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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.

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
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198 
Andrina  

RU, 75 dni, 20-35cm, D 

203 
Vilma  

CZ, 60-70dni, 25-30cm, D

206
Micro Tom Gold  

USA, 65-70dni, 10-15cm, D
 

Czerwona odmiana mikro pochodząca z Rosji. Idealny przykład na 
to, że w odmianach tego typu warto sterować plonem zmieniając 
wielkość pojemnika – w 3l doniczce niższy krzaczek i mniejsze 
owoce, w 5 i 7l mały pomidorowy potwór, cały od dołu do góry 
oblepiony różnej wielkości owocami!

Owoce z zewnątrz klasycznie czerwone, w środku pomarańczowe 
i bogate w beta karoten – Andrina jest zdecydowanie chrupiąca, 
z grubszą skórką.

To kwaśno-słodka odmiana, mało aromatyczna ale o bardzo 
świeżym i orzeźwiającym smaku. Niesamowicie produktywna 
roślina – mimo niewielkich gabarytów wymaga naprawdę 
mocnego, sztywnego rusztowania!

Mikrodwarf pochodzący z Czech. Charakteryzują ją eleganckie 
liście w typie rugosa i bardzo kompaktowy wzrost. Owoce 
czerwone, z pomarańczowym żelem, o wadze 15-25g.

Cukierkowo słodka, mocno skoncentrowana, aromatyczna 
i z cieniutką skórką – Vilmę bezkarnie można (a nawet trzeba) 
podjadać prosto z krzaczka! 

A ten krzaczek warto sobie w miarę wzrostu dobrze usztywniać 
i podeprzeć, bo Vilma będzie owocować gęsto i mocno, aż do 
mrozów (chyba że zabierzecie ją do domu, pod lampy, żeby 
w grudniu też móc rozkoszować się smakiem własnego pomidora). 

Jeden z najmniejszych na świecie pomidorów o żółtych owocach 
(mniejszy od niego jest już tylko Yellow Canary). U mnie 
stacjonował trochę na wyrost w 3l doniczce, a dorósł ledwo do 
12cm, prawdziwe micro! Postawcie go w widocznym miejscu, 
żeby nie krążyć z lupą i nie szukać go po ogrodzie.

Dojrzałe, okrągłe owoce Toma są słonecznie pomarańczowe, 
klasyczna już u najmniejszych odmian grubsza skórka kryje 
słodko-winne, dość suche w teksturze wnętrze. 

Piękna, subtelna dekoracja stołu w ogrodzie lub balkonowych 
skrzynek, ale czy do jedzenia? Raczej dla konesera ;)
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209
Bajaja 

USA, 65-70dni, 25-35cm, D 

216
Pinocchio Orange  

RU, 65-70dni, 10-15cm, D
 

Śliczne drobne listki i piękne, kaskadowe, porzeczkowe 
grona skupiające po 6-12 różnej wielkości owoców. Odmiana 
przeznaczona do wysokich donic lub wiszących koszy, malowniczo 
się przewiesza. 

Polecam sterowanie plonem w zależności od wielkości pojemnika, 
nie duście jej na siłę w małej 3l donicy, dajcie jej oddech w 5-7l 
a naprawdę nie pożałujecie.

Chrupiąca, grubsza skórka kryje słodki ale i orzeźwiający smak 
z fantastycznym kwiatowym aromatem na finiszu. Owoce o wadze 
8-15g są soczyste i pyszne. Bardzo produktywna i widowiskowa 
odmiana!

Mikrodwarf Pinokio Oranzhevyj pochodzi z Rosji. To sztywna, 
drzewkowata i mocno plonująca roślina o liściach ziemniaczanych 
w typie rugosa, wymaga mocnych podpór żeby nie złamać się pod 
ciężarem owoców. 

Pomyślcie o nich od razu, bo mój Pinokio uginając się pod 
pełnymi gronami załamał się całe trzy razy ;) Doniczka 5-7l będzie 
optymalna. Do 10l spokojnie zmieszczą się dwie sztuki. 
 
Żółte, okrągłe, drobne pomidorki kryją delikatny smak, mocno 
słodki, prawie bez kwaśnej nuty – ten pomidor na pewno 
zasmakuje najmłodszym, tym bardziej że jego cieniutka skórka 
na dojrzałych owocach schodzi sama, bez potrzeby parzenia.
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5  
Gartenperle 

DE, 65-70 dni, 30-50cm T, D

23  
Heart Of Ashgabat  

TM, 65 dni, 60-90cm, G, T, D

130  
Sleeping Lady  

AU/USA, 60-70 dni, 100-120cm, G, T, D

Niemiecka odmiana heirloom. Mistrz smaku i produkcji 
zamknięty w małym ciałku i bardzo wdzięcznej roślinie. 
Gartenperle daje sobie radę z wiązaniem w chłodniejsze lata 
i nawet rosnąc w worku! Roślina wiotkołodygowa, o drobnych 
liściach i niskim wzroście, z tendencją do przewieszania – idealny 
do sadzenia w wysokich albo wiszących donicach, polecam 10-15l. 

