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I. Wstęp 

Kuzyni pomidora znani byli już w starożytności, a opisani zostali w II w. n.e. przez 
Galena (Claudius Galenus – filozof, lekarz i prekursor farmacji naturalnej) jako 
Lycopersicon (wilcza brzoskwinia). Znane nam pomidory pochodzą natomiast 
z andyjskich dolin Peru i północnego Chile, gdzie spotyka się je w stanie dzikim do 
dzisiaj. Wykopaliska geologiczne potwierdzają, że zostały udomowione w V/VI wieku 
n.e. prawdopodobnie przez Tolteków – przodków Azteków i Inków, którzy w języku 
nahua nazywali je tomatl. Tak samo jak podobne do nich owoce w pergaminowej 
osłonce, dziś znane jako pomidor skórzasty, czyli Physalis ixocarpa. W Ameryce 
Środkowej pojawiły się prawdopodobnie dzięki migracjom żółwi z Galapagos i ptakom. 
Nasiona znaleziono w ich zwapniałych odchodach. Z Meksyku nasiona obu „wersji” 
pomidora (nazwanego wówczas jabłkiem peruwiańskim) przywiózł do Europy hiszpański 
konkwistador Hernán Cortés w 1519 roku. Mięsiste i soczyste owoce Hiszpanie 
nazwali tomato, te drugie, mniejsze i skórzaste – tomatillo lub xitomatl. W 1544 roku 
Pietro Andrea Matthioli opublikował pierwszy europejski opis pomidora. Nazwał go 
złotym jabłkiem (wł. pomi d'oro, łac. mala aurea), ponieważ pierwsze uprawiane 
pomidory były w większości żółte. 
Pomidorom bardzo odpowiadał klimat południowej Hiszpanii, Portugalii i Włoch. 
Hiszpanie zajęli się rozprowadzaniem ich po całym świecie (wróciły nawet na Karaiby), 
w tym na Filipiny, skąd rozprzestrzeniły się na całą Azję. Natomiast Włosi i Portugalczycy 
skupili się na ich uprawie i odnieśli wielki sukces. Już w 1692 roku podano pierwsze 
przepisy kulinarne. Dzisiejszy wygląd pomidora na pierwszych rycinach ok. 1850 roku 
przedstawił niemiecki ogrodnik Ernst Benary. 
Początkowo pomidor traktowany był jako owoc. Ze względu jednak na pewne 
regulacje celne w USA, bardziej sprzyjające warzywom niż owocom, farmerzy 
amerykańscy rozpoczęli starania o uznanie go za warzywo. Głównym argumentem 
była niższa zawartość cukrów w porównaniu z owocami oraz fakt, że w odróżnieniu od 
roślin owocowych pomidory są zielne i jednoroczne. Pozytywny wyrok Sądu Najwyższego 
USA został wydany w 1983 roku. 
Oficjalnie do Polski pomidor trafił w czasie I wojny światowej w 1914/15 r. z wojskami 
z Kaukazu. Prawdopodobnie jednak znany był u nas wcześniej, skoro jego nasiona już 
na przełomie XVIII/XIX w. zabrali ze sobą emigranci do Nowego Jorku. Chyba żadne 
warzywo nie jest tak popularne jak pomidor. Jeszcze 20 lat temu aktualna była 
piosenka „Addio pomidory” o zimowym czasie tęsknoty za tym aromatycznym 
i smakowitym warzywem-owocem. Globalizacja rynku i pojawienie się sieci 
handlowych spowodowały, że pomidory można kupić przez cały rok, zwłaszcza 
