.: klimat, pora roku, nasłonecznienie, technologia produkcji, choroby i szkodniki. 
Dlatego Yuksel Tohum i ich dystrybutorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyniki produkcji opartej o te informacje. 
Każdy producent powinien dostosować parametry upraw do swoich konkretnych potrzeb, zgodnie z własnym doświadczeniem.
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Kod

ToMV
TSWV
TYLCV
Ff
Fol
For
Va
Vd
Ma
Mi
Mj
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PVY
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CMV
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Fom
Vd

CMV
CVYV
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Px
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Ccu
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Fon
Co

Organizm

Wirus
Wirus
Wirus
Grzyb
Grzyb
Grzyb
Grzyb
Grzyb
Nicień
Nicień
Nicień

Wirus
Wirus
Wirus
Wirus
Wirus
Nicień

Grzyb
Grzyb

Wirus
Wirus
Wirus
Wirus
Grzyb
Grzyb
Grzyb

Wirus
Grzyb
Grzyb
Grzyb

Grzyb
Grzyb

Patotyp

0, 1, 2, 1-2
0

A, B, C, D, E
0, 1, 2

P0, P1, P1.2
P0, P1, P1.2, P1.2.3
0, 1, 1.2
0

0, 1, 2

0, 1

Nazwa naukowa

Tomato Mosaic Virus
Tomato Spotted Wilt Virus
Tomato Yellow Leaf Curl Virus
Cladosporium Fulvum
Fusarium Oxysprorum F.S.P. Iycopersici
Fusarium Oxysprorum  F.S.P. Radicis Lycopersici
Verticillium Alboatrum
Verticillium Dahliae 
Meloidogyne Arenaria 
Meloidogyne Incognita 
Meloidogyne Javanica

Pepper Mild Motte Virus (PMMoV)
Pepper Mild Motte Virus (PMMoV)
Patato Virus Y
Tomato Spotted Wilt Virus
Cucumber Mosaic Virus
Meloidogyne Incognita, M. Arenaria, M. Javanica

Fusarium Oxysprorum F.S.P. Melongena
Verticillium Dahliae

Cucumber Mosaic Virus
Cucumber Vein Yellowing Virus
Cucurbit Yellow Stunding Discorder Virus
Zucchini Yellow Mosaic Virus
Podosphaeria Xanthii
Pseudoperonospora Cubensis
Cladosporium Cucumerinum

Melon Necrotic Spot Virus
Fusarium Oxysprorum F.S.P. Melonis
Podospaeria Xanthii
Pseudoperonospora Cubensis

Fusarium Oxysprorum F.S.P. Niveum
Colletotrichum Orbiculare

Gatunki

Pomidor

Papryka

Bakłażan

Ogórek

Melon

Arbuz

HR: wysoka odporność IR: średnia odporność
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O
dl

eg
ło

ść
 w

 rz
ęd

ac
h 

(c
m

)

15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120 130 150 160

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

90

100

120

130

140

150

50000

33333

25000

20000

16667

14286

12500

11111

10000

9091

8333

7692

7143

6667

6250

5556

5000

4167

3846

3571

3333

40000

26667

20000

16000

13333

11429

10000

8889

8000

7273

6667

6154

5714

5333

5000

4444

4000

3333

3077

2857

2667

33333

22222

16667

13333

11111

9524

8333

7407

6667

6061

5556

5128

4762

4444

4167

3704

3333

2778

2564

2381

2222

25000

16667

12500

10000

8333

7143

6250

5556

5000

4545

4167

3846

3571

3333

3125

2778

2500

2083

1923

1786

1667

20000

13333

10000

8000

6667

5714

5000

4444

4000

3636

3333

3077

2857

2667

2500

2222

2000

1667

1538

1429

1333

16667

11111

8333

6667

5556

4762

4167

3704

3333

3030

2778

2564

2381

2222

2083

1852

1667

1389

1282

1190

1111

14286

9524

7143

5714

4762

4082

3571

3175

2857

2597

2381

2198

2041

1905

1786

1587

1429

1190

1099

1020

952

12500

8333

6250

5000

4167

3571

3125

2778

2500

2273

2083

1923

1786

1667

1563

1389

1250

1042

962

893

833

11111

7407

5556

4444

3704

3175

2778

2469

2222

2020

1852

1709

1587

1481

1389

1235

1111

926

855

794

741

10000

6667

5000

4000

3333

2857

2500

2222

2000

1818

1667

1538

1429

1333

1250

1111

1000

833

769

714

667

8333

5556

4167

3333

2778

2381

2083

1852

1667

1515

1389

1282

1190

1111

1042

926

833

694

641

595

556

7692

5128

3846

3077

2564

2198

1923

1709

1538

1399

1282

1183

1099

1026

962

855

769

641

592

549

513

6667

4444

3333

2667

2222

1905

1667

1481

1333

1212

1111

1026

952

889

833

741

667

556

513

476

444

6250

4167

3125

2500

2083

1786

1563

1389

1250

1136

1042

962

893

833

781

694

625

521

481

446

417

100000

66667

50000

40000

33333

28571

25000

22222

20000

18182

16667

15385

14286

66667

44444

33333

26667

22222

19048

16667

14815

13333

12121

11111

10256

9524

8889

8333

7407

6667

5556

5128

4762

4444

13333

12500

11111

10000

6667

8333

7692

7143

Gęstość sadzenia na 1000 m2 Genetyczne odporności 

Podane informacje są oparte na obserwacjach firmy Yuksel Tohum, w ich własnych ośrodkach badawczych. 
Istnieją jednak czynniki, które mogą w znacznym stopniu oddziaływać na właściwości fizjologiczne i potencjał genetyczny 
odmian np.: klimat, pora roku, nasłonecznienie, technologia produkcji, choroby i szkodniki. 
Dlatego Yuksel Tohum i ich dystrybutorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyniki produkcji opartej o te informacje. 
Każdy producent powinien dostosować parametry upraw do swoich konkretnych potrzeb, zgodnie z własnym doświadczeniem.
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