Różowe owoce wielkości dużej czereśni, pięknie perliście 
błyszczące zebrane są w bogate grona po 8-12 sztuk. 3 lata temu 
z jednego krzaczka, fertygowanego, rosnącego w polietylenowym 
worku, przez cały sezon zerwałam 2,950g owoców! 

Słodko-kwaśne, wyraziste, bardzo aromatyczne, ‘malinówkowe’ 
i z cieniutką skórką. Ideał do bezkarnego podjadania i sałatek!

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 dobrze mimo chłodu.

Mięsisty pomidor w typie odmiany Lima – odczuwalnie twardy 
i jędrny, słodki, prawie bez kwaśnej nuty, mało wyrazisty 
do jedzenia sauté. Ale to super pomidor na przetwory, na pasty 
i do marynowania, zyskuje w towarzystwie przypraw, olei 
smakowych i marynat – w sezonie 2020 zdjęłam 5,400g z jednej 
rośliny!

Nie zrywamy za wcześnie - ma być słonecznie, mocno pomarańczowy!

Dwarf z projektu Dwarf Tomato Project, krzyżówka Patriny Nuske 
Small z linii „Grumpy”, stworzona z odmian Budai Torpe i mojej 
czarnej ulubienicy, pomidora Black From Tula. 

Jego mocne strony to sztywny drzewkowaty pokrój, regularny 
liść, dobra odporność na choroby grzybowe, brak staśmionych 
kwiatów i równomiernie przyrastające owoce. 

A owoce kryją mocny, charakterystyczny dymny smak ciemnych 
odmian. Pomidor soczysty i aromatyczny, zrównoważony, lekko 
słony i mineralny na finiszu. Amatorom ciemnych odmian gorąco 
polecam!
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133  
Tasmanian Chocolate  
AU/USA, 70-75 d, 100-120cm, G, T, D 

134  
Dwarf Champion  
USA, 75 dni, 75-90cm, G, T, D
 

180 
Kryptonite  
USA, CA, 80 dni, 100-150cm, G, T, D
 

Dwarf pochodzący z projektu DTP, jeden z najwcześniej 
ustabilizowanych, krzyżówka Patriny Nuske Small między New 
Big Dwarf i Paul Robeson z linii „Happy”, stworzona w 2006, 
pierwszy raz do sprzedaży udostępniona przez Victory Seeds  
w 2010. 

Sztywny, drzewkowaty pokrój, dobrze sprawdzający się przy 
uprawie w 15l donicy – owoce równomiernie przyrastające, bez 
tendencji do taśmienia, odporny na choroby.

Dość regularne w kształcie pomidory typu befsztyk, spłaszczone 
na biegunach, ceglane w przekroju z zielonym żelem. Słodki, 
fantastycznie owocowy w smaku pomidor, delikatny w teksturze 
– dosłownie rozpływa się w ustach. Godny miejsca w ogrodzie!

Jedna z pierwszych na świecie odmian pomidora nazwana dwarf, 
ustabilizowana w 1886 i wprowadzona do sprzedaży w 1896 przez 
Alexandra Livingston’a w katalogu ‘True Blue Seeds’. Przepyszny 
New Big Dwarf którego już znacie z zeszłego sezonu to jego 
genetyczne dziecko, powstałe z krzyżówki z odmianą Ponderosa. 

Bardzo grube łodygi, silny drzewkowaty pokrój, liście 
ciemnozielone i bujne w typie rugosa. Owoce o wadze 100-250g 
to purpuroworóżowe befsztyki, gładkie i perliście błyszczące.

Champion smakowo jest do bólu wręcz klasyczny – archetypiczny, 
słodko-kwaśny smak, dobrze zbalansowany. W tych owocach 
zamknięty jest kawał pięknej, pomidorowej historii!

Egzotycznie wyglądająca kompaktowa odmiana GWR (green 
when ripe) z turkusowymi, zielonymi i żółtymi plamkami 
i prążkowaniem, z ciemnymi przebarwieniami antocyjanu.

Średnio późny, liście ma często naturalnie pokręcone, jak 
uczesane wiatrem. Owoce o wadze 80-100g zebrane są w grona  
po 5-6 sztuk. Polecam do prowadzenia na 2-4 pędy.

Odczuwalnie cytrusowy, pikantny i zdecydowany w smaku. 
Delikatny miąższ o konsystencji gruszki z długim owocowo-
czekoladowym finiszem na podniebieniu. Najlepszy na surowo!
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190 
Pixie Striped 
? ,75 dni, 50-60cm, G, D

192 
Auria Dwarf  
UA, 75 dni, 60-100cm, G, T, D
 

194  
Moonstone
/Lunnij Kamen 
UA, 75dni, 50-70cm, G, T, D
 

Dwarf szczególnie polecany do uprawy w pojemnikach, 
o regularnym wzroście, bardzo dobrej produktywności 
i pięknym wyglądzie – owoce są jaskrawoczerwone, bardzo 
błyszczące, w słoneczne pomarańczowe prążki poprzetykane 
gdzieniegdzie smugami soczystej żółci i zieleni. 