z upraw szklarniowych. Wówczas po chwilowej radości zaczęło się narzekanie na brak 
smaku i aromatu. O gustach się nie dyskutuje, jednak nie można konsumentom 
odmówić racji. Obecne wymagania rynku skierowane są głównie na tzw. jakość 
handlową, czyli wygląd i trwałość owoców. Popyt na pomidory jest ogromny, więc 
produkcja musi za nim nadążać, a uprawy powinny dawać wysokie plony. Z tych 
względów ogrodnicy wybierają najplenniejsze, najodporniejsze odmiany i zmuszają do 
największego wysiłku plonotwórczego. Nie dzieje się to wcale przez stosowanie 
ogromnych dawek nawozowych czy specjalistycznych podłoży. Ogromny wpływ na 
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wielkość plonów ma pozbawienie roślin stresów pogodowych, co jest możliwe 
w nowoczesnych szklarniach. Faktem jest, że w optymalnych warunkach nic nie 
przeszkadza w tworzeniu się owoców, ale też nic nie zmusza do intensywnego 
gromadzenia na zapas substancji budulcowych (cukry, białka, kwasy organiczne) 
przeznaczonych dla owoców i nasion. Pomidor rosnący w mniej korzystnych 
warunkach (tunele foliowe, pole) zawsze gromadzi dużo takich substancji 
zapasowych. A my korzystamy z tego, gdyż nadają one pomidorowi wspaniałe walory 
konsumpcyjne. Z tego względu najbardziej doceniamy wygrzane w słońcu pomidory 
polowe (nie polne, bo polne oznacza dzikie rośliny na łąkach i nieużytkach). 
Dlaczego jednak tęsknimy za bardzo starymi odmianami? Na pewno trochę 
z sentymentu. Jest też ważniejszy powód. Wiele z nich ma tzw. krótką historię 
hodowli, ponieważ są bliskimi krewniakami dzikich pomidorów i ich kuzynów. Gdy 
prowadzono ich selekcję, to nie stawiano na pierwszym miejscu wysokiego plonowania, 
a właśnie walory smakowe, przydatność do przetwarzania, trwałość, a w końcu 
odporność na stresy związane z działalnością patogenów czy z pogodą. Te cechy są tak 
utrwalone, że przetrwały do dzisiaj w kolejnych pokoleniach. Rozprzestrzenianie się 
polifagów i uodpornianie się patogenów na środki ochrony zawsze stanowią zagrożenie. 
Obserwuje się jednak, że w produkcji amatorskiej właśnie stare odmiany wykazują 
większą odporność na wspomniane czynniki. Nie oznacza to jednak, że nowe odmiany 
pomidorów, zwłaszcza polowych, nie są warte zainteresowania. Nowych odmian jest 
bardzo dużo. Kreacje polskich firm hodowlanych są szczególnie dobrze, wiarygodnie 
opisane, a informacje te są łatwo dostępne. Zdecydowanie mniej informacji znajduje 
się na temat dawnych odmian pomidora, dlatego właśnie im tę broszurę poświęcamy. 
Wśród nich znajdą się też ciekawe odmiany, które jeszcze do niedawna nie były 
w Polsce znane (odmiany zagraniczne), a obecnie są już dostępne. Ze względu na 
wybitne walory smakowe prawie wszystkie zaprezentowane odmiany mają status tzw. 
odmian pamiątkowych (ang. heirloom tomato), u nas znanych jako tradycyjne. 

