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Jestem Karolina, ale gdy ktoś do mnie mówi najczęściej jestem 
w biegu i słyszę tylko urwane „Karo...” I tak już zostało!
Po temperamencie i po moim uwielbieniu do pomidorów  
i makaronu mogę chyba bezpiecznie stwierdzić, że w którymś 
z poprzednich wcieleń byłam Włoszką. 

Pomidory to moja największa pasja i gdybym tylko mogła – byłoby 
ich u mnie wciąż więcej i więcej!

Oferuję nasiona kolekcjonerskie odmian starych i amatorskich, pozyskane z roślin 
samodzielnie uprawianych we własnym ogrodzie.

Zdjęcia były robione w dziennym świetle i bez zbytnich ingerencji graficznych tak, żeby jak 
najlepiej oddać charakter prezentowanej odmiany.

Uprawiam tylko odmiany pochodzące z wolnego zapylenia.
Żadna prezentowana tutaj odmiana nie jest odmianą mieszańcową F1 ani odmianą 
licencjonowaną.

Wszystkie nasiona są świeże (data pozyskania znajduje się na opakowaniu), zdrowe 
i odkażone. Przed pakowaniem przeprowadzam testy kiełkowania.
Odpowiednio przechowywane nasiona pomidorów zachowują zdolność kieł-
kowania przez 4-6 lat. Nasiona karczochów będą zdolne do kiełkowania przez 
ok. 5 lat. Nasiona papryki najlepiej spożytkować w ciągu 2-3 lat, choć sama uprawiałam 
papryki mając nasiona nawet 6 letnie.
UWAGA! Nasiona odmian amatorskich i kolekcjonerskich, rozmnażanych i utrzymywanych 
przez ogrodników-hobbystów, nie są kwalifikowanym materiałem nasiennym.

Opakowanie.
Nasiona pomidorów pakowane są odmianami, w woreczki strunowe, po nie mniej niż 
10 sztuk, chyba że przy danej odmianie zaznaczono inaczej. Nasiona papryk – ilość nasion 
zaznaczona przy każdej odmianie. Nasiona karczochów po 12-14 sztuk.

Witaj!

Numery to moja własna numeracja, powstała wg listy posiadanych już ponad 
300 odmian w kolekcji.

Po nazwie pomidora podaję kraj pochodzenia odmiany, przewidywany czas do plonowania, przewidywany  
wzrost a także skrót literowy w zależności od proponowanego miejsca uprawy: 
D – donica, G – grunt, T – tunel/szklarnia, I – indoor, pomidor do całorocznej uprawy w pomieszczeniu.
  
Pomidorów stricte gruntowych nie uprawiamy pod osłonami bo będą miały problemy z wiązaniem. 
Ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby uprawiać je w prawidłowo naszykowanej donicy, a nie w gruncie. 
Przy pomidorach pochodzących z USA a mogących wymagać odrpbinę cieplejszego klimatu do prawidłowego  
wzrostu i dojrzewania podaję dodatkowo miejsce „narodzin” odmiany – Kalifornia, CA.
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100 Nina Neutron
USA, 60 dni, 10-15cm, D, I
 

MikroDwarf z 2018 roku autorstwa Deana Slatera. Dorasta maksymalnie do 10-15cm i jest 
gęsto oblepiona owocami. W sezonie dojrzewa szybko, już po około 60 dniach można się 
spodziewać pierwszych plonów malutkich, słodkich czerwonych owoców z lekkim dzióbkiem. 
Jedna sztuka bezpiecznie zmieści się do doniczki o pojemności 2-3l, do 5l doniczki spokojnie 
można posadzić ze sobą 2 rośliny. Ninę można wykorzystać też w skrzynkach balkonowych 
zamiast kwiatów i przepleść ją z niskimi odmianami bazylii czy aksamitek. 

Kwaśno-słodka, klasycznie pomidorowa w smaku, niezbyt soczysta – przy tej wielkości owocach 
absolutnie nie można mieć o to pretensji. Sympatyczna, ozdobna miniaturka będzie piękną 
dekoracją letniego stołu i parapetu.

118 Venus 
UK, 70-75 dni, 20-35cm, D, I
 

Ta pomidorowa boginka powstała w angielskiej firmie nasiennej Thompson & Morgan. Niska 
ale dobrze krzewiąca się odmiana. Owoce okrągłe, mocno pomarańczowe, o wadze 15-20g, 
liście w typie rugosa, ziemniaczane – sztywne, pofałdowane, lekko niebieskie w odcieniu.

Pięknie wygląda przez cały czas uprawy – już jako sadzonka jest śliczna, a potem,  
w czasie dojrzewania, do podziwiania mamy trzy kolory pomidorów na roślinie pokroju małej 
choinki – szeroko u dołu, wąsko do góry. Dorosła do ok.35cm. 

Owoce słodko-kwaśne, bardzo aromatyczne, bardzo odczuwalnie owocowe wybuchają smakiem 
na podniebieniu. Pomidorowe dropsy! Idealna odmiana do ozdoby i do podjadania zdrowych 
słodkości prosto z krzaczka.

108 Tiny Tim 
USA, 50 dni, 25-45cm, D, I 

 
Odmiana powstała w czasie II Wojny Światowej, stworzona przez Dr. Alberta 
F. Yeagera i wprowadzona w New Hampshire Agricultural Experiment Station w 1945. 
Pierwotnie opisana jako „bardzo mały pomidor osiągający dojrzałość w zaledwie  
1l doniczce, przeznaczony na dekorację wigilijnego stołu i niepolecany do uprawy 
na otwartym terenie”. To jest ten pomidor, który na dobrze nasłonecznionym parape-
cie można uprawiać przez cały rok w mieszkaniu. Posadzony do doniczki o pojemności 
5l rośnie odrobinę wyższy ale daje jednocześnie dużo, dużo więcej owoców. 

Pysznie słodki, mocno skondensowany pomidorowy smak – czerwona landrynka z cieniutką 
skórką. Świetny do pieczenia i marynowania w całości ale i do podjadania prosto z krzaczka!



156 Ded Moroz 
UA/RU, 65 dni, 30-40cm, G, D
 

Dziadek Mróz. Spore jak na miniaturkę owoce są czerwone i mają wagę od 15 do nawet 
70g. Pomidor odporny na ciemno i zimno – dość szybko plonuje, już po ok. 65 dniach 
od wysadzenia. Nie obrywamy niczego – wilki tej odmiany bardzo mocno owocują! Nadaje 
się do uprawy w gruncie, a z uwagi na dużą produktywność roślina może się łamać – wymaga 
niewysokiej ale stabilnej podpory. Rośnie raczej wszerz niż w górę, delikatnie się przewiesza. 
Wymaga wbicia dwóch, trzech kijków w doniczkę dla podtrzymania szerokiej, gęstej i ciężkiej 
od owoców korony.

Skoncentrowany w smaku, mocno pomidorowy i aromatyczny. Grubsza skórka sprawia 
że jest odporny na pękanie w trakcie wzrostu i po zerwaniu. Bardzo, bardzo smaczny  
i produktywny krasnal!

159 Golden Balcony Miracle 
RU, 50 dni, 30-40cm, D 

Wcześnie dojrzewająca, bardzo popularna w Rosji odmiana o dekoracyjnych, żółtych pachnących 
owocach o wadze 20-30g. Liść klasyczny, grona od 3 do 5 pomidorów, dość wyprostowany 
i zagęszczony pokrój – z uwagi na gęstość i ciężar gron wymaga niskiego kijka, albo i dwóch 
dla podparcia.

Przepysznie słodki i maślany na podniebieniu, prawie bez grama kwasku, cieniutka skórka 
z dojrzałych owoców schodzi dobrze nawet bez wcześniejszego parzenia. Samograj!

123 Snegirjok 
RU, 60-65 dni, 35-45cm, D 

Rosyjska odmiana nazwana na cześć pięknie ubarwionego ptaka jakim jest gil, o bardzo wcze-
snym owocowaniu, polecana do uprawy w donicach i wiszących koszach. Udaje się również 
w gruncie – potrafi wtedy urosnąć wyższa i wymaga palika, ale nie przekracza 50cm wysokości. 
Owoce o wadze 20-25g są czerwone, słodkie i bardzo soczyste. 

Sztywne, mocne i elegancie krzaczki typu bonsai – mało na dole, dużo u góry, wymaga paliko-
wania dla usztywnienia. Słodki i aromatyczny, soczysty, bardzo dobry i widowiskowy pomidorek!
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220 Balkonzauber  
DE, 70 dni, 50cm, D 
 

Niemiecka odmiana stworzona przez Elfriede Illner i dr. Hartmut Arndt, wprowadzona 
do obrotu w 1986 i przeznaczona do uprawy w doniczkach w domu i na balkonie. Dorasta do 
ok 40-50cm. Owoce koktajlowe, ciemnoczerwone, dekoracyjne, o wadze 20-40g i więcej. 

Na podniebieniu maślany, miąższ drobnoziarnisty, bardzo soczysty. Klasyczny smak świeżego 
pomidora z dużą dozą słodyczy. Po zerwaniu dobrze się przechowuje, nie pęka. 

193 Jochalos
DE, 50 dni, 30-40cm, D
 

Niziutka niemiecka odmiana do uprawy w doniczkach. Gęsty, mocno rozgałęziony krzaczek 
o sztywnych liściach ziemniaczanych oblepiony jest pomarańczowymi owocami. Owoce 
zaczynają dojrzewać jako jasnożółte, a kończą jako intensywnie złotożółte, błyszczące perełki. 
Złote w przekroju, ze złotym żelem. Pomidor mocny, słodki i bardzo owocowy, jak winogrona 
moscat lub Riesling. 

Owoce słodko-winne, prawie bez kwaśnej nuty, bardzo aromatyczne, odczuwalnie owocowe 
– kondensat pomidora! Piękna, pyszna i bezproblemowa odmiana.

196 Red Robin 
USA, 55 dni, 30cm, D 

 
Amerykańska odmiana mikro o mocno czerwonych owocach. Nie ma problemów z zawiązywa-
niem owoców w domu, ale jeszcze lepiej plonuje na zewnątrz – postawiona w doniczce na balkonie 
czy tarasie. Pomidorki o średnicy od 2 do 4,5 cm, jaskrawoczerwone. Niska roślinka, 
bardzo rozłożysta, cała oblepiona kwiatami i różnej wielkości owocami. Piękne sztywne listki 
i drzewkowaty pokrój bonsai – mniej go na dole, a więcej u góry. 

Pysznie słodki, delikatnie maślany pomidor o gęstym miąższu i grubych ściankach, z cieniutką 
skórką która sama łatwo schodzi bez parzenia – dosłownie rozpływa się w ustach.
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90 Chernomor 
RU, 75 dni, 100-120cm, G, D
 

Niska, rosyjska odmiana heirloom o wysokości 100-120cm. Owoce typu befsztyk o wadze 200-
250g, ciemne, mahoniowo-purpurowe z zielonymi ramionami. Rośliny dość sztywnopędowe, 
krzaczaste, o dużych ziemniaczanych liściach. Dobrze znoszą chłody i niedostatki światła.  
Nie należy uprawiać tej odmiany w tunelu bo pomidor będzie miał problemy z wiązaniem owoców. 

Dojrzał jako pierwsza z tegorocznych ciemnych odmian. Mało wrażliwy na ZZ i alter-
nariozę – pomidory obok zachorowały, a on bardzo długo trzymał się dzielnie bez ani 
jednej plamki, za to ma u mnie ogromny plus. Dymny i gęsty w smaku, klasyka aromatu 
czarnych pomidorów. Podatny na pękanie (głównie przy nadmiarze wody z nieba) ale rany 
na skórce szybko bliznowacieją – nie było na nim ani śladu szarej pleśni. Mocny zawodnik! 