Słodko-słony, mineralny smak, mocny i zrównoważony. Grubsza 
skórka gwarantuje możliwość dłuższego przechowywania 
zerwanych owoców i sprawia że rzadko pękają po deszczu. 
Mocno dojrzały nabiera tekstury gruszki i dosłownie rozpływa 
się na podniebieniu. 

Owoce mają tendencję do tworzenia pustych przestrzeni – super 
wybór na śniadanie do napełniania kremowym serkiem z ziołami!

Zminiaturyzowana wersja starej i lubianej odmiany na przetwory 
– pokrój Auri w wersji ‘krasnal’ jest drzewkowaty ale dość luźny, 
ułatwia podwiązywanie a to jest obowiązkowe, bo Auria mimo że 
mini to wariat – produkuje jak szalona! 

Puszczamy na żywioł, dajemy spokojnie rosnąć, zostawiamy 5-6 
pędów. Grona bardzo bogate i ciężkie, owoców mnóstwo. 

A owoce? Jak to Auria – dość suche, mało aromatyczne, czerwone, 
bardzo błyszczące, w charakterystycznym kształcie, niezbyt 
wilgotne, z niewielką ilością żelu i pestek. Pewniak na szybkie 
letnie zupy pomidorowe – to tytan produkcji!
 
UWAGA! Nie zrywamy za wcześnie, ma się w pełni wybarwić na krzaku.

Odmiana stworzona na Ukrainie przez Ruslana Dukhov’a. Owoce 
wydłużone, z dzióbkiem, pękate, pięknie zielone, prążkowane 
dwoma odcieniami zieleni, z antocyjanowym rumieńcem 
w miejscu bezpośredniego padania światła.

Krzaczek o luźnym, szerokim drzewkowatym pokroju, łatwy 
do podwiązywania.

Owocowy i orzeźwiający, cytrusowy, kwaśno-słodki pomidor. 
Zdarza się że skórka dojrzałych owoców często zostaje 
malachitowozielona, nabiera lekkich tylko bursztynowych 
rumieńców – czy już dojrzały wyczuwamy na dotyk, powinny 
odczuwalnie zmięknąć i być sprężyste.
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200 
Dwarf Pink Passion 
AU/USA, 70-90cm, G, T, D

201  
Iditarod Red  
AU/USA, 75dni, 80-100cm, G, T, D

202  
Coastal Pride Orange
USA, 75dni, 75-90cm, G, T, D

Dwarf z projektu DTP, krzyżówka Patriny Nuske Small stworzona 
z odmian Anna Banana Russian i Roza Vetrov. Do sprzedaży 
wprowadzony w 2015. 

Roślina dość sztywna, drzewkowata, o regularnych, lekko 
pokarbowanych liściach. Owoce to malinowe serca z delikatnie 
pofałdowaną górą, o wadze ok. 100-200g. 

Przepyszna, mięsista, słodka i soczysta, klasycznie malinowa 
odmiana o bardzo cienkiej skórce i pięknym kształcie. Nasion  
i żelu w środku niewiele, za to sam smak. Delikatna i aromatyczna, 
to serduszkowy malinowy dwarfowy pewniak! 

Dwarf z projektu DTP, krzyżówka Patriny Nuske Small z linii 
„Grumpy”, stworzona z odmian Budai Torpe i mojej ulubienicy, 
Black From Tula. Krzaczek dość sztywny, drzewkowaty. 

Owoce czerwone, okrągłe, delikatnie sfałdowane na ramionach, 
bardzo błyszczące, jak pociągnięte warstwą lakieru, czasami 
z malutkim ostrym czubkiem. Wczesna i bardzo produktywna 
roślina.

Bardzo słodki, maślany, klasyczny pomidorowy smak czerwonych 
owoców. Na dobrze dojrzałych skórka schodzi sama, bez parzenia.

Odmiana Dan’a i Val Mc Murray, pochodząca z linii „Coastal”, 
zaoferowana do sprzedaży po raz pierwszy w 2007. Sztywny, 
drzewkowaty pokrój, liście regularne rugosa. Do prowadzenia na 
2-3 pędy.

Owoce słonecznie pomarańczowe, wielkości piłki tenisowej, 
delikatnie jajowate. Perfekcyjna, bardzo gęsta tekstura miąższu, 
zrównoważona ilość pestek, słodyczy i kwasku.

Słodki, mięsisty jak owoce brzoskwini, jednocześnie delikatny 
i egzotyczny – bardzo owocowy, z minimalną tylko kwaśną nutą 
dla zrównoważenia pysznego, wybitnie owocowego smaku.