II. Wymagania pomidora, warunki uprawy 

2.1. Stanowisko i płodozmian  
Pomidor ma umiarkowane wymagania w stosunku do podłoża. Jego system korzeniowy 
dobrze radzi sobie w różnych warunkach glebowych (gleba bardzo ciężka, zlewna lub 
podmakająca). Również świetnie się rozwija w małej ilości podłoża, np. w pojemnikach. 
Warunkiem powodzenia jest dostarczenie mu odpowiedniej ilości składników 
pokarmowych i wody oraz zapewnienie temperatur w zakresie od 15° do 30°C. 
Im cieplejsze, szybciej nagrzewające się podłoże i wyższe temperatury po sadzeniu 
(min. 12°C), tym pomidory będą wcześniej dojrzewały. Pomidor wymaga dużej 
intensywności światła. Jednak w czasie upałów liście zwijają się rurkowato (fot. 1), 
a owoce mogą ulec przegrzaniu lub poparzeniu (fot. 2). Z tych powodów powinno się 
dobrze wybrać miejsce sadzenia. Najlepsze jest lekkie zacienienie, które w godzinach 
popołudniowych jest delikatnie osłonięte od strony południowo-zachodniej.  
Pomidor doskonale reaguje na płodozmian. Wtedy jest lepsze wykorzystanie 
składników pokarmowych z gleby zarówno przez pomidora, jak i rośliny, które 
w kolejnych latach będą rosły na danym stanowisku. Wspomaga to także ochronę 
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systemu korzeniowego przed chorobami odglebowymi. Najważniejsze jest unikanie 
sadzenia bezpośrednio po sobie roślin spokrewnionych (papryka, bakłażan, ziemniak) 
lub atakowanych przez te same choroby korzeni (rośliny dyniowate). Mogą one 
wracać na to samo miejsce co 2–3 lata. Między uprawą pomidora i ogórka powinien 
upłynąć przynajmniej 1 sezon. W dobrze zaplanowanym płodozmianie koniecznie 
powinny znaleźć się rośliny bobowate (groch, fasola, bób, ciecierzyca, soczewica). 
W większych ogrodach sprawdza się łubin, lucerna, koniczyna, nostrzyk, rutwica, 
sparceta, seradela, traganek czy wyka. Dają one dużą masę zieloną, a w czasie 
kwitnienia mają walory dekoracyjne i są rajem dla owadów zapylających. Przyorane 
stanowią doskonały nawóz zielony (podobnie działa facelia, gryka, gorczyca i rzepak). 
Bardzo dobrym przedplonem dla pomidora są rośliny płytko korzeniące się – cebula, 
por, seler, burak, kapustne i warzywa liściowe, które mogą stanowić też przedplon 
wiosenny. Uprawiając pomidora w szklarni czy tunelu, gdzie utrudnione jest zmiano-
wanie, warto zastosować właśnie przedplony wiosenne: sałatę, rzodkiewkę, buraka 
ćwikłowego na botwinkę, kapustę pekińską. Po zakończeniu uprawy można wysiać 
np. gorczycę lub rzepak na wiosenne przyoranie. Na ciężkich, zwięzłych glebach 
strukturo-twórczo działa zboże ozime przyorane przed sadzeniem pomidora. 

2.2. Przygotowanie gleby do sadzenia  
Doskonałym rozwiązaniem poprawiającym sprawność gleby jest zastosowanie 
nawozu organicznego, tj. dobrze rozłożonego obornika (do 4 kg/10 m2), gnojówki 
(do 40 l/10 m2), kurzaka lub kompostu (do 3 kg/10 m2). W ten sposób zwiększa się 
ilość materii organicznej i pożytecznych mikroorganizmów w glebie, poprawia 
strukturę i zasobność, a nawet jej oporność w stosunku do patogenów. Nawozy te 
trzeba przekopać natychmiast po podaniu. Najlepiej zastosować je jesienią do k. XI lub 
wiosną po 1 III, ale nie później niż 3 tygodnie przed sadzeniem pomidorów. Bardzo 
dobre są również nawozy organiczne granulowane. Nawożenie organiczne i duża ilość 
materii organicznej pozwala utrzymać lekko kwaśny odczyn gleby (pH 5,5–6,5). Jest on 
optymalny dla pobierania składników pokarmowych przez rośliny. Wzrost odczynu 
gleby następuje podczas nawadniania wodą wodociągową lub studzienną, o wysokiej 
zawartości wapnia (Ca) i magnezu (Mg).  
Przed sadzeniem gleba powinna być nawodniona i przekopana na głębokość 20–30 cm, 
w zależności od struktury. Co kilka lat warto przekopać ją głębiej i wykonać analizę 
zawartości składników mineralnych. Zdarza się bowiem, że pomimo podlewania 
zawapnioną wodą, ilość Ca w glebie bardzo spada i trzeba ten składnik uzupełnić 
jesienią (wapnem nawozowym) lub wiosną (kredą, wapniakiem lub saletrą wapniową). 
Nie warto robić tego „na oko”. Jeśli nie znamy rzeczywistych potrzeb wapnowania, to 
dawka nie powinna być większa niż 1–2 kg/10 m2. Zbyt duże ilości, zwłaszcza wapna 
lub kredy, mogą nadmiernie podnieść odczyn gleby. Należy pamiętać, żeby w tym 
samym terminie nie podawać obornika. 