92 Sub-Arctic Plenty 
CA, 40-55 dni, 70-100, G, D
 

Opracowany przez dra Harrisa w Beaverlodge Research Station, Alberta, Kanada.
Czerwone okrągłe owoce o wadze 60-80g są słodko- kwaskowate i pikantne w smaku.
Nie jest polecany aby go uprawiać w tunelu – może mieć problemy z wiązaniem owoców. 

Czy on jest ładny? Jest zwykły, czerwony, ale jest prawie bezobsługowy, plenny i równy, 
same owoce w gronach również przybierają bardzo równomiernie. Dodatkową zaletą 
jest fakt że posadzony pod chmurką wcale a wcale nie pękał. Smak klasyczny do bólu, 
słodko-kwaśny, typowy. Pierwsze owoce dojrzały po dokładnie 70 dniach od wysadzenia. 
Co trzeba mu oddać to rzeczywiście jest „plenty” – obwieszony owocami. Sprawdzi się 
do bezpośredniego spożycia, ale przede wszystkim na zupy i sosy, a także do kiszenia. Jest 
twardawy i jędrny, nawet kiedy jest już mocno dojrzały, jak pomidory Lima.

93 Dwarf Firebird Sweet 
AU/USA, 75 dni, 100-120cm, G, T, D
Dwarf Tomato Project
 
Dwarf z projektu Dwarf Tomato Project (DTP), odmiana wprowadzona do sprzedaży w 2017. 
Sztywne pędy, drzewkowaty pokrój i mocno zielone, lekko niebieskawe liście ziemniaczane 
w typie rugosa. Krzyżówka Vince’a Lavallo z odmian Dwarf Wild Fred i Beauty King. Owoce 
typu befsztyk o wadze 120-250g, spłaszczone na biegunach; czerwono- różowe, widocznie 
prążkowane jaśniejszymi odcieniami. Mięsisty i słodki. Produktywny od połowy sezonu 
do przymrozków.

Pyszny, mocny, smakowe uderzenie prosto w twarz – najpierw wchodzi słodycz na równi 
ze słonością i kwaskiem, a potem egzotyczne owoce, dla mnie wyczuwalne połączenie marakui 
z truskawką. Petarda! Żeby on jeszcze się tak nie taśmił to byłby ideał.
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95 Damascus Steel 
USA, 75 dni, 100-150cm, G, T, D
 

Odmiana kompaktowa spoza DTP ale spotykana z „dwarf” w nazwie, autorstwa Deana 
Slater’a – krzyżówka między innymi takich odmian jak Siberian Tiger i Freckled Strawberry, 
wprowadzona do obrotu jako pokolenie F6 w 2012. Piękne, metaliczne, niezbyt duże owoce 
po 80-120g, różowe w przekroju, z antocyjanowymi ramionami i bogatym prążkowaniem – jak 
na damasceńskiej stali. Polecany do prowadzenia na 2-3 pędy.

Drobnoziarnisty, zwarty miąższ, maślany na podniebieniu – bardzo wyrazisty, słodko
-kwaśny i odczuwalnie owocowy, bardzo świeży, z długim owocowym posmakiem zaraz 
po zjedzeniu. Zdecydowanie jedna z najsmaczniejszych odmian czerwonych/różowych  
z antocyjanowym zabarwieniem jakiej miałam okazję próbować. 
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101 Cherokee Tiger Large 
USA, 75 dni, 70-100cm, G, T, D
 

Odmiana Deana Slatera i Billa Jeffersa, krzyżówka Cherokee Purple i Tigerette. Krzaczasta, 
drzewkowata roślina o naturalnie bardzo jasnych, zielonych listkach, widoczna z daleka. Owoce 
befsztyk o wadze 120-300g, spłaszczone na biegunach, z karbowanymi ramionami, mocno 
czerwone w środku, w czerwono-złote prążki na skórce.

Cieniuteńka skórka, gęsty soczysty miąższ prawie bez ’głąba’ i twardych przerostów. Najpierw 
kwaśny, potem słodki, świetnie zbalansowany i super ożywczy – pyszny, gęsty, aromatyczny 
slicer na kanapki. Roślina sama w sobie z racji koloru jest nie do przegapienia – z dojrzewają-
cymi owocami to piękne wizualnie połączenie!

103 Desperado 
USA, 75 dni, 60-100cm, G, T, D 

Odmiana Blane’a Hortona powstała z krzyżówki Cherokee Tiger i Kosovo . Wiąże po 4-6 owo-
ców w gronie, ważą po 80-150g. Malinoworóżowe pomidory w kształcie śliwki, wydłużone, 
perliście błyszczące. Gęsty i owocowy, może poleżeć, nadaje się na sosy i jako slicer. Nie pęka 
na krzaku, bardzo odporny na choroby. Najlepiej prowadzić na 2-3 pędy.

Na surowo – jak Auria, znośne i bez wodotrysków, ale Desperado idealnie nadaje się na 
letnie zupy i sosy kiedy szkoda nam lepszych, smaczniejszych odmian. Na plus – zdrowotność, 
plenność i budowa krzaka, który prześwietla i podwiązuje się z łatwością.
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107 Pit Viper 
USA, 75 dni, 100-140cm, G, T, D

Odmiana Blane’a Hortona powstała z krzyżówki H-28 i Dwarf Wild Fred w 2015. Wprowadzona 
do obrotu w nie do końca ustabilizowanym pokoleniu F6, przez co u różnych hodow-
ców pojawiają się albo ziemniaczane liście, albo regularne, a roślina może dorastać 
do 150cm. Owoce w typie befsztyk, po 80-120g. Soczyste, zielone wnętrze z podbarwieniami 
od skórki i czerwonopomarańczowym rdzeniem. 

Piękny po rozkrojeniu, bardzo pachnący, przepyszny. Mocny smak i egzotyczny, słodki aromat 
połączone z owocową kwasowością. Przy pomidorach Blane’a trzeba się chyba przyzwy-
czaić że owoców nie jest wiele, ale każdy wart jest czekania. Pit Viper to naprawdę piękna 
i supersmaczna odmiana!



111 Tennessee Suited 
AU/USA, 75 dni, 100-120cm, G, T, D
Dwarf Tomato Project

Dwarf z projektu Dwarf Tomato Project (DTP). Sztywne pędy, drzewkowaty pokrój 
i liście w typie rugosa. Owoce o wadze 180-300g, befsztyki, spłaszczone na bie-
gunach, mniej lub bardziej żebrowane. Czerwona skórka w mocny zielony prążek, 
po przekrojeniu czerwony miąższ i zielony żel. Odmiana polecana do prowadzenia 
na 3 lub 4 pędy dla zwiększenia produktywności, należy uważać na staśmione kwiaty 
i obrywać je na bieżąco.

Na dzień dobry w kubki smakowe uderza owocowa kwasowość, zaraz po niej wchodzi 
mineralna słoność i bardzo, bardzo owocowy aromat. Niesamowite połączenie, nie można 
przejść obojętnie obok tego pomidora – nie dziwi mnie to przy takich rodzicach! Jest 
jeszcze lepszy niż Pink Berkeley Tie Dye: nie wiem, czy cokolwiek jest w stanie pobić 
TĄ INTENSYWNOŚĆ smaku!

K
O

M
PA

K
TO

W
E,

 D
W

A
R

F 
I S

A
M

O
K

O
Ń

C
ZĄ

C
E

120 Yantarnyi 
UA, 70 dni, 70-100cm, G, T, D 

Ukraińska odmiana amatorska dostępna też pod nazwą Amber Colored – Bursztynowy, 
bardzo lubiana w Rosji. Owoce okrągłe, dojrzałe stają się bursztynowopomarańczowe, 
o wadze 60-80g. Drzewkowaty, dość sztywny pokrój, mocna kompaktowa roślina. Odporna 
na choroby. 

Mocno żółte pomidory są dojrzałe, dobre do jedzenia, ale warto poczekać do czasu 
aż skórka nabierze barwy bursztynu – wtedy pomidor jest idealnie słodki, z minimalną 
tylko nutką kwasku na koniec. Zrywany żółty, ale dente, jest smaczny ale zdecydowanie 
bardziej kwaskowy. Owoc żółty po przekrojeniu, z żółtym żelem. Dobra odmiana dla dzieci, 
nadciśnieniowców albo ludzi o wrażliwym żołądku (a po delikatnym posoleniu zyskuje 
na smaku – bardzo!).

121 Dwarf Blazing Beauty 
AU/USA, 80 dni, 80-100cm, G, T, D
Dwarf Tomato Project

Dwarf z projektu Dwarf Tomato Project (DTP), odmiana wprowadzona do sprzedaży 
w 2014. Sztywne pędy, drzewkowaty pokrój i liście ziemniaczane w typie rugosa. Krzyżówka 
odmian Elbe i Dwarf Golden Champion. Nie jest mistrzem produkcji – nie należy go 
zbytnio ciąć ani oskubywać z wilków, ale warto podwiązywać pędy i prowadzić na 2-3. Owoce  
100-250g, żółte, spłaszczone, żebrowane lub fałdowane u góry. Słonecznie pomarańczowa 
skórka, miąższ i żel.

Chyba najbardziej wyrazista pomarańczowa odmiana jakiej miałam okazję próbować. Soczysta, 
słodko-słono-kwaskowa, mineralna i owocowa jednocześnie. Pyszny, gęsty befsztyk z mocnym 
owocowym posmakiem.

122 Dwarf Wild Spudleaf 
AU/USA, 75 dni, 80-120cm, G, T, D
Dwarf Tomato Project

Dwarf z projektu Dwarf Tomato Project (DTP), odmiana wprowadzona do sprzedaży 
w 2015 w pokoleniu F7. Sztywne pędy, drzewkowaty pokrój i duże liście ziemniaczane 
w typie rugosa. Krzyżówka odmian Dwarf Wild Fred i Spudakee. Owoce typu befsztyk są 
dość duże, ważą po 150-300g, są spłaszczone na biegunach, ciemne, brunatnoczerwone; 
po przekrojeniu czerwony miąższ i zielony żel. Mięsisty, z drobnymi komorami nasiennymi. 

Gęsty w smaku, lekko dymny, jednocześnie słono-słodki i z minimalnym owoco-
wym kwaskiem, mineralny. Maślany na podniebieniu i bardzo soczysty. Dobry wybór 
do wykorzystania jako slicer – na kanapki i do sałatek. Warto zrywać dopiero mocno wybar-
wione i w pełni dojrzale owoce – zbyt jasne i jeszcze twardawe mają zdecydowanie za mało 
smaku i jest on mocno rozmyty.
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132 New Big Dwarf 
USA, 75 dni, 60-90, G, T, D
 

Ponad stuletnia odmiana heirloom ze stanu Michigan, wprowadzona do obrotu w 1909 roku 
przez Isabell’s Seeds Company; krzyżówka pomidorów Ponderosa i Dwarf Champion, ojciec 
wielu odmian powstałych w Dwarf Tomato Project. Kompaktowa, mocna roślina nie wymaga 
cięcia a jedynie palika i podwiązywania. Owoce duże, czerwone, w typie befsztyk, ważą 
po 200-300g.