UWAGA! Zrywać tylko pomarańczowe! Zerwane wcześniej, zbyt zimne, żólte i blade
w odcieniu nie ujawnią pełni potencjału i aromatu. Mam wrażenie że smak koncentruje 
się im dłużej po zerwaniu poleży – taki pomidor po 4-5 dniach rozpływa się w ustach.
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211  
Alyaska 
RU, 60-70dni, 50-80cm, G, D

213 
Dark Galaxy  
USA/CA, 75 dni, 150-160cm, G, T, D

215 
Polarnye 
RU, 60-70 dni, 60-80cm, G, D

Karłowa rosyjska odmiana plonująca niezależnie od aury – 
roślina ma cechy partenokarpiczne i wiąże owoce niezależnie 
od przebiegu pogody, niestraszne jej chłodne i ciemne lata. 
Odporny na zimno, choroby grzybowe i niskie nasłonecznienie. 
Łatwy do podwiązywania, średnio mocny krzak. U mnie ilość 
pędów ‘na żywioł’ - miejsce miał takie że rósł jak chciał.

Grubsza skórka jej drobnych owoców sprawia że mogą poleżeć 
i poczekać na swoją kolej. Smak typowy dla czerwonych odmian 
– klasyczny, pomidorowy, słodko-kwaśny, bardzo dobrze 
zbalansowany. 

Super produktywność nawet przy 2-3h słońca dziennie! U mnie 
Alyaska rosła w cieniu wielkiego orzecha i słońca miała jak 
na lekarstwo, a owoców mnóstwo.

Odmiana Brada Gates’a z 2011 roku, pędy dość wiotkie i cienkie, 
liście regularne. Owoce o wadze 50-100g zebrane są w gronach 
po 5-6 sztuk. Do prowadzenia na 2-3 pędy. 

W przekroju różowy jak klasyczna malinówka, Dark Galaxy 
z zewnątrz mieni się kolorami – antocyjanowe zabarwienie 
ramion i pomarańczową czerwień skórki nakrapiają konstelacje 
mniejszych i większych złocistych i zielonych kropek, delikatne 
smugi i pointylistyczne prążkowanie.

Mocny, słodki, owocowy, z odczuwalnym winnym posmakiem. 
Taka moc smaku i aromatu rzadko jest spotykana przy różowych 
odmianach z antho.

Odporna na chłody i złe warunki pogodowe odmiana heirloom 
pochodząca z Murmańska, z 1940 r. – wczesna, niska, zwarta, 
sztywna i mocno krzaczasta. Owoce klasycznie czerwone o wadze 
40-100g. Plonem sterujemy dobierając mniejszą lub większą 
doniczkę – ja polecam 10 lub 15l, ten pomidor owocuje równo  
i długo, wymaga podpierania ciężkich gron.

Cieniutka, mocno czerwona skórka kryje bogate, intensywnie  
pomidorowe wnętrze – słodko-słone, lekko kwaskowate, idealnie 
zbalansowane. 

Bardzo aromatyczna i mocno pachnąca, przepyszna, widowiskowa 
i produktywna odmiana! Polarnye w donicy pod chmurką długo 
opierał się chorobom grzybowym, bez żadnych oprysków.
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237 
Cream Sausage 
USA, 75dni, 75-100cm, G, T, D

238 
Dwarf Barossa Fest 
AU/USA, 70-75dni, 80-100cm, G, T, D

239  
Cherokee Tiger White 
USA, 70-75dni, 80-100cm, G, T, D

Odmiana Toma Wagnera, znanego tu już z wielu innych 
pomidorów w tym Green Zebra. Rośliny wiotkie, o długich 
pędach, łatwe do podwiązywania lub do uprawy w wysokiej 
donicy (wtedy będą elegancko zwisać), o regularnych liściach 
i mocnym plonowaniu, dość odporne na choroby grzybowe. 

Owoce jasnożółte, mięsiste i soczyste, wydłużone i zakończone 
spiczasto.

Dojrzałe Kremowe Kiełbaski są całkiem dosłownie kremowe 
w konsystencji: subtelne, delikatne, owocowe, prawie bez kwaśnej 
nuty – na finiszu bardzo przypominają owoce kiwi. Bardzo, bardzo 
plenna odmiana!

Niesamowicie produktywna, bardzo wydajna odmiana.

Dwarf z programu DTP pochodzący z krzyżówki Patriny 
Nuske-Small odmian Golden Dwarf Champion i Green Giant. 
Wprowadzony do sprzedaży w 2016 i nazwany na cześć festiwalu 
Barossa Valley– jednego z największych regionów winiarskich 
w Australii.
  
Krzaczasty, drzewkowaty, liście ziemniaczane w typie rugosa. 
Dobra produkcja przez cały sezon, owoce małe i średnie, ważą 
po 60-150g, są typowo kuliste i jasnożółte.

Kremowy, delikatny smak, słodki i odczuwalnie owocowy 
z delikatnym owocowym kwaskiem na finiszu. Dojrzałe owoce 
dosłownie rozpływają się w ustach!

Krzyżówka odmian Tigrette i Cherokee Purple stworzona przez 
Billa Jeffers’a, ustabilizowana przez Deana Slatera. Rośliny 
karłowe o krzaczastej, mocnej budowie i regularnych liściach. 

Owoce są niewielkie, mają po 30-60g. Białożółte, paskowane 
delikatnymi odcieniami bieli i zieleni. Dobrze i długo przechowują 
się po zerwaniu.