2.3. Uprawa pomidora – żywienie i nawadnianie 
Przygotowanie rozsady. Jednym z ważniejszych warunków powodzenia uprawy jest 
mocna, krępa rozsada pomidora. Produkując ją we własnym zakresie trzeba zapewnić 
jej dobre podłoże i dużo światła. Niedoświetlone sadzonki są wyciągnięte i równie 
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słabe jak te niedożywione. Jeśli nie uda się wyprodukować krępej rozsady, to rośliny 
można sadzić dość głęboko, by z pędu wyrosły nowe korzenie, a rośliny były bardziej 
stabilne. Niestety grozi to porażeniem pędu przez choroby grzybowe (więdnięcie 
roślin po sadzeniu, brązowy pierścień na pędzie). 
Podłoże. Samodzielne przygotowanie dobrego podłoża nie jest łatwe. Musi mieć ono 
odpowiednią strukturę i odczyn, dobrze utrzymywać wodę i zawierać składniki 
pokarmowe. Bez tego rośliny, nawet jeśli urosną, będą w złej kondycji. W trakcie 
uprawy będą podatne na stresy klimatyczne i patogeny. Najlepszym podłożem są 
gotowe substraty torfowe.  
Temperatura.Do kiełkowania trzeba pomidorom zapewnić temperaturę 22–27°C, ale 
później, im gorsze warunki świetlne, tym niższą temperaturę należy utrzymywać. Nie 
niższą jednak niż 16–17°C. Konieczne jest, aby temperatura powietrza była wyższa niż 
podłoża, a dzienna wyższa niż w nocy.  
Sadzenie. W pole można pomidora sadzić dopiero w drugiej połowie maja, gdy minie 
niebezpieczeństwo późnowiosennych przymrozków. Nieco wcześniejszy termin można 
zaryzykować, planując przykrycie roślin niskim tunelem lub agrowłókniną. Osłonę 
zdejmujemy, gdy rośliny dorosną do powłoki. Natomiast dysponując tunelem 
wysokim czy szklarnią sadzić można już w połowie kwietnia. Trzeba być jednak 
przygotowanym na konieczność dogrzewania uprawy. W takich obiektach można 
posadzić pomidory na balotach zagrzewanej słomy (tak jak ogórka), która oddając 
ciepło w trakcie rozkładu nagrzewa powietrze wokół roślin. 
Żywienie roślin. Pomidor to gatunek dość wymagający. Azot (N) jest najważniejszym 
składnikiem, decydującym o wielkości wytworzonej masy roślinnej i wysokości plonu 

pomidora. Pomidor nie lubi jednak zbyt dużych ilości N. Bardzo dobrze rośnie po 
nawozach zielonych, które dostarczają 20–40 mg N/dm3 gleby lub po jeszcze 
zasobniejszym kompoście. Nadmiar azotu powoduje silny wzrost masy zielonej, 
zwłaszcza u odmian wysokorosnących. Wpływa na słabe i późne wiązanie owoców, 
które miewają zieloną piętkę (fot. 3), galaretę (o ile nie jest to cecha odmianowa), 
słabsze wybarwienie, szybciej miękną po zbiorze, mogą być też mniej aromatyczne. 
Pomidor bardzo lubi fosfor (P), zwłaszcza po sadzeniu w okresie chłodów i potas (K), 
którego w glebie powinno być ok. 2 razy więcej niż azotu. W tym przypadku również 