Zamykam oczy, znowu mam 5 lat. I jem pomidora. To jest dokładnie ten smak!
Różowoczerwona skórka i wnętrze. Prze-pysz-ny. To jest kolor, zapach i smak pomidora jaki 
pamiętam sprzed lat (a przy 40 na liczniku mam pełne prawo tak pisać) – mocny, wyrazisty, 
wręcz archetypiczny aromat pomidora prosto z pola. Warto go mieć w kolekcji żeby móc 
wracać do tych prawdziwych smaków dziecięcej beztroski. 

135 Mongolskyi Karlik 
RU, 75 dni, 30-40cm+100!, G, T, D 

Mongolian Dwarf. Odmiana pochodząca z Nowosybirska i przez Rosjan nazywana pomido-
rem pełzającym – Karlik nie rośnie w górę a rozpełza się z bardzo długimi pędami wszerz 
–koniecznie trzeba mu wyściółkować podłoże na grządce, albo wsadzić samodzielnie do 
20l donicy i ustawić na postumencie, albo podwiązywać długie pędy żeby uniknąć bałaganu. 
Duże czerwone owoce o klasycznym smaku i aromacie, po 150-200g. 

Pierwsze dojrzałe owoce zrywałam już w połowie lipca. Owoce po przekrojeniu malinowo-
różowe i taki mają smak – porządnej, klasycznej malinówki. Bardzo dobry balans kwasowości 
i słodyczy. Dobra produktywność i ciekawy pokrój pozwalają zapełnić każde miejsce 
w warzywniku.

136 Banded Amazon 
USA, 65 dni, 100-140cm, G, T, D

Odmiana rodzinnego gospodarstwa J & L Gardens wprowadzona na rynek w 2014. Owoce 
120-250g, mocno spłaszczone i pofałdowane na ramionach. Fantastyczny kolor – pomarań-
czowoczerwone owoce są mocno prążkowane w odcieniach jadowitej zieleni.  Bardzo dojrzałe 
zmieniają barwę na strażacką czerwień.  W przekroju czerwony miąższ i zielony żel.

Krzaczek kompaktowy, o dość sztywnej budowie, ale wymaga podwiązywania ze względu na 
ciężar owoców. Zdrowa, wytrzymała roślina o wysokim plonowaniu. W smaku słodko-słony 
i odczuwalnie mineralny, bardzo soczysty i wyrazisty, o delikatnej, maślanej strukturze miąż-
szu. Pachnie dymnie, jak czarne odmiany. Pomidor tej odmiany ma grubszą skórkę – warto 
go sparzyć przed jedzeniem, ale dzięki temu bardzo dobrze się przechowuje, może poleżeć 
i nie pęka na krzaku. 
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137 Bandelier 
USA, 75 dni, 100-150cm, G, T, D

Odmiana rodzinnego gospodarstwa J & L Gardens, brat 136 Banded Amazon. Owoce 120-250g, 
spłaszczone i pofałdowane na ramionach. Mahoniowo-zielone od góry, od dołu prążkowane 
odcieniami złota, zieleni i czerwieni. W przekroju czerwony miąższ i zielony żel.
Grona od 5 do 9 owoców, owoce równomiernie przybierające. Bardzo plenna i dynamiczna, 
zdrowa roślina.

Miąższ jędrny, słodki, owocowy i soczysty, z lekkim posmakiem gruszki – wydaje się że cała 
kwasowość tego pomidora jest zamknięta w żelu – orzeźwiająca i dająca niesamowitego kopa 
smakowego! Pyszny, piękny, niesamowicie produktywny.
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140 Dwarf Velvet Night 
AU/USA, 75 dni, 80-120cm, G, T, D 

Odmiana z DTP, krzyżówka Ray’a South z 2008, miks odmian Black Cherry i Golden Dwarf 
Champion. Owoce po 50-70g, ciemne, z zielonkawymi ramionami. Charakterystyczne mocno 
wycięte listki jak u dębu i bardzo mocne kolanka łączące szypułkę w gronie z owocem -  grona po 
4-6 owoców.

Słodki w smaku, dymny, mineralny, zdecydowany – bardzo, bardzo aromatyczny – cała jego 
kwasowość wydaje się być zamknięta w zielonym żelu. Piękny, produktywny i przepyszny, 
to lubię!

144 Cherokee Tiger Black 
USA, 75 dni, 80-100, G, T, D 

Odmiana Billa Jeffers’a, krzyżówka Bonte Tigret i Cherokee Purple ustabilizowana przez Deana 
Slater’a, udostępniona w 2013. Odmiana sztywna, drzewkowata, o bardzo jasnych zielonych 
liściach. Owoce małe o wadze 50-100g, w przekroju czerwone z zielonym żelem, na skórce 
brązowoczerwone, z bladozłotym, metalicznym prążkowaniem. Piękna, prawie okrągła w formie 
roślina, krzaczek sztywny i idealny. Wymaga usuwania liści od dołu i lekkiego prześwietlenia 
od środka rośliny. Oba moje egzemplarze nie urosły więcej niż 70cm.

Kwaśne jak pieron, pikantne, mocne i wyraziste aż krzywią twarz –ma to swój urok, ale zjeść 
się ich na raz wiele nie da. Produktywne i piękne – te ciemne owoce na tle prawie fluorescen-
cyjnych, jasnych listków wyglądają obłędnie!

163 Dwarf Saucy Mary 
AU/USA, 75 dni, 80-100cm, G, T, D
Dwarf Tomato Project

Dwarf z projektu Dwarf Tomato Project (DTP), krzyżówka pomidora Dino Eggs i pokole-
nia F2 z linii Lazy Line stworzona przez Sherry Long, wybrana przez Craig’a LeHoullier’a 
i nazwana na cześć jego żony, Mary Kelly; odmiana wprowadzona do sprzedaży w 2018. 
Dość sztywne pędy, drzewkowaty pokrój i piękne, mocno powycinane listki. Owoce typu GWR, 
duże zielone śliwki z ciemniejszym zielonym zygzakowatym prążkowaniem i cienką skórką. 
Bardzo mięsiste, po 120-180g każdy. Nie wymaga cięcia, ale potrzebne mu prześwietlenie 
i podwiązywanie najdłuższych pędów. 

Supersłodka, supersoczysta – tak bardzo, że słodki sok cieknie po dłoniach do łokcia. Fenomenalny, 
mocno owocowy smak i mocny aromat, z owocowym odświeżającym kwaskiem na finiszu.
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165 Emalia 
FR, 75 dni, 100-150cm, G, T, D

Krzyżówka odmian Lucky Tiger i Orange Walk. Bardzo delikatny i generatywny krzak, należy 
go prowadzić na 3-4 pędy a wilki szanować – nie dość że owocują, to jeszcze dodają zielonej 
masy a ta roślinie jest zdecydowanie potrzebna – zaczynamy je usuwać dopiero kiedy owoce 
zaczną dojrzewać. Listki miękkie, mocno powycinane, delikatne i spływające. Owoce jak 
płomienie, brązowe z haczykowatym noskiem o wadze 15-30g. 

Po przekrojeniu brązowa, z zielonym żelem. Bardzo, bardzo słodka, karmelowa, z minimalnym 
kwaskowym owocowym finiszem, lekko chrupka i do żucia. Twardsza odmiana koktajlowa 
o pięknej grubszej skórce – temu pomidorowi leżenie i czekanie na konsumpcję absolutnie 
nie szkodzi, moim zdaniem leżąc nabiera jeszcze więcej mocy i słodyczy! Do jedzenia warto 
ją sparzyć i skórkę zdjąć.
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167 Lime Green Salad  
 / Green Elf 
USA, 70 dni, 60-90cm, G, T, D
 
Odmiana z 1980 roku autorstwa Toma Wagnera. Niska roślina w typie drzewkowatym osiągająca 
zaledwie 60cm wysokości nie wymaga cięcia ani prześwietlania, ale potrzebuje przynajmniej 
jednej mocnej podpory trzymającej główny pęd, bo pędy ma dość kruche. Owoce zielone, 
ciemno oliwkowe, typu GWR, spore wagowo jak na takiego mikrusa – mają po 100-150g 
i są okrągłe albo lekko spłaszczone na biegunach.

Dojrzały w pierwszej fazie zbiorczej (zmieniony kolor, jędrny i odczuwalnie miększy na 
krzaku) w smaku jest kwaśno-słodki, orzeźwiający, z wyraźną cytrusową nutą. Dojrzały 
w pełni – bursztynowy i odczuwalnie miękki – rozwija cały swój wachlarz owocowości: nabiera 
fantastycznego aromatu kiwi i gruszki. Z racji wielkości jedna z niewielu zielonych odmian 
którym leżenie nie szkodzi – ten mały pomidor tylko nabiera mocy!

170 Russian Cossack 
USA, 75 dni, 100-150cm, G, T, D 

Odmiana autorstwa Toma Wagnera z 2013 roku. Roślina niezbyt sztywna, o regularnych 
liściach. Owoce po 4-5 w gronie, spłaszczone na biegunach befsztyki. Ciemnoróżowe, 
z antocyjanowymi przebarwieniami na ramionach, prążkowane czerwienią i zielenią, metaliczne. 
Po przekrojeniu owoce ciemnoczerwone, z zielonym żelem.

Pyszny, mocny i zdecydowany aromat czarnych odmian – już po przekrojeniu dojrzałego owocu 
czuć jest charakterystyczny dymny aromat wędzenia. Słodko-kwaśny, lekko słony i mineralny, 
z wyraźną nutą pikantnego BBQ i dymu. Przepyszny, piękny, bardzo zdrowy i bardzo plenny! 

218 Wooly Kate Red 
USA, 80 dni, 80-120cm, G, T, D

Odmiana spod ręki Toma Wagnera – sport innego jego tworu, pomidora Wooly Kate. Oryginał 
jest żółty z czarnym rumieńcem, a czerwone owoce i kolejna odmiana zostały ustalone później, 
po znalezieniu tego rozszczepienia w kolejnym pokoleniu. Niewysoki, ale bardzo rozłożysty krzew 
o dość rzadkich liściach – liście, łodygi i owoce mają delikatną, puszystą teksturę jak skórka 
brzoskwini i szaro-niebieski, zimny odcień zieleni, wyglądają fantastycznie już w fazie sadzonki. 
Owoce o wadze 50-80g są najpierw zielone, potem zielono-czarne, pomarańczowo-czarne, 
finalnie – ciemnoczerwone z antocyjanowym rumieńcem powstałym od operacji słonecznej. 

Pomidor włochaty jak brzoskwinia – słodko-kwaśny, mocno i klasycznie pomidorowy. Miąższ 
soczysty, delikatny, ścianki twarde. Cudnej urody krzak i owoce, pełen bardzo, bardzo dobrego 
mocnego smaku pomidor!
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172 Roughwood  
 Golden Plum 
USA, 75 dni, 100cm, G, T, D

Krzyżówka San Marzano i Yellow Brandywine stworzona i ustabilizowana w 1986 przez Williama 
Woysa Weavera. Owoce pomarańczowe, z pomarańczowym żelem, o wadze 70-80g, słod-
kie, bez mocnej kwaśnej nuty. Grube ścianki, niewiele nasion, brak kolanek łączących owoc 
z gronem – trzeba owoce z grona odcinać. 

Marchewkowa (tak, tak!) zbalansowana słodycz z delikatną ziemistością charakterystyczną dla 
karotki i bardzo delikatny kwasek – wyczuwalny w zasadzie tylko w galaretce. W konsystencji 
podobny do nie do końca dojrzałej brzoskwini. Nie warto się spieszyć ze zrywaniem – im 
dłużej ten pomidor wisi na krzaku tym jest smaczniejszy, bardziej skoncentrowany, soczystszy 
i słodki. Zerwane za wcześnie owoce są dobrze wybarwione, ale mało aromatyczne. Bardzo 
plenny! Ze względu na strukturę dobry do sałatek, marynowania i kiszenia w całości.