Kwaśno-słodkie, mocne, zdecydowane w smaku, naprawdę 
piękne drobne pomidory. Owocowy, bardzo orzeźwiający aromat. 
Mocno dojrzałe, z lekkim brzoskwiniowym rumieńcem, nabierają 
konsystencji gruszki i rozpływają się na podniebieniu.
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240
Verte De Huy  
BE, 75 dni, 120-160cm, G, T, D

243
Purple Smaragd  
AT, 75 dni, 160cm, G, T, D

Stara, kompaktowa odmiana heirloom pochodząca ze wschodniej 
Belgii. Owoce średniej wielkości, o wadze 150-350g, zielone, 
okrągłe, spłaszczone na biegunach i lekko pofałdowane 
na ramionach. Bezsprzecznie wart prowadzenia na 2-3 pędy - 
dobrze nawieziony produkuje owoce jak złoto! A przy większej 
ilości pędów są mniejsze i równe, nie powodują zrywania gron.

Zdecydowany ale nienachalny w smaku i gęsty w konsystencji 
befsztyk, słodki, prawie bez kwasku, jednocześnie owocowy 
i bardzo świeży, cudnie soczysty. 

Owoce równomiernie przyrastające, bez twardych przerostów 
wewnątrz i bez tendencji do taśmienia. Piękne, super produktywne 
zastępstwo dla znanej i lubianej Malachitowej Szkatułki – może 
też dłużej od niej poleżeć. 

Odmiana heirloom pochodząca z Austrii rosnąca kompaktowo, 
do ok. 140- 160cm. Rośliny są wiotkołodygowe, o delikatnych, 
spływających liściach ale i o dobrym wigorze. Wymagają 
podwiązywania mocno rozbudowanych gron i lekkiego 
prześwietlania od środka rośliny.
 
Owoce to śliwki z dzióbkiem, metaliczne, z czerwono-brązowym 
prążkowaniem, mają brunatnoczerwony miąższ i zielony żel. 

Najlepsze są mocno dojrzałe, bordowe, bardzo ciemne – ciałko 
jest delikatne w konsystencji, aromatyczne i owocowo słodkie, 
a żel z nasionami to równoważący smak, bardzo orzeźwiający 
kwasek. Grubsza skórka sprawia że owoce nie pękają, 
a po zerwaniu mogą chwilę dłużej poleżeć. Samograj!



Odmiany wysokie
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41
Summer Of Love 
USA/CA, 70-75 dni, 180-200cm, G, T

61 
Harvard Square  
USA, 75-80 dni, 180cm, G, T

149 
Purple Calabash 
USA/MX, 80-85 dni, 180cm, G, T

Ulepszona wersja Berkeley Tie Dye Green od Brada Gates’a – miał 
plonować szybciej i obficiej od swojego poprzednika. 

Piękny i produktywny befsztyk – dojrzałe owoce są słoneczno 
pomarańczowe z czerwonawymi przebarwieniami, zdobione 
w grube zielone pręgi i drobne prążkowanie, a po przekrojeniu 
pokazują ciepły zielonożółty miąższ z czerwonawym rdzeniem.

Cytrusowy, mocno owocowy, słodki aromat egzotycznych 
owoców z kwaskowym finiszem dla zrównoważenia. Dobrze 
wypełniony, mięsisty, bez twardych przerostów. Piękne, soczyste 
i przepyszne owoce!
 
UWAGA! Przy wysokich temperaturach, powyżej 30⁰C, kolor owoców będzie 
mniej nasycony, bo beta karoten ze skórki szybko się utlenia. Pomidory z końca 
sezonu są zdecydowanie lepiej i mocniej wybarwione. Różnic w smaku nie 
zaobserwowałam.

Odmiana heirloom pochodząca ze stanu Wisconsin, powstała 
ze spontanicznej mutacji pomidora Green Copia, udostępniona 
do sprzedaży w 2014. Zwycięzca w kategorii smaku na targach 
pomidorowych w Brukseli. Nie dziwi mnie to już ani odrobinę, 
ale o tym Wy musicie przekonać się sami. 

Owoce złotozielone, w miarę dojrzewania nabierają czerwonego 
rumieńca, zdobione w wyraźne, mocne zielone prążki; na 
przekroju czerwony rdzeń. Ważą po 150-400g i są zebrane  
w grona po 2-3 sztuki. Bardzo dobra, równa produkcja przez cały 
sezon i niewielka tendencja do taśmienia.

Owocowa petarda! Mocny, egzotyczny, zrównoważony aromat – 
gęsty i mocno pachnący, naprawdę fenomenalny slicer.
 

UWAGA co do kolorystyki - jak wyżej.

Ta odmiana została zapisana w amerykańskich rejestrach po 
raz pierwszy w 1963. Jej pochodzenie nie jest do końca ustalone 
i udokumentowane ale przyjmuje się że pochodzi z Meksyku. 
Unikalnie mocny i kwaskowaty w smaku pomidor miał być 
uprawiany już w prekolumbijskim Meksyku, gdzie Aztekowie 
łączyli „xitomatl” z ostrymi paprykami, tworząc w ten sposób 
salsy do ryb i mięsa. 

Niech przeklęte będą geny tego pomidora, bo to indywiduum za 
cholerę nie chce się dać ani sparzyć, ani ładnie obrać, ani pokroić,  
a przy tym jest to pomidor piorunująco mocny, pyszny, pikantny 
i charakterny. 

Nie zostaje nic innego jak mocno się w niego wgryzać, dać sokowi 
płynąć po rękach i wypluwać skórki ;) 
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162
Bronze Shell 
RU, 75-80 dni, 180-200cm, G, T

164  
Elser Farm’s Brown Derby  
USA/CA, 75-80 dni, 160-180cm, G, T

171
Zebra Prince 
BE, 75 dni, 180-200cm, G, T 

Odmiana wyselekcjonowana przez Marinę Kirishchovą ze spontanicznej 
mutacji odmiany Rusty Paste Dean’a Slater’a. Owoce wydłużone, tzw. 
paprykowe, jak pomidory typu paste czyli San Marzano, zebrane są 
w gronach po 7-12 sztuk. Warto prowadzić na 2 pędy. 

Gruby mięsisty miąższ, niewiele nasion. Roślina zdrowa, o grubszej 
skórce i wyższej odporności na choroby grzybowe, o wiotkich łodygach, 
łatwa do podwiązywania.

PRO TIP – tego pomidora kategorycznie nie zrywamy za wcześnie! 
Dajemy mu zmięknąć i zmienić odcień na kolor rdzy, ciemny i głęboki. 
Wygląda i smakuje fenomenalnie – niewiele ma dla mnie w smaku 
z klasycznego pomidora, za to zamyka całą magię aromatu uwielbianych 
przeze mnie owoców mango. Fantastyczna produktywność, świetny 
wygląd, genialny, mocno owocowy smak. Grubsza skórka sprawia, że 
nie pęka i szybko się nie psuje, może poleżeć.

Krzyżówka dwóch przepysznych, znanych odmian: Aunt Ruby’s 
German Green i Paul Robeson, stworzona przez Marię i Darrel’a 
Elser z „Elser’s Country Farm” w Kaliforni. 

Owoce to brązowe befsztyki, ceglaste, z zielonkawymi ramionami, 
ważą 150-400g. Kolorem skórki i przekroju to starszy, wysoki brat 
dwarfa Uluru Ochre. Mocny, wysoce produktywny krzak, bez 
tendencji do taśmienia mimo dużych owoców.

Po takich rodzicach mógł odziedziczyć tylko najlepsze geny 
i świetny smak – głęboki, owocowy i orzeźwiający, słodko-
kwaśny, z odczuwalną lekką mineralną słonością na finiszu, 
idealnie zrównoważony. A to świecenie od środka… No kurczę, 
jego plastry wyglądają naprawdę malowniczo!

Odmiana belgijska, pochodząca od hodowców ze sklepu 
Vertiloom. Drobne owoce sałatkowe o wadze 30-60g w kształcie 
pękatej gruszki w ciepłym, ceglastym odcieniu czerwieni, 
z bogatym i błyszczącym zielonym prążkowaniem. 

Roślina luźna, łatwa do podwiązywania, do prowadzenia na 2 lub 
3 pędy, grona typowe dla pomidorów koktajlowych, spływające, 
wiążące po 8-12 owoców.

Grubsza skórka skrywa pod sobą delikatne, mocno słodkie, 
ciemnobordowe kremowe wnętrze, a zielony żel otaczający 
nasiona, typowy dla ciemnych odmian, to idealny, mocno 
owocowy kwaśny równoważnik. Piękne, bardzo orzeźwiające 
gruszki-maluszki ;)
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178 
Cherokee Rose 
USA, 75-80 dni, 180-200cm, G, T 

182 
Moya  
ES, 75-80 dni, 170-200cm , G, T

214 
Barry’s Crazy Cherry 
USA/CA, 75 dni, 180-200cm, T

Wariacja pomidora Cherokee Purple od Brada Gates’a z Wild Boar 
Farms z 2018 roku – niespotykana, welwetowo matowa skórka, 
w szarych tonach – bardzo elegancki pomidor! 

Rośnie mocno i wysoko, warto roślinę prowadzić na 
2 lub 3 pędy żeby ten wzrost ograniczyć. Owoce ważą po 200-
300g, są spłaszczone na biegunach, u góry lekko żebrowane,  
a na dole często z charakterystycznym „pępkiem” skierowanym 
do środka owocu. 

Delikatesowy pomidor – delikatny zarówno w wyglądzie i smaku 
– kremowy w konsystencji, delikatnie dymny, lekko aromatyczny, 
soczysty. Bardzo dobra produkcja przez cały sezon, dość odporny 
na choroby grzybowe.

Hiszpańska odmiana heirloom która po raz pierwszy pojawiła 
się w katalogu Seed Savers w 2011 roku. Owoce duże i bardzo 
duże, po 250-600g, mocny wzrost, piękne wiązanie i plonowanie 
w upałach. Pomidor szeroko uprawiany w Maroku i Algierii. 

Czerwona skórka, różowe malinowe wnętrze. Pachnąca 
i aromatyczna, maślana, kremowa w strukturze, o klasycznym 
malinowym smaku z przewagą słodyczy. 

Super produkcja – warto ją prowadzić na dwa pędy, bo bogate 
grona ciężkich owoców będą wtedy bardziej wyrównane. Nie ma 
tendencji do taśmienia podczas upałów. 

Odmiana pomidora multiflora od Brada Gatesa z Wild Boar Farms, 
udostępniona do sprzedaży w 2014. Owoce drobniutkie, zebrane 
w ogromne grona po kilkadziesiąt sztuk, mają po 15-25g; owalne, 
zakończone mniejszym lub większym dzióbkiem. Nadaje się do 
prowadzenia na 2 a nawet 3 pędy – mocno rośnie.

Cieniuteńka skórka, soczyste i nieoczekiwane w smaku wnętrze 
– Zwariowane Wisienki Barry’ego są cukierkowo słodko-kwaśne, 
delikatnie kwiatowe, a chwilami odczuwalnie cierpkie na finiszu. Mnie 
przypominają soczyste, białe winogrona. Niesamowita produkcja 
i super smak! 

Uwaga przy zdejmowaniu dojrzałych owoców – grona łatwo gubią 
również owoce niedojrzałe (które potem dojrzewają, ale są troszkę 
mniej słodkie), dlatego z mojej strony nie polecam go Wam do gruntu 
czy donic (ewentualnie tylko w bardzo osłonięte od wiatru miejsce!).
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241 
Lover’s Lunch  
USA, 75-80 dni, 180cm, G, T 

Odmiana Brada Gatesa z Wild Boar Farms. Owoce zebrane w grona 
po 3-4 sztuki, średnie do dużych, ważą po 200 do 400g. Polecam uprawę 
na 2 pędy. W czasie dojrzewania owoce zmieniają kolor z żółtego na 
mocny pomarańczowoczerwony, dodatkowo prążkowane czerwienią, 
później żółcią i nakrapiane zielenią. W przekroju pomarańczowy miąższ 
poprzetykany żółcią i czerwienią, czerwony rdzeń.

Bardzo gęsty, mocno soczysty befsztyk z dużą ilością pomidorowego 
mięsa i malutkimi komorami nasiennymi. Bardzo słodki, mocno 
owocowy, egzotyczny i zdecydowanie prześliczny! Bardzo dobra, 
wyrównana produkcja przez cały sezon. 
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@karointhegarden Karolina Furnal - wszystkie prawa zastrzeżone 
 
Oświadczam, że wszystkie treści i zdjęcia zawarte w niniejszej publikacji są mojego autorstwa.
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania, częściowego lub w całości, jakichkolwiek treści bez uprzedniej 
zgody i wiedzy autora. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia moich praw będą dochodzone na mocy 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z późniejszymi zmianami.

Przydatna niespodzianka! 
Kolejne strony można wydrukować i pociąć, 
posłużą jako etykiety dla roślin. 

Zapakujcie je w szczelne woreczki strunowe!



198 
Andrina 
RU, 75 dni, 20-35cm, D 

203 
Vilma  
CZ, 60-70dni, 25-30cm, D
 

206
Micro Tom Gold 
USA, 65-70dni, 10-15cm, D
 

209
Bajaja 
USA, 65-70dni, 25-35cm, D 

216
Pinocchio Orange  
RU, 65-70dni, 10-15cm, D
 

5  
Gartenperle 
DE, 65-70 dni, 30-50cm T, D
 

23  
Heart Of Ashgabat  
TM, 65 dni, 60-90cm, G, T, D
 

130  
Sleeping Lady  
AU/USA, 70 dni, 100-120cm, G, T, D
 

133  
Tasmanian Chocolate  
AU/USA, 70-75 d, 100-120cm, G, T, D
 



134  
Dwarf Champion  
USA, 75 dni, 75-90cm, G, T, D
 

180 
Kryptonite  
USA, CA, 80 dni, 100-150cm, G, T, D

190 
Pixie Striped 
? ,75 dni, 50-60cm, G, D
 

192 
Auria Dwarf  
UA, 75 dni, 60-100cm, G, T, D
 

194  
Moonstone
/Lunnij Kamen 
UA, 75dni, 50-70cm, G, T, D
 

200 
Dwarf Pink Passion 
AU/USA, 70-90cm, G, T, D
 

201  
Iditarod Red  
AU/USA, 75dni, 80-100cm, G, T, D
 

202  
Coastal Pride Orange
USA, 75dni, 75-90cm, G, T, D
 

211  
Alyaska 
RU, 60-70dni, 50-80cm, G, D
 



213 
Dark Galaxy  
USA/CA, 75 dni, 150-160cm, G, T, D
 

215 
Polarnye 
RU, 60-70 dni, 60-80cm, G, D
 

237 
Cream Sausage 
USA, 75dni, 75-100cm, G, T, D
 

238 
Dwarf Barossa Fest 
AU/USA, 70-75dni, 100cm, G, T, D
 

239  
Cherokee Tiger White 
USA, 70-75dni, 100cm, G, T, D
 

240
Verte De Huy 
BE, 75 dni, 120-160cm, G, T, D

243
Purple Smaragd  
AT, 75 dni, 160cm, G, T, D
 

41
Summer Of Love 
USA/CA, 70-75 dni, 180-200cm, G, T
 

61 
Harvard Square  
USA, 75-80 dni, 180cm, G, T



149 
Purple Calabash 
USA/MX, 80-85 dni, 180cm, G, T 
 

162
Bronze Shell 
RU, 75-80 dni, 180-200cm, G, T
 

164  
Elser Farm’s Brown Derby  
USA, 75-80 dni, 160-180cm, G, T

171
Zebra Prince 
BE, 75 dni, 180-200cm, G, T 
 

178 
Cherokee Rose 
USA, 75-80 dni, 180-200cm, G, T
 

182 
Moya  
ES, 75-80 dni, 170-200cm , G, T

214 
Barry’s Crazy Cherry 
USA/CA, 75 dni, 180-200cm, T
 

241 
Lover’s Lunch  
USA, 75 dni, 180cm, G, T
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21 Queen of the Night 
DE, 75dni, 150cm, G, T, D

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

60 Green Agate 
CN, 75 dni, 70-90cm, G, T, D

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

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

63 Moonlight Mile 
USA, 70 dni, 150-170cm, G, T 

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

52 Carbon 
USA, 75 dni, 160cm, G, T

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

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

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

67 Ruby Suprise 
RU, 75 dni, 180cm, G, T
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68 Sgt. Peppers
USA, 75 dni, 180cm, G, T

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

90 Chernomor 
RU, 75 dni, 100-120cm, G, D

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

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

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

78 Lucky Tiger 
USA,CA, 75 d, 80-200cm, G, T

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

93 Firebird Sweet 
AU/USA, 75 d,120cm, G, T, D 

81 Green Sausage 
USA, 75 dni, 50-60cm, G, T, D

86 Brad’s Black Heart 
USA, CA, 75 dni, 180cm, G, T 

95 Damascus Steel 
USA, 75 d, 100-150cm, G, T, D 
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99 Glacial Zebra
USA,CA,75 d, 160-180cm, G, T

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

111 Tennessee Suited 
AU/USA, 75 d,100 cm, G, T, D

100 Nina Neutron
USA, 60 dni, 10-15cm, D, I 

107 Pit Viper 
USA, 75 d,100-140cm, G, T, D

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

101 Cherokee Tiger 
          Large 
USA, 75 dni, 70-100cm, G, T, D 

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

116 Cherry gałązkowy
?, 70-75 dni, 180-200cm, G, T

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

110 Florentine Beauty
IT, 75 dni, 180-200cm, G, T

117 Flanders Contrast
USA, 75-80 dni, 200cm, G, T
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118 Venus 
UK, 70-75 dni, 20-35cm, D, I

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

132 New Big Dwarf
USA, 75 dni, 60-90, G, T, D

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

124 True Colors
CA, 75 dni, 180-200cm, G, T

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

121 Blazing Beauty 
AU/USA,80 d, 90cm, G, T, D

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

136 Banded Amazon
USA, 65 dni, 130cm, G, T, D

122 Dwarf Wild 
          Spudleaf 
AU/USA, 75 d, 100cm, G, T, D

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

137 Bandelier
USA, 75 d, 100-150cm, G, T, D
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138 Cherokee Lime 
          Stripes 
USA, 75 dni, 180cm, G, T

152 Thorburn’s  
          Terra Cotta 
USA, 75 dni, 180-200cm, G, T

165 Emalia
FR, 75 dni, 100-150cm, G, T, D

140 Dwarf Velvet Night
AU/USA, 75 d, 120cm, G, T, D

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

167 Lime Green Salad
USA, 70 dni, 60-90cm, G, T, D

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

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

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

150 H-34 Rot  
          /Jolie Coeur 
USA, 75 dni, 180-200cm, G, T

163 Saucy Mary
AU/USA, 75 d, 100cm, G, T, D

169 Rebel Starfighter 
          Vt-16 
USA, 75 dni, 180-200cm, G, T
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218 Woolly Kate 
USA, 80 dni, 80-120cm, G, T, D

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

172 Roghwood Golden 
         Plum 
USA, 75 dni, 100cm, G, T, D

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

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

220 Balkonzauber 
DE, 70 dni, 50cm, D

@karointhegarden Karolina Furnal - wszystkie prawa zastrzeżone 
 
Oświadczam, że wszystkie treści i zdjęcia zawarte w niniejszej publikacji są mojego autorstwa.
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania, częściowego lub w całości, jakichkolwiek treści bez uprzedniej 
zgody i wiedzy autora. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia moich praw będą dochodzone na mocy 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z późniejszymi zmianami.