dobry bilans składników zapewnia kompost roślinny. Niedobór K skutkuje przede 
wszystkim powstawaniem niewybarwionych, zielonkawożółtych, rozmytych plam na 
owocach (fot. 4), większą podatnością na ich przegrzewanie (fot. 2), szybszą utratą 
turgoru roślin podczas upałów i pogorszeniem smaku owoców. Najbardziej 
problematycznym składnikiem jest jednak wapń (Ca). Jest on łatwo pobierany jedynie 
w optymalnych warunkach wilgotnościowych i wtedy dociera bez problemu do 
owoców. Jeśli gleba jest zbyt wilgotna, zbyt sucha lub jej wilgotność gwałtownie się 
waha (np. okresowe przesuszenie, a potem bardzo obfite podlanie gleby), to rośliny 
mają trudności z transportem Ca z korzeni do owoców. Najbardziej cierpią zawiązki, 
choć objawy pojawiają się najczęściej, gdy owoce dorastają. Występuje wówczas 
sucha zgnilizna wierzchołkowa owoców (taka „roślinna osteoporoza”). Słabo 
wysycone wapniem tkanki na szczycie owocu zapadają się, zasychają w czasie suszy 
lub rozpulchniają w warunkach wysokiej wilgotności powietrza (fot. 5). Pomidory, jak 
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wszystkie warzywa, powinny być nawadniane regularnie. Dzięki temu „uczą się” jak 

gospodarować wodą i są bardziej odporne na stresy termiczne. Nie sugerujmy się 
stopniem wysuszenia powierzchni gleby. Wilgotność sprawdzamy na głębokości 5–10 cm, 
a odpowiednio wilgotne podłoże (bez wyciekającej wody) powinno lepić się w palcach. 
Podlewamy dotąd, aż przemoczona zostanie kilkucentymetrowa warstwa. W przeciwnym 

wypadku na darmo zużyjemy wodę, ponieważ rośliny nie zdążą z niej skorzystać, zanim 
wyparuje. 

Optymalna dla pomidora zawartość składników pokarmowych w 1 dm
3 gleby wynosi: 

90–120 mg N, 60–80 mg P, 200–250 mg K, 60–90 mg Mg i 1200–1500 mg Ca, dlatego 
warto przed sadzeniem wykonać analizę gleby, by niepotrzebnie nie stosować 
nawozów lub nie zagłodzić roślin. 
Jeśli decydujemy się na mineralne żywienie pomidora, to najlepiej 2/3 planowanej 
dawki nawozów zastosować w trakcie przygotowania miejsca do sadzenia, a resztę  
2–4 tygodni po sadzeniu. 
Dokarmianie roślin w czasie wzrostu zalecane jest szczególnie wtedy, gdy są osłabione 
lub gdy panują niekorzystne warunki klimatyczne. Przy zabiegach dolistnych trzeba 
wybierać nawozy ściśle do tego przeznaczone. Na rynku jest również wiele substancji 
zwanych stymulatorami wzrostu, które znakomicie poprawiają kondycję roślin. Bardzo 
szeroka jest oferta nawozów i stymulatorów przeznaczonych do upraw ekologicznych. 
Najprostszymi i bardzo efektywnymi są gnojówki z roślin np. z pokrzywy czy żywokostu. 
Trzeba tylko zaakceptować ich zapach, albo dołożyć odpowiedni zestaw efektywnych 
mikroorganizmów (EM). 