78 Lucky Tiger 
USA/CA, 75 dni, 180-200cm, G, T
 

Odmiana Freda Hempela wprowadzona do obrotu w 2013. Hempel postanowił stworzyć zie-
loną odmianę która nie tylko świetnie smakowała, ale i wyglądała wspaniale gdy była dojrzała. 
Kilka lat temu do kalifornijskich restauracji wprowadził pomidora Green Tiger i był to ogromny 
sukces. Lucky Tiger to rezultat udanego krzyżowania „pięknego, świetnie smakującego pomi-
dora” z odmianą Blush. Twórca odmiany opisuje smak jako „pełnowartościowy, pikantny, słodki 
i złożony” z tropikalnymi nutami i ładnie zrównoważoną kwasowością. Zwycięzca Tomatofest 
w Brukseli w 2017 r.

Pysznie słodki i owocowy, lekko mineralny, z prawie niewyczuwalnym, bardzo delikatnym 
odświeżającym owocowym kwaskiem w tle. Na dobrze dojrzałych owocach skórka schodzi 
bez parzenia. Bardzo plenny samograj!

106 Pineapple Pig 
USA/CA, 85 dni, 160-200cm, G, T

Odmiana Brada Gatesa z Wild Boar Farms, zaprezentowana w 2013 w Seed Savers Yearbook. 
Duże owoce typu befsztyk, od 250 do 500g, spłaszczone, lekko żebrowane na górze 
i zaokrąglone. Kremowo-biała skórka, z zielonymi smugami i odcieniami kości słonio-
wej. Kremowy miąższ, marmurkowy, u bardzo dojrzałych owoców poprzetykany różem 
w środku, mięsisty i soczysty. Roślina energiczna, bardzo dobrze rozwinięta, o regularnym, 
gęstym ulistnieniu.

Słodko-pikantna, bardzo wyrazista w smaku i zapachu biała odmiana z mocnym owocowym 
finiszem. Pysznie soczysty, aromatyczny duży slicer – po pokrojeniu na sałatkę wygląda wypisz 
wymaluj jak ananas – taki sam smak i aromat mają też bardzo dojrzałe owoce zerwane prosto 
z krzaka (nie ma tego efektu przy zerwaniu owoców za wcześnie!). Dla mnie bomba!

99 Glacial Zebra 
USA/CA, 75 dni, 160-180cm, G, T 

Odmiana stworzona przez Toma Wagnera ze skrzyżowania słynnej Green Zebra i Glacier, 
szwedzkiej odmiany bardzo odpornej na zimny klimat, wczesnej i wydajnej. Owoce typu 
GWR, niezbyt duże, od 120 do 200 gramów, befsztyki z zaokrąglonymi ramionami, podobne 
do Green Zebra ale mają mocniej kontrastujący kolor na skórce. Zdolność do owocowania 
w niskich temperaturach odziedziczyła po swoim szwedzkim ojcu, więc będzie dobrze nadawała 
się do obszarów o chłodnym lecie lub krótkim sezonie. Odmiana o liściach ziemniaczanych.

Słodko-kwaśna, z wyraźną cytrusową nutą zielonych odmian. Miąższ drobnoziarnisty, maślany, 
odczuwanie miękki na podniebieniu. Jak wszystkie zielone odmiany nie lubi leżenia – albo 
zrywamy z krzaczka dojrzałe, lekko bursztynowe, miękkie ale jędrne i zjadamy od razu,   
albo zdejmujemy je „al dente” i obowiązkowo zjadamy w przeciągu 2 dni.

91 Southern Night 
RU, 75-85 dni, 180-200cm, G, T, D
 

Rosyjska odmiana o ziemniaczanych liściach, dorastająca do ok.180cm. Owoce o wadze 250-
300g są czerwono-brązowe. Pomidory mięsiste, w typie befsztyk. Duża odporność na choroby 
i chłody. Na chłody odporny być nie musiał, nic się strasznego z pogodą od wysadzenia nie 
wydarzyło, ale z chorobami – różnie. Alternariozie się oparł, ale szara pleśń ku mojej rozpaczy 
zżarła mu bez pardonu 3 całe grona. 

Słodko-kwaśny, soczysty, ale jak na ciemne odmiany dla mnie zbyt mało wyrazisty. Jest 
smacznie, poprawnie, ale bez dymnego aromatu ciemnych odmian. W opisach miał informacje 
o „bogatym smaku czarnych odmian, z dymnym i owocowym akcentem” których ja tu abso-
lutnie nie czuję. Ale to co dla mnie osobiście jest wadą dla kogoś może być zaletą – to bardzo 
dobrze plonujący pomidor o zrównoważonym smaku.
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110 Florentine Beauty 
IT, 75 dni, 180-200cm, G, T

Wiekowa włoska odmiana pochodząca z Florencji, żółta siostra odmiany Costoluto 
Fiorentino. Do prowadzenia na 2 pędy. Mocno żebrowane, duże owoce o wadze od 300 
do 600g mają słodki maślany miąższ i niewiele nasion. Tworzy w środku puste komory 
przez co ten pomidor idealnie nadaje się do dekoracji potraw i do nadziewania. Uwaga – 
ta odmiana kategorycznie wymaga mocnego, stabilnego podwiązywania gron – owoce 
są naprawdę ciężkie a grona rozbudowane – sama obudziłam się z ręką w nocniku 
z 3 pięknymi, ogromnymi zielonymi pomidorami na ziemi.

Słodko-kwaśna, jak na bladożółte odmiany dość mocno wyrazista, soczysta. Klasyczny smak 
pomidora z lekkim, świeżym owocowym finiszem. Po pokrojeniu jej plasterki w kształcie 
kwiatu od razu ściągają na siebie wszystkie spojrzenia. UWAGA – zdarzają się egzemplarze 
całkowicie pozbawione nasion.

112 San Marzano Redorta 
IT, 80 dni, 180-200cm, G, T
 

Sport pomidora San Marzano nazwany na cześć alpejskiego szczytu, o większych owocach 
i jeszcze większej produktywności. Owoce wydłużone, czerwone, bardzo mięsiste, o wadze 
od 200 do 350g, mają niewiele nasion i bardzo dużo suchej masy – ideał przerobowy na gęste 
sosy i passaty.

Bardzo gęsty, bardzo soczysty, aromatyczny, słodki i wyraźny – bez głąba, bez żadnych prze-
rostów w środku i prawie bez nasion – typowo przerobowa odmiana, tu nie zostaje prawie 
nic do odrzutu. W postaci surowej o niebo smaczniejszy niż Auria czy polskie odmiany typu 
„bycze rogi”. Ideał na przetwory! W przeciwieństwie do Aurii u mnie bez tendencji do suchej 
zgnilizny wierzchołkowej – ani śladu SZW!

117 Flanders Contrast 
USA, 75-80 dni, 180-200cm, G, T 

Odmiana Toma Wagnera z 2007 roku, pokolenie F6 zostało wprowadzone do sprzedaży 
w 2014. Owoce typu GWR, dwukolorowe, w kształcie gruszki, o wadze 80-200g zebrane są 
w rozbudowanych gronach po 5-7 sztuk. Najlepiej prowadzić tą odmianę na 2 pędy i nie spieszyć 
się z obrywaniem wilków, liście ma dość skromne. Szybko wiąże owoce ale wolno dojrzewa.

Malachitowa Szkatułka w wersji „posh” i „lux” – zdrowy, dobrze rosnący, elegancki, pyszny, 
mocno soczysty i bardzo owocowy w smaku pomidor w przepięknym naturalnym opakowaniu. 
Grubsza skórka sprawia że dobrze się przechowuje po zerwaniu i - w przeciwieństwie do wielu 
zielonych odmian – szybko nie kapcnieje. Flanders Contrast nie może przejść niezauważone!

116 Gałązkowy cherry 
?, 70-75 dni, 180-200cm, G, T 

 
Lekko ponad 180cm w donicy 20l, poprowadzony na 5 pędów i ogłowiony po 20 lipca – grona 
(straciłam rachubę po 16) ) zawiązane bez problemu już od parteru – długie gałązki pojedyncze 
i podwójne, po 10-16 owoców. Owoce w gronie dojrzewają od góry do dołu. Kwitł i wiązał 
grona nawet po ogłowieniu – jeśli pogoda w sierpniu i wrześniu jest dobra, warto mu dać 
szansę i zostawić kilka wilków na kolejne grona.

Pomidory cherry, czerwone, po rozkrojeniu malinoworóżowe, z cieniuteńką skórką – rozpływają 
się w ustach, są bardzo słodkie, prawie bez kwaśnej nuty. Nie jadłam chyba słodszych pomi-
dorków! Idealne do podjadania prosto z krzaczka, do sałatek i do nauki jedzenia pomidorów 
dla dzieci ;) Świetne do pieczenia w całości – bardzo, bardzo soczyste.
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124 True Colors 
CA, 75 dni, 180-200cm, G, T

Odmiana z kanadyjskiego projektu True North Tomato, krzyżówka Ludmilla Pink Heart 
x Captain Lucky, stworzona przez Karen Olivier i Marshę Eisenberg. Owoce w kształcie mniej 
lub bardziej regularnych serc o wadze 250-450g, mięsiste. Roślina typu generatywnego – bar-
dzo lekka, cienkopędowa i łatwa do podwiązywania, z delikatnym i zwiewnym ziemniaczanym 
liściem, nie spieszymy się z ich obrywaniem. 

Piękne, wielokolorowe pomidory, czerwono-pomarańczowo-zielone z zewnątrz i po przekrojeniu, 
zielony żel. Przepysznie, fenomenalnie na tle innych tegorocznych odmian owocowe – bardzo 
egzotyczne w smaku, słodkie i jednocześnie idealnie zbalansowane nienachalną, owocową 
kwasowością. Na mocno dojrzałych owocach skórka schodzi bez parzenia, jest cieniutka. 

128 Yellow Fire 
USA, 75 dni, 180cm, G, T
 

Odmiana Freda Hempel’a z Artisan Seeds. Owoce wydłużone w typie „Roma” - w kształcie 
śliwek, z dzióbkiem, żółto-pomarańczowe, z widocznym prążkiem i pięknym czerwonym 
ombre mają po 120-200g i zebrane są w grona po 2-6 sztuk. Grube ścianki, mało nasion, dużo 
pomidorowego mięsa – idealna odmiana na żółte sosy i przeciery. Do prowadzenia na 2 pędy.
Bardzo generatywny typ, przez co łatwy do prowadzenia i podwiązywania. Liście szanujemy 
– nie wolno się tutaj spieszyć z ich obrywaniem bo skończymy z owocami wielkości orzeszka.

Nietuzinkowy wygląd i wyrazisty, słodki smak przełamane nutą owocowej kwasowości. Smaczny 
i zrównoważony, choć ze względu na przeznaczenie  jest lekko suchy –  bo bardzo mięsisty 
i niewiele ma nasion. Super się spisał na szybkie letnie sosy do makaronu!

138 Cherokee Lime Stripes 
USA, 75 dni, 180cm, G, T

Odmiana typu GWR pochodząca bezpośrednio od odmiany Cherokee Green, krzyżówka 
stworzona i ustabilizowana przez Bill’a Jeffers’a w 2016. Prążkowany zielono-żółty befsztyk 
nabiera przy dojrzewaniu różowawego odcienia. Mocna i produktywna roślina o regularnym 
wzroście. Zdrowa, mocna, bardzo plenna. Wymaga podwiązywania rozbudowanych gron – 
potrafią ważyć!

Słono-mineralno-słodki pomidor, z owocowym kwaskiem na finiszu. Moim zdaniem do jedze-
nia nie wymaga nawet ziarenka soli, tak ma wyrazisty smak. Mocny i aromatyczny, piękny 
i soczysty slicer. Tylko na surowo, szkoda go do czegokolwiek innego! 

125 Blood Moon 
USA/CA, 75 dni, 180cm, G, T

Odmiana Brada Gatesa powstała z krzyżówki przepysznego Pink Berkeley Tie-Dye 
i antocyjanowego Blue Beauty. Owoce w typie befsztyk ważące od 150 do 300g, lekko spłaszczone 
i żebrowane na ramionach, z piękną, fioletowo-zielono-brązowo prążkowaną skórką, zebrane 
są w grona po 3-5 sztuk. Odmiana polecana do prowadzenia na 2 pędy.

Dymny w zapachu i smaku jak czarne odmiany, słodko-słony i odczuwalnie mineralny, z lekką 
nutą owocowego kwasku na koniec. Bardzo dojrzałe owoce nabierają miękkiej, maślanej kon-
systencji, a miąższ staje się drobnoziarnisty i bardzo aromatyczny. Na plus – piękny wygląd 
owoców, duża zdrowotność i naprawdę powalająca produktywność.

OSOBISTY TOP 2020
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150 H-34 ROT/ Jolie Coeur
USA, 75 dni, 180-200cm, G, T
 

Odmiana autorstwa Keith’a Mueller’a. Nazwa to nazwa robocza „serduszkowej” linii pomidorów 
Keith’a, pomidor ten czasami nosi też francuską nazwę Jolie Coeur (Słodkie serduszko). Owoce 
to małe serduszka z bardzo ostrym dzióbkiem, dwukolorowe, czarno-czerwone. Ważą od 80 
do 100g i zebrane są w gronach po 6-12 sztuk. Jak większość odmian drobnoowocowych tak 
i ta polecana jest do prowadzenia na 2 pędy.

Jest przepiękny, bardzo wygodny do podwiązywania i efektowny w czasie wzrostu. W smaku 
pysznie słodki i wyrazisty, bardzo aromatyczny i owocowy, z minimalnym kwaskowym, owo-
cowym finishem. Dobra odporność na choroby.

152 Thornburn’s Terracotta 
USA, 75 dni, 180-200cm, G, T
 

Firma J.M Thorburn & Co. w 1893 wprowadziła na rynek pomidora terakotowego, którego 
chromolitografię umieściła na pierwszej stronie swojego katalogu nasiennego. Przedsiębiorstwo 
zbankrutowało w 1921 i prawie wszystkie odmiany zaginęły. Odmiana powstała pod koniec 
XIX w., z krzyżowania kilku odmian heirloom przywiezionych przez Grant’a Thorburn’a, 
seniora rodu, z Irlandii. Owoce typu befsztyk, po 150-200g okrągłe, lekko spłaszczone na 
biegunach w fantastycznym kolorze terakoty – ciepłe, pomarańczowo-zielone, z zielonka-
wymi ramionami, po przekrojeniu z różowym/czerwonym rdzeniem i zielonkawym żelem. 

Kosmiczny smak – pomidorowy „Kubuś”! Fenomenalne połączenie smaku pomidora, dyni 
i słodkiej, młodej marchewki z mango– w tym pomidorze po prostu niesamowicie czuć jak jest 
pełny beta-karotenu! Odmiana wpisana do „Arki Smaku” przez światową organizację Slow Food.

168 Lovely Lush 
USA/CA, 75 dni, 170-200cm, G, T

Pomidor Brada Gatesa z 2016 roku. Owoce to spłaszczone na biegunach befsztyki, pomarań-
czowo-różowo-zielone. Pod wpływem promieni UV na skórce pojawiają się przebarwienia w 
kolorze fioletowym i różowym. Pod skórką jaskraworóżowy, charakterystyczny dla malinówek 
miąższ i złoty żel. Ważą po 150-300g, w gronach zebrane po 5-6 sztuk. Bardzo plenna roślina.

Słodko-kwaśny, bardzo dobrze wyważony smak, lekko mineralna słoność plus nieoczywisty, 
bardzo ciekawy kwiatowy aromat. Moje owoce w ogóle nie wybarwiły się w ciemną stronę – 
podejrzewam, że uprawiany w gruncie zachowałby się zupełnie inaczej.

169 Rebel Starfighter VT-16 
USA, 75 dni, 180-200cm, G, T

Odmiana stworzona przez Russa Crowe w Fairfax, Vermont, powstała jako krzyżówka 
Xanadu Picasso i RHK Heart. Wprowadzona na rynek w 2018, siostrzana, zielona odmiana 
Rebel Starfighter Prime nazwana na cześć sagi Gwiezdne Wojny. Pomidor typu GWR, 
zielone wydłużone serce z antocyjanowymi ramionami, z mocnym rysunkiem zygzakowatych 
prążków. Po przekrojeniu zielony miąższ i zielony żel. Polecana do prowadzenia na 2 pędy.
Absolutnie bezproblemowy i zdrowy. 

Miły do oglądania i pyszny do jedzenia, bez twardej piętki i przerostów. Bardzo owocowy, 
słodki, aromatyczny i gęsty, prawie bez pestek, soczysty. Jak wszystkie zielone odmiany po 
zerwaniu powinien być zjedzony do 2 dni, nie lubi leżeć. 



1 Auria / Aurja / Zabava
UA, 75 dni, 180cm, G, T 
 

Owoce czerwone, wydłużone, o wadze 120-200g i długości 8-15cm, w bardzo charakte-
rystycznym kształcie. Grona rozbudowane, po 8-12 owoców. Jak większość odmian 
o wydłużonych owocach wrażliwa na niedobory wapnia. Wysoka produktywność w tunelu 
niezależnie od warunków pogodowych.

Pomidory smaczne, idealne na pasty, stworzone do suszenia i marynowania – mało pestek, 
dużo miąższu i suchej masy.

7 Malachitowa Szkatułka
RU, 75 dni, 180cm, G, T
 

Owoce zielonożółte, befsztyki o wadze 250-500g, typ GWR (green when ripe). Bardzo 
plenna, odporna na niskie temperatury i zawirowania pogodowe odmiana o owocowym 
smaku i aromacie. Owoce na krzaku są bardzo wyrównane. Przy dobranym nawożeniu 
i prowadzeniu na 2-3 pędy spokojnie można zdjąć 4 do 5kg owoców z jednej rośliny. 

Pomidory słodkie i soczyste, bursztynowo-zielone, mocno owocowe w smaku, egzotyczne. 
Idealny slicer na kanapki i sałatki. Najlepsza zrywana al dente, kiedy zacznie się przebarwiać 
na bursztynowe odcienie.

11 Pantano Romanesco 
IT, 80 dni, 160-170cm, G, T
 

Czerwony włoski befsztyk z rejonu Rzymu, owoce duże, bardzo wyrównane, 
po 280-360g a nawet więcej. Zwykły w wyglądzie, ale przepyszny, aromatyczny 
i bardzo mocno pomidorowy w smaku. Mało wrażliwy na kiepskie warunki pogodowe – dał 
radę również w chłodne i ciemne lato.

Do sałatek, kanapek, soków i na sosy.

15 Alice’s Dream 
PL, 75 dni, 180cm, G, T 

Bordowo-pomarańczowe owoce w czerwony prążek mają wagę od 100 do 400g. 
Polska odmiana autorstwa Zbigniewa Pawluczuka o mocno owocowym smaku 
i aromacie, pyszny i aromatyczny slicer, wyłącznie do jedzenia na surowo. 

Odmiana wysoce odporna na choroby.
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16 Black Beauty
USA, CA, 75 dni, 180cm, G, T 

Najciemniejszy pomidor dostępny na rynku. Czarno-czerwony befsztyk, owoce duże, 
po 250-400g. Pyszny i orzeźwiający, zdecydowany smak ciemnych odmian, lekko pikantny 
i zrównoważony.

W wypadku uprawy w gruncie warto cieniować owoce, żeby uzyskać ich lepszy smak, 
a nie tylko ich mocny kolor.

18 Sugar Baby 
70 dni, 70-100cm, G, T, D
 

Mini befsztyk – mocno czerwone owoce ważące po 50-100g, słodkie i soczyste, obleczone 
cieniutką skórką. Pyszny w sałatkach, na surowo, ale też na szybkie sosy prosto z patelni albo 
chrupany bezpośrednio z krzaczka. Tej słodyczy ciężko się oprzeć. 

Przy prawidłowym nawożeniu można się spodziewać nawet 5kg owoców z jednej rośliny.

21 Queen Of The Night
DE, 75dni, 150cm, G, T, D
 

Owoce okrągłe, mini befsztyki – lekko spłaszczone na szczycie, czerwonopomarańczowe, z 
ciemnym bordowym prążkiem i mocnym antocyjanowym rumieńcem. Grona po 10-15 owoców. 
Zabójczo piękna, zabójczo smaczna! 

Pod skórką różowa jak klasyczne malinówki ale niech Was to nie zmyli – jest zadziwiająco 
pikantna, kwaśno-słodka i to owocowy kwasek tutaj dominuje nad egzotyczną słodyczą przez 
co ten pomidor jest nieziemsko orzeźwiający!

Na kolorowe salsy i sałatki, do chrupania w całości.

22 Boronia 
AU/USA, 75 dni, 120cm, G, T, D
Dwarf Tomato Project
 

Jak większość pomidorów typu Dwarf polecana do prowadzenia na 2-3 pędy. Średniej wielkości 
befsztyki o wadze 150-300g, mocno żebrowane u góry. 

Mocno dojrzała Boronia jest lekko maślana i gładka w smaku, dymna, odczuwalnie winna, 
słodko-wytrawna – w tle przypomina smak dobrego, długo leżakowanego balsamicznego octu. 
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23 Heart of Ashgabat
TM, 65 dni, 60-90cm, G, T, D
DWARF
 
Owoce serca, bogate w beta karoten, w kolorze słonecznego, soczystego mango, o wadze od 
150 do 300g. Bardzo produktywny krzak, polecany do prowadzenia na 3-4 pędy. 

Opisywany jest jako odmiana wybitnie odporna na choroby i ja sama mogę to tylko potwierdzić. 
Dodatkowo jest odporny na kiepskie warunki pogodowe i plonuje mimo chłodu. 

Mięsisty pomidor – jest twardy i jędrny, słodki, prawie bez kwaśnej nuty. Delikatny – 
szczególnie przekonają się do niego dzieci. Super pomidor na przetwory, na pasty 
i do marynowania – w sezonie 2020 zdjęłam 5,400g z jednej rośliny!

24 Reinhard’s 
    Green Heart 
USA, 85 dni, 160cm, G, T, D 

Zielone serca o wadze 180-450g, które w miarę dojrzewania i operacji słońca nabierają lekkiego, 
czerwonawego odcienia, typ GWR (green when ripe). Najbardziej smakował zerwany al dente. 

Aromatyczny, mocny, kwaśno-słony, wytrawny i odczuwalnie mineralny. Dużym plusem jest 
to że po zerwaniu w stanie lekko twardym pomidory tej odmiany spokojnie mogą poleżeć 
i nabierają mocy. Kiedy inne zielone odmiany kapcnieją, on znosi czekanie z godnością 
i bez strat dla smaku i aromatu. Pyszny zielony slicer na kanapki i do sałatek.

32 Black Cherry
USA, 75 dni, 160-200cm, G, T

Uprawiany w gruncie będzie niższy niż w tunelu, a jeśli ściółkujecie warzywnik on może sobie 
nawet leżeć. W tunelu, z podwiązywaniem, spokojnie osiąga nawet 240cm, dlatego warto pro-
wadzić go na 2 a nawet 3 pędy żeby utemperować jego megalomańskie zapędy i zwiększyć plon. 

Owoc okrągły, ciemnobrązowy, koktajlowy, mocno aromatyczny, o dymnym zapachu 
i słodko-winnym smaku sosu BBQ. Pyszny dodatek do sałatek, marynowania czy do pieczenia 
w całości, np. z rybą czy piersią kurczaka.

33 Afternoon Delight
USA, CA, 75 dni, 180cm, G, T 

Duży befsztyk, spłaszczony i żebrowany na biegunach, owoce żółto-czerwone z antocyjano-
wym podbarwieniem, o wadze 200-500g. Po przekrojeniu kolory czarują dalej – pomidory tej 
odmiany mają żółto-czerwony miąższ z czerwonym rdzeniem i pomarańczowy żel. 

Słodki, owocowy pomidor z leciutką kwaśną nutą na sam koniec. Do kanapek 
i sałatek, na żółte sosy.
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34 Aunt’s Ruby German Green 
DE/USA, 80 dni, 180cm, G, T 

Duży zielony befsztyk spłaszczony na biegunach i żebrowany góry; owoce o wadze  
200-600g. Dobrze zrywać je lekko zapalone – kiedy są mocno dojrzałe nabierają więcej 
żółtego koloru na skórce. Typ GWR (green when ripe).

Gdyby pomidor z kiwi, brzoskwinią i ananasem mieli wspólne dzieci to smakowałyby właśnie 
tak! Super soczysty, bardzo owocowy w smaku pomidor, z minimalną ilością kwasku. Zieleń 
miąższu jest tak optymistyczna, że jego jedzenie to też uczta dla oczu. 
Przepyszny zielony slicer, do jedzenia tylko na surowo!

36 Nuits Australes
FR, 75 dni, 130-150cm, G, T, D 

Owoce bardzo ciemne typu befsztyk, o wadze 150-300g, brązowe, z widocznymi zielonymi 
ramionkami. Po przekrojeniu ciemna czerwień z brązowymi tonami i zielony żel. Mają natu-
ralną tendencję do pękania: niezależnie od tego czy dobrze się je podlewa czy nie, skórka i tak 
postrzela, taki ich urok. Blizny szybko zasychają a pomidor ma wysoką odporność na choroby. 

Słodko-winny, pikantny, mocny i zdecydowany w smaku, z lekką słoną nutką na zakończenie. 
Pyszny smak ciemnych odmian, naprawdę świetnie zrównoważony. 
Świetny wybór na kanapki, sałatki, ale też na ciemne sosy.

37 Berkeley Pink Tie Dye
USA, CA, 75 dni, 180cm, G, T 

Owoce w typie befsztyk o wadze 150-300g. Elegancka malinowo-brązowa czerwień 
z metalicznymi, zielonymi prążkami. Po przekrojeniu ciemna czerwień z brązowymi tonami i 
zielony żel. Piękny zwycięzca wielu konkursów smakowych.

Super skoncentrowany, jednocześnie rześki, słodki i kwaskowy w smaku, pierońsko aroma-
tyczny, z charakterystycznym, dymnym zapachem czarnych odmian. Najlepiej zrywać owoce 
w stanie al dente – przejrzałe tracą na aromacie. 

Ten smak powinien się znaleźć w każdym ogrodzie!

39 Vernissage Green
UA, 75 dni, 180cm, G, T 

Owoce okrągłe, koktajlowe, o wadze 60-80g, typ GWR (green when ripe)– nie pękają, 
nie mają tendencji do staśmionych kwiatów i zmiany kształtu; najlepiej zrywać je al dente, 
kiedy tylko lekko zmiękną. Grona rozbudowane, typowe dla pomidorów koktajlowych, 
po 8-12 owoców na gałązce.

Do marynowania w całości i kiszenia będzie w sam raz.

OSOBISTY TOP 2020

BRAK

P
O

M
ID

O
R

Y
 z

 S
EZ

O
N

U
 2

02
0



40 Beauty King
USA, CA, 90 dni, 180cm, G, T
 

Duże owoce w typie befsztyk, żółtopomarańczowe, z zielonym, pomarańczowym i czerwonym 
prążkowaniem tam gdzie wystawione na ostre działanie słońca; bardzo mięsiste owoce o 
wadze 300-600g, duże i wyrównane, po 3-6 w gronie. W trakcie dojrzewania zieleń prążków 
zanika, zostaje sama żółć i czerwień. 

Soczysty, produktywny i rzeczywiście piękny slicer – w przekroju żółto-pomarańczowy, z 
widocznie ciemniejszym czerwonawym rdzeniem. Połączenie pomidora i brzoskwini – słodki, 
naprawdę odczuwalnie owocowy, z minimalną kwaśną nutką na sam koniec. 

Fantastyczne połączenie plenności, odporności, wyglądu i smaku – mój ulubieniec żółtych 
odmian sezonu 2020.

42 Gargamel
USA, 75 dni, 180cm, G, T 

Krzyżówka czarnych odmian z dzikim pomidorem L. pimpinellifolium. Owoce o wadze 
60-120g, na krzaku w dwóch wariantach jednocześnie: albo w kształcie śliwek z dziób-
kiem, albo w kształcie wydłużonego płomienia świecy; pomarańczowo-żółte, z czer-
wonymi i zielonymi prążkami, z mocnym antocyjanowym zabarwieniem (obecnym 
również na łodydze i gałązkach). Po przekrojeniu czerwony, z czerwonym żelem.  
 
Odporny na choroby – nic się go nie imało.

Mało aromatyczny, mało soczysty, bardzo klasyczny w smaku. Piękny pomidor na zupę, do 
marynowania i kiszenia.

43 Babylons Glow
AU/USA, 75 dni, 90cm, G, T, D
Dwarf Tomato Project

Kolor ma niesamowity – po przekrojeniu miąższ od środka jest tak złocisty że aż świeci, na 
zewnątrz pomidor jest zielonozłoty, oliwkowy, w mocny zielony prążek. Liście w typie rugosa, 
kruche, na początku wzrostu mają mocne niebieskawe zabarwienie. Owoce różnej wielkości, 
od 100 do 300g, spłaszczone na biegunach albo z minimalnym dzióbkiem.

Lekko słodki, lekko owocowy i lekko kwaśny jednocześnie. Zrównoważony smak.

44 Barlow Japanese
USA, 85 dni, 120-160cm, G, T, D
 

Roślina zwarta, do 160cm wysokości. Ta malinówka z Kentucky ma duże spłaszczone owoce 
o wadze 400-700g i liść ziemniaczany; odmiana jest genetycznie odporna na bakteryjną 
centkowatość pomidora.

Pyszna, klasyczna zarówno w wyglądzie jak i smaku typowa mięsista malinówka – słodko-kwa-
śna, zrównoważona i wyrazista.
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46 Big Green Dwarf 
AU/USA, 70 dni, 80cm, G, T, D
Dwarf Tomato Project
 

Odmiana sztywnołodygowa, zwarta, drzewkowata, wymagająca podpory ze względu 
na dużą ilość owoców. Ma ciemnozielone, duże liście w typie rugosa. Owoce średnie 
do dużych, po 150-300g; dojrzały miąższ jest zielony, typ GWR (green when ripe). Najlepiej 
zrywać je z minimalnie bursztynowo zabarwioną skórką. Słodki, z lekką nutą kwasku, bardzo 
owocowy i odświeżający, super soczysty pomidor. 

Jeśli nie macie miejsca na wysoką i mocną Malachitową Szkatułkę, on z powodzeniem będzie 
dla niej zastępstwem! Idealny wybór do donicy na balkon, do prowadzenia na 2-3 pędy.

47 Black from Tula 
UA/RU, 85 dni, 180cm, G, T 

Piękny, mocny krzak o regularnych, sztywnych liściach. Naprawdę urodziwa roślina 
na którą bardzo dobrze się patrzy. Żadne choroby się jej nie imały! Owoce ciemne, brązowe, 
z lekko karbowanymi zielonkawymi ramionami, o wadze 200-400g. 

Bardzo dymny w zapachu, słodko-winny, pikantny smak, z minimalną nutą octowej, wytraw-
nej kwasowości na koniec, mój TOP czarnych odmian sezonu 2020. Chyba najsłodszy 
z czarnych pomidorów jakie do tej pory jadłam. Bardzo soczysty i mięsisty, czarny koń tego-
rocznej stawki – zdecydowanie przepyszny i bezproblemowy!

49 Blue Zebra
USA, 80 dni, 150cm, G, T, D 

Długie grona zbierają na grubych szypułkach po 8-12 owoców o wadze od 60 do 100g. 
Roślina dorosła maksymalnie do ok. 160cm. Po przekrojeniu ma ciemnoczerwony 
miąższ i zielony żel. Antocyjanowe przebarwienia pojawiają się już na etapie sadzonek, 
w dorosłej roślinie pozostają widoczne na krańcach liści i na szypułkach owoców.

Słodka, winna, zdecydowana, o smaku ciemnych odmian, bardzo aromatyczna i soczysta. 
Sama przyjemność jedzenia – odmiana idealna na sałatki, a ze względu na swój fantastyczny 
mocny kolor – super sprawdzi się do marynowania w całości. Dobrze się przechowuje – lekko 
twarde owoce spokojnie czekały na swój czas ponad 2 tygodnie.

50 Brad’s Atomic Grape 
USA, CA, 75 dni, 200cm, G, T 

Generatywny, wiotki krzak z delikatnymi liśćmi. Owoce wielokolorowe – najczęściej 
o jajowatym kształcie ale czasami zdarzają się i takie z lekkim dzióbkiem – zebrane 
są w długich, mocno rozbudowanych gronach; psychodelicznie prążkowane w kilku odcieniach 
czerni, fioletu, brązu, zieleni i pomarańczy. 

Zielono-czerwony w środku kiedy dojrzały, bardzo słodki, bardzo soczysty. Budową gron 
i aromatem rzeczywiście przypomina winogrona. Bardzo dobra, deserowa koktajlówka – do 
jedzenia w całości, kiszenia, marynowania i pieczenia.
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51 Bubble Gum Dwarf
USA, 70 dni, 100cm, G, T, D
DWARF

Odmiana sztywnołodygowa, przypomina pokrojem małe drzewko, do prowadzenia 
na 2-3 pędy. Z uwagi na ilość owoców wymaga stabilnej, mocnej podpory. Cały oblepiony 
owocami i stale kwitnący, bardzo plenny, od 4 do 7 owoców w gronie, waga 120-200g. 

Archetypiczny, klasyczny do bólu smak czerwonego pomidora. Ogromny plus za plenność 
i wysoką odporność na choroby – jako pomidor typowo przerobowy, np. na pieczony 
sos czy zupy, sprawdzi się super. 

52 Carbon 
USA, 75 dni, 160cm, G, T
 
 
Czarno czerwone, mięsiste, mocno żebrowane owoce o wadze 300-400g, odporne 
na pękanie. Dość odporny na choroby i bezproblemowy w uprawie. 

Smak czarnych odmian dla początkujących w ich uprawie i smakowaniu –delikatny i wyważony, 
słodko-kwaśny. Pomidor godny polecenia do niewielkich tuneli ze względu na duże owoce i 
stosunkowo niewielkie rozmiary.

54 Chocolate Lightning 
AU/USA, 80 dni, 120cm, G, T, D
Dwarf Tomato Project 

Pomidor o sztywnym pokroju, liście rugosa. Roślina o średnim wigorze polecana do prowa-
dzenia na 2-4 pędy, dość odporna na choroby. Cudnej urody pomidor – zielono-czerwony, 
iskrzący, wręcz metaliczny. Wygląda jak powleczony lśniącym lakierem. 

Bardziej słodki niż kwaśny, w zapachu dla mnie truskawkowy, lekko mączysty na podniebieniu. 
Najlepiej zrywać dojrzałe prosto z krzaka i zjadać od razu.

55 Crushed Heart
USA, CA, 75 dni, 170cm, G, T 

Owoce to duże, bo ważące 200-500g, mniej lub bardziej regularne serca z ciemnymi antocy-
janowymi ramionami przy dużej ekspozycji słonecznej, bogato prążkowane przenikającą się 
czerwienią, żółcią i fioletami. Malarski! 

W zapachu dymny tak jak czarne pomidory, a smak – eksplozja owoców na podniebieniu. 
To naprawdę pyszny, soczysty pomidor. Ma bardzo małe komory nasienne i prawie brak 
mu galaretki, jest nad wyraz mięsisty – tutaj znajduje się dosłownie kilkanaście nasion 
na owoc, każde jest super cenne.

W opakowaniu tej odmiany pomidora znajduje się 8 nasion. 
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60 Green Agate 
CN, 75 dni, 70-90cm, G, T, D
DWARF 

Sztywnołodygowa odmiana wymagająca podpór ze względu na dużą ilość owoców. Dojrzały 
pomidor jest zielony, lekko bursztynowy w kolorze, minimalnie mączysty, ale o dziwo 
w bardzo przyjemną, maślaną stronę. 

Opisywany jako zminiaturyzowana chińska wersja Green Zebra jest a i owszem, z apa-
rycji do Zebry podobny, ale smak ma jakby odwrócony. Najpierw jest maślany i słodki, 
a na koniec dopiero pojawia się kwaskowa, owocowa nuta przypominająca kiwi. Zerwany 
mniej dojrzały, lekko tylko zapalony na odcienie bursztynu jest dużo bardziej aromatyczny 
i owocowy, bardziej kwaskowy i orzeźwiający.

62 Mary Reynolds
USA, 85 dni, 180cm, G, T 

Owoce w kolorze miąższu mango, duże befsztyki o wadze 300-500g. Słodka i delikatna 
w strukturze, z minimalną owocową kwasowością na koniec. Dziecko pomidora i brzoskwini, 
z małym dodatkiem soczystego mango. 

Fenomenalnie owocowy i aromatyczny pomidor w niesamowitym kolorze– patrzenie 
jak Mary dojrzewa i jedzenie jej to sama przyjemność! Wyłącznie na surowo, naprawdę szkoda 
jej używać w kuchni w inny sposób.

63 Moonlight Mile
USA, 70 dni, 150-170cm, G, T
VARIEGATA
 
Odmiana dla ogrodowych estetów – pomidor o przepięknym wyglądzie, variegata 
w ok. 40-50%, zarówno na liściach jaki łodygach. Krzak dorasta do 150-170cm. Owoce o wadze 
80-100g to małe serca, malinowo-brzoskwiniowe w kolorze, lekko prążkowane przenikającą 
się czerwienią i pomarańczą. 

Słodko-kwaśny, dość zbilansowany mocny pomidorowy smak. Za wygląd rośliny należą się 
oklaski – fantastyczne wybarwienie liści! Nie da się ukryć że był zdecydowaną ozdobą tunelu 
i świetnie wyglądał w połączeniu z rosnącymi „w nogach” fioletową bazylią i aksamitkami. 
Przyciąga wzrok.

64 Moya Noire
FR, 80 dni, 180cm, G, T 

Ciemnobrązowe, mocno pofałdowane u góry owoce o wadze 300-600g wymagają podwią-
zywania gron – potrafią być naprawdę bardzo ciężkie (pomidor rekordzista z tej odmiany miał 
u mnie ponad 750g)

Słodka, winna i dymna, choć nie ma tych smaków bardzo mocnych i wyrazistych 
w porównaniu z innymi tegorocznymi czarnymi odmianami. Bardzo gęsty pomidor, niewiele 
ma nasion. To jest odmiana którą zrywamy i zjadamy od razu – nie lubi leżenia.
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67 Ruby Suprise 
RU, 75 dni, 180cm, G, T 

Krzak o mocnym wzroście i regularnych liściach. Fantastyczne, ogromne, dość wyrówna-
nej wielkości owoce o wadze 350-600g żebrowane u góry i lekko spłaszczone na dole, 
w niesamowitym kolorze zbliżonym do kasztana; owoce mimo swoich rozmiarów nie mają 
tendencji do pękania – mój tegoroczny rekordzista ważył dokładnie 808g. 

Słodko-kwaśny, winny i dymny, a jednocześnie mocno owocowy, z lekką słoną nutą. Gęsty, 
mięsisty i soczysty befsztyk o przepięknym, nienaturalnie wręcz ciepłym podbarwieniu miąż-
szu. Nie dominuje w jego smaku żadna nuta – jest idealnie wyważony, do jedzenia nawet bez 
grama soli!

68 Sgt. Peppers
USA, 75 dni, 180cm, G, T
 

Roślina dość luźna, w stronę typu generatywnego – cienkie wiotkie pędy i drobne deli-
katne liście. Owoce o wadze 100-300g w kształcie serc, perłoworóżowe, lekko żebrowane 
u góry, z gładką ciemną skórką i ciemnofioletowym zabarwieniem powstającym przy odpo-
wiednim oświetleniu (prawie jak Black Beauty!) są zebrane w rozbudowane grona, od 5 do 
10 pomidorków. 

Smak wyrazisty, kwaśno-słodki, owocowy. Bardzo elegancki malinowy pomidor z twistem. 
Świetnie się przechowuje – zerwane jako lekko twarde owoce wytrzymały u mnie 3 tygodnie 
czekania na konsumpcję!

71 Uluru Ochre 
AU/USA, 75 dni, 120cm, G, T, D
Dwarf Tomato Project

Zwarty krzak, liście regularne w typie rugosa. Owoce ma średnie do dużych po 150-300g, 
okrągłe lub lekko spłaszczone na biegunach. Dojrzałe są w kolorze ciepłej ochry. Przepyszny 
– owocowy wybuch na podniebieniu, z idealnie wyważoną słodyczą i kwasowością. Mega 
orzeźwiający, fantastycznie aromatyczny pomidor. Pozostawiony na blacie do pełnego doj-
rzewania nie kapcnieje, nie robi się mączysty tylko jeszcze bardziej nabiera mocy – zostaje 
soczysty, bardzo owocowy i bardzo, bardzo aromatyczny.

Do jedzenia wyłącznie na surowo – genialny smak. Osobiście to mój smak sezonu 2020 – 
prawie płakałam zjadając ostatnie egzemplarze!

77 Blue Beauty 
USA, CA, 75 dni, 170-200cm, G, T 

Po 3-5 owoców w gronie, waga 150-400g. Malinowa siostra pomidora Black Beauty. Owoce 
różowe/malinowe z czarnoniebieskimi ramionami i lekkim prążkiem na spodzie, jasnoczer-
wone w przekroju, odporne na pękanie. Trzeba mu znaleźć słoneczne miejsce żeby zobaczyć 
antocyjanowe zabarwienie owoców jak u siostrzanej odmiany Black Beauty i obrywać liście 
bezpośrednio nad gronami. 

Soczysty, bardzo zbilansowany słodko-kwaśny smak klasyki. Jego smak nie ucieka w żadną 
stronę – jest bardzo modelowy.
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81 Green Sausage 
USA, 75 dni, 50-60cm, G, T, D
DWARF 

Wiotkołodygowy, samokończący krzak dorastający do 50-60cm najlepiej sprawdzi 
się w 15-20l donicy postawionej na podwyższeniu, tak żeby mieć do niego dojście z każdej 
strony i pozwolić wiotkim gałązkom swobodnie zwisać w dół. Dojrzały, bogato prążkowany 
pomidor nabiera na skórce bursztynowego koloru, w środku zostaje zielony. 

W smaku – podobny do Green Zebra, owocowy, z wyczuwalną przewagą kwasku nad słodyczą. 
Dużo suchej masy predestynuje go do suszenia i zalewania oliwą, do uzupełnienia sałatki i 
na zielone salsy czy marynaty.

82 Everett’s Rusty Oxheart
USA, 80 dni, 180cm, G, T 

Krzak rosnący generatywnie – wiotkie drobne liście, delikatne pędy; wymaga dobrego pali-
kowania i podwiązywania bo owoce zawiązuje spore, o wadze 150-450g. Owoce z wyglądu 
do złudzenia przypominają owoce mango, a kolor i miąższ mają piękny – przenikają się 
w nim zieleń i czerwień; bardzo malowniczy pomidor. 

W smaku soczysty i egzotyczny, aromatyczny, mocno owocowy, ze zdecydowaną przewagą 
słodyczy nad kwasowością. Pyszna, deserowa odmiana.

83 Mint Julep 
USA, CA, 80 dni, 150cm G, T, D 

Wiotkołodygowy, rachityczny krzak o wysokości od 110 do 140cm, zdecydowanie wymaga 
podwiązywania. Owoce po 50-70g, grona bardzo rozbudowane po 10-18 owoców, typ GWR 
(green when ripe). 

Smaczny, słodki i owocowy, orzeźwiający pomidorek. Sprawdzi się do sałatek, do ozdoby dań 
czy do kiszenia, pieczenia i marynowania w całości . Owoce najlepiej zrywać gdy tylko zrobią 
się odczuwalnie miększe.

84 Hippie Zebra
75 dni, 180cm, G, T, D
 

Wysokość u mnie to od 150 w donicy do 180cm w skrzyni; wzrost zrównoważony, mocna 
i bardzo produktywna roślina. Owoce typu befsztyk, po 250-450g. Przy wysokiej ekspo-
zycji słonecznej zaczyna nabierać pomarańczowo-czerwonego rumieńca, a po przekroje-
niu pomidor jest w środku pomarańczowo-zielony, ma czerwony, nierównomierny rdzeń 
i czerwonawe podbarwienia od skórki. Całkowicie i mocno dojrzały pomidor jest czerwono
-zielony, w mocny, wyróżniający się na tle skórki prążek. Do jedzenia smaczny zarówno lekko, 
jak i bardzo dojrzały.

Pyszny, mięsisty, soczysty pomidor, eksplozja owocowości i tropikalnego smaku, bardzo podobny 
do pomidora Ananas Noir. Do jedzenia wyłącznie na surowo. Nawet na deser!
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86 Brad’s Black Heart
USA, CA, 75 dni, 180cm, G, T
 

Wzrost zrównoważony, liść regularny. Owoce w kształcie serca, o wadze od 350 do 800g, 
różowo-czerwone, z mocnymi zielonymi ramionami i prążkami na spodzie, po 3-4 w gronie. 
Krzyżówka z rosyjskim pomidorem Black Krim. 

Słodko-dymny, charakterystyczny dla ciemnych odmian wytrawny smak, z minimalną słonością 
i mineralnym posmakiem na koniec. Nie powinien długo leżeć po zerwaniu bo dość szybko 
robi się mączysty. Najlepiej zrywać al dente, dobrze wybarwione owoce – wtedy pokazują 
cały wachlarz smaku.

97 Betalux
PL, 55 dni, 50cm, G, D
DWARF 

Samokończący, sztywnołodygowy polski karzełek. Odmiana przeznaczona do gruntu 
i donic. Owoc mały, czerwony, błyszczący, lekko spłaszczony, waga owoców dość wyrów-
nana, od 50 do 70g. Po 5-7 owoców w gronie. Wczesny, owocuje już ok. 55-60 dnia po 
wysiewie, genetycznie odporny na nasze polskie warunki pogodowe – chłodne majowe 
noce mu niestraszne. Odmiana o cechach partenokarpicznych – zawiązuje owoce bez zapy-
lenia, niewrażliwy na niedobór słońca i chłód. Odmiana za to mało odporna na alternariozę  
i bardzo wrażliwa na niedobory magnezu – trzeba być naszykowanym do ich dolistnego 
uzupełniania.

Cieniutka skórka z dojrzałego owocu schodzi bez parzenia. Soczysty, słodko-kwaśny, zrów-
noważony, bardzo klasyczny smak. Bardzo dobry do bezpośredniego spożycia – cieszy jako 
pierwszy! W donicy 20 litrów mogą rosnąć bez szkody dla siebie nawzajem 2 rośliny.
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Numery to moja własna numeracja, powstała wg listy posiadanych już ponad 
300 odmian w kolekcji.

Po nazwie pomidora podaję kraj pochodzenia odmiany, przewidywany czas do plonowania, przewidywany  
wzrost a także skrót literowy w zależności od proponowanego miejsca uprawy: 
D – donica, G – grunt, T – tunel/szklarnia, I – indoor, pomidor do całorocznej uprawy w pomieszczeniu.
  
Pomidorów stricte gruntowych nie uprawiamy pod osłonami bo będą miały problemy z wiązaniem. 
Ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby uprawiać je w prawidłowo naszykowanej donicy, a nie w gruncie. 
Przy pomidorach pochodzących z USA a mogących wymagać odrpbinę cieplejszego klimatu do prawidłowego  
wzrostu i dojrzewania podaję dodatkowo miejsce „narodzin” odmiany – Kalifornia, CA.

LEGENDA

Pomidor tyPu 
dwarf - karzełek

Pomidor 
mikro dwarf

Odmiana  
dO gruntu

Pomidor  
komPaktowy

Odmiana  
PRZEZnaCZOna 
POd OsłOny

odmiana 
wysokorosnąca

Odmiana 
dO dOniczki

Odmiana 
dO uprawy 
całOrOczneJ



Papryki 



Odmiana z Karaibów która przywędrowała do USA w 1870 
i była najczęściej używaną przyprawą w daniach z ryb, 
owoców morza i skorupiaków. Zaginiona i zapomniana 
w natłoku nowych odmian, do masowej sprzedaży powró-
ciła dopiero w roku 1997. Uznawana za krzyżówkę papryk 
Serrano i Cayenne. Roślina jednoroczna.

Krzaczek prześliczny, w donicy osiągnęła wysokość 
ok. 50-60cm – o pięknych, od razu rzucających się 
w oczy liściach variegata. Sama papryka staje się kre-
mowa w prążek, zmienia kolor na jasną, a później ciemną 
zieleń, a następnie pomarańczowym brązem przechodzi 
do czerwieni. 

Na każdym etapie dojrzewania nadaje się do konsumpcji 
– czerwona jest najostrzejsza.

W opakowaniu ok. 12 nasion.

Piekielnie ostra papryka prosto z Karaibów o słodko-dym-
nym, owocowym smaku i aromacie. Roślina wieloletnia.

Najostrzejsza ze wszystkich odmian Habanero. Krzaczek 
wysokości ok. 40-50cm rozszerza się ku górze, liście duże 
w kształcie serc. Owoce kanciaste, nieforemne, większe 
niż u klasycznej papryki Habanero w czerwonej odmia-
nie – najpierw są zielone, następnie zmieniają barwę na 
głęboki, czekoladowy brąz.

Papryka ta należy do rodziny Capsicum chinense – można 
ją zimować w warunkach domowych, choć moim zdaniem 
to gra niewarta świeczki – w naszym klimacie rośliny 
wysiewane od nowa dużo lepiej, choć później od papryk 
zimowanych, plonują.

W opakowaniu ok. 15-20 nasion.

Pochodząca z Węgier kolorowa i drobna ozdobna papryka 
osiągająca 30-35cm wysokości i nieco większej szerokości. 
Roślina jednoroczna.

Krzaczek malutki i okrągły, naturalnie mocno rozkrze-
wiony. Liście ciemnozielone z niebieskim odcieniem, 
małe. Owoce najpierw bladozielone, potem blado-
żółte i podbarwione na fioletowo, fioletowe, następ-
nie zmieniają kolor na pastelowy pomarańczowy, 
potem na mocny pomarańcz i na końcu są czer-
wone. Owoc wielkości 2 do 4cm rośnie pionowo do 
góry. Rośliny do uprawy w gruncie i w pojemnikach.  

W smaku – pikantna i ziemista, nadaje się do jedzenia 
na surowo, suszenia i wędzenia.

W opakowaniu ok.15-20 nasion.

Fish Pepper

Habanero 
Chocolate

Chili Little Elf

Ostrość 5,000 – 30,000 SHU

Ostrość 425,000 – 577,000 SHU

Ostrość 20,000 – 30,000 SHU 
MINIATURKA
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NuMex, Aurora, Chinese Five Color Pepper. Nie mam 
pojęcia jaka to konkretnie odmiana – dorosłą roślinę 
dostałam, zerwałam owoce i wysuszyłam nasiona.
Po 6 latach spokojnie wzeszły i cieszyły oczy. Wzrostem, 
budową kwiatu, liści i owocu przypomina wszystkie 
te trzy odmiany na raz. Jeśli ktoś potrafi ją zdefiniować 
– serdecznie zachęcam do kontaktu!

Krzaczek dorasta do ok.35cm wysokości i ma odrobinę 
większą szerokość. Bardzo ładnie się krzewi i buduje 
parasolowatą, równomiernie rozłożoną koronę. Owoce 
małe, 2,5-3cm, nie mają zbyt wyszukanego smaku, są 
pieprzno ostre. Już od momentu siewki papryczka jest 
śliczna – ma fioletowe zabarwienie listków. Brzegi 
dorosłych listków w kolorze ciemnej, mocnej zieleni 
i ogonki liściowe mają fioletowe podbarwienie, 
tak samo jak rozwijające się na roślinie kwiaty – wyglądają 
jak obrysowane fioletową kreską.

Owoce najpierw bladozielone, potem żółtawe, pod-
barwione na fioletowo, fioletowe, następnie zmieniają 
kolor na ciemny pomarańcz, na końcu są czerwone. 

W opakowaniu ok.20 nasion.

Pochodząca z Tajlandii ostra papryka. Roślina jednoroczna.

Krzaczek średniowysoki, ok. 70cm, rosnący sze-
roko u góry, na ok. 50-60cm, tworzy gęstą 
i bardzo widowiskową koronę. Owoce cienkie i wydłu-
żone, długości 4-6cm, rosną pionowo do góry. 

Zmieniają kolor z zielonego na zielono-fioletowy, 
a następnie na czerwony.

Dwie papryki rosły u mnie w kastrze budowlanej 
o pojemności 80l, na pojedynczą roślinę dobra będzie 
również donica 15-20l.

W opakowaniu ok. 20-25 nasion.

NuMex*

Thai Hot

Ostrość 30,000 – 50,000 SHU
MINIATURKA

Ostrość 50,000 – 100,000 SHU
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1
ZIELONA KULA

2 
STRZELISTY PURPUROWY

3 
STRZELISTY ZIELONY

Karczoch typu Globe. Kwiaty kuliste, o 
czerwonych krawędziach płatków.

Ten karczoch ma ogromne, bardzo strzę-
piaste, szaro-zielone liście. 

Odmiana Violetto di Sant’Erasmo.
Wąskie, fioletowo zabarwione pąki. 

Ten karczoch ma najbardziej zielone 
liście ze wszystkich trzech prezentowa-
nych tu odmian. To zimny ocień zieleni.

Wąskie, wydłużone, zielone pąki 
z purpurowymi końcówkami ostrych 
listków.

Ten karczoch ma szerokie, strzępiaste 
liście w kolorze zimnej, niebieskawej 
zieleni.

Karczoch (Cynara scolymus) – należy do rodziny astrowatych.
Pochodzi z rejonów Morza Śródziemnego. W ogrodzie możemy go uprawiać zarówno jako warzywo, jak i roślinę 
ozdobną – świetnie wpisuje się w trend „edible landscaping”. 

Nie ma osoby, która obok tak dużej i majestatycznej rośliny przeszłaby obojętnie, sprawdziłam!

STREFA MROZOODPORNOŚCI USDA 7-11
Karczochy spokojnie zniosą polskie warunki również 
w strefie 6 – warunkiem dobrego zimowania jest okrycie 
roślin słomą lub korą i przysypanie kompostem. Warstwa 
ochronna powinna mieć co najmniej 25cm grubości. Przy 
ciepłej zimie zdarza się, że karczochy startują już w lutym. 
Kopczyki stopniowo rozgarniamy co kilka dni, uważając żeby 
nie zniszczyć młodych przyrostów i liści.

WYSIEW
Karczoch to roślina wieloletnia przeznaczona do uprawy 
w gruncie, która kwitnie dopiero w 2 roku uprawy. 
W 1 roku tworzy tylko rozetę liści i mocny system korze-
niowy. Karczochy uprawiamy z rozsady. Jeśli dysponu-
jemy odpowiednim doświetlaniem karczochy wysiewamy 
po 15 lutego. Bez dodatkowego światła wstrzymujemy się 
z wysiewem do 15 marca. 

Nasiona można namoczyć w ciepłej wodzie przez 6-8 
godzin przed wysiewem. Siejemy po 2-3, skierowane wąskim 
końcem do dołu na głębokość ok. 2cm, do głębokiej na 
minimum 15cm doniczki w ziemię przeznaczoną do siewu 
lub do torfu odkwaszonego wymieszanego w proporcji 
5 do 1 z perlitem.
 

Po wschodach które nastąpią w przeciągu 10-14 dni zosta-
wiamy w doniczce jedną, najmocniejszą roślinę. 

Rozsadę hartujemy na 2 tygodnie przed wysadzeniem. 
Wysadzamy do gruntu po 15 maja, gdy minie niebezpie-
czeństwo przymrozków.

STANOWISKO
Słoneczne, w miarę możliwości osłonięte od wiatru. Roślina 
potrzebuje dużo miejsca – dorasta spokojnie do 2m wysokości 
ponad 1,5m szerokości. Ziemię pod karczochem ściółkujemy 
żeby dobrze trzymała wilgoć. PH podłoża 6,5-8.

NAWOŻENIE
Karczochy z racji swoich bardzo dużych rozmiarów i szyb-
kiego wzrostu potrzebują ziemi dobrze zasobnej w skład-
niki pokarmowe. Przed sadzeniem mieszamy podłoże 
z przekompostowanym obornikiem i kompostem. Ziemia 
powinna być przepuszczalna, ale musi przy tym dobrze 
trzymać wilgoć. 

SZKODNIKI
Przy młodych, miękkich liściach warto uważać na ślimaki. 
Starsze rośliny potrafi zaatakować w czerwcu mszyca bobowa.
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1 ZIELONA KULA

2 STRZELISTY PURPUROWY

3 STRZELISTY ZIELONY
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