2.4. Ochrona roślin przed patogenami 
W ochronie roślin najważniejsza jest profilaktyka. Oprócz zwiększania oporności gleby 
(rozdział 2.1) ważne są zabiegi doraźne, takie jak regularne usuwanie chwastów – 
najlepiej w jak najmłodszej fazie i niedopuszczanie do ich kwitnienia i rozsiewania się. 
W ogrodach należy chwasty wyrywać ręcznie, podcinając ich części nadziemne. Należy 
unikać naruszania powierzchni gruntu, by nie stwarzać dogodnych warunków dla 
kiełkowania następnych. 
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie ściółek, np. czarnej, grubej agro-
włókniny 50 g/m2, słomy czy skoszonej trawy, wymieszanej z grubszym materiałem, 
np. patykami, drobną korą, zapobiega tworzeniu się nieprzepuszczalnego, butwiejącego 
kożucha. Ściółki ograniczają wzrost chwastów, chronią glebę przed wyparowywaniem 
wody i migracją niektórych szkodników glebowych. 
W hodowli nowoczesnych odmian heterozyjnych (mieszańcowych) pomidora zwraca 
się uwagę na odporność w stosunku do wielu chorób (co nie ma ona nic wspólnego 
z GMO). Natomiast stare, tradycyjne odmiany posiadają własną genetyczną tolerancję. 
Choroby. Najgroźniejszymi chorobami pomidora są patogeny grzybowe. Jedną z nich 
jest zaraza ziemniaczana (Phytophthora infestans), która wywołuje brunatnienie 
i gnicie pędów, liści i owoców (fot. 13). Nawet w ciągu doby może zniszczyć większość 
roślin. Nie ma odmian całkowicie odpornych na tę chorobę, ale u niektórych infekcja 
przebiega łagodnie. Po usunięciu uszkodzonych części rośliny nadal plonują. Do tej 
kategorii zaliczają się m.in. odmiany ‘De Barao’ i ‘Ostrawski Wczesny’ oraz wiele 
odmian koktajlowych. Nasileniu infekcji sprzyja bliskość upraw ziemniaka, duże 
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zagęszczenie roślin, uprawa w obniżeniach terenu, duża wilgotność powietrza po 
okresie upałów. Z tego względu pomidory dobrze jest sadzić w miejscu przewiewnym, 
unikać moczenia roślin w czasie podlewania, usuwać nadmiar liści i sukcesywnie 
zbierać dojrzałe owoce. Alternarioza pomidora (Alternaria solani) pojawia się głównie 
jako tzw. patogen wtórny, czyli poraża już wcześniej uszkodzone tkanki. Zaatakowane 
części owoców stają się skórzaste, zasychają i pokrywają się czarnym, aksamitnym 
nalotem (fot. 14). Na owocach groźna jest szczególnie pod koniec okresu wegetacji. 
Trochę podobne objawy daje antraknoza owoców pomidora (Colletotrichum 
coccodes). W przypadku tej choroby plamy są większe, wyraźnie koncentryczne, na 
ogół w części boczno-wierzchołkowej owocu. Rozwojowi choroby sprzyja długo 
utrzymująca się wilgotność roślin i duże różnice temperatury pomiędzy dniem i nocą. 
Zarodniki roznoszą się z kroplami wody podczas podlewania lub opadów atmosfe-
rycznych. Takie warunki sprzyjają także rozwojowi zgnilizny twardzikowej (Sclerotinia 
sclerotiorum) – fot. 15, i szarej pleśni (Botrytis cinerea), które najgroźniejsze są 
w czasie kwitnienia i owocowania.  
Niebezpieczne są też bakteriozy – np. bakteryjna cętkowatość pomidora (Pseudomonas 
syringa pv. tomato), której źródłem są najczęściej resztki roślinne pozostawione 
w glebie oraz porażone nasiona. Bakterie rozprzestrzeniają się z kroplami wody 
podczas silnych opadów deszczu oraz mechanicznie w trakcie prac pielęgnacyjnych.  
Szkodniki. Stanowią poważne zagrożenie dla pomidora, zwłaszcza nicienie, niszczące 
korzenie roślin. Na zmniejszenie ich populacji wpływa odpowiednie przygotowanie 
gleby i płodozmian. Duże zagrożenie stanowią: wciornastek, który przenosi wirusa 
brązowej plamistości pomidora (TSWV) – fot. 16, mączlik, stonka ziemniaczana 
(najlepiej zbierać ręcznie chrząszcze i larwy), rolnice (larwy pewnych motyli nocnych) 
i drutowce. Pomocne w zwalczaniu szkodników są pułapki wabiące i unieruchamiające 
owady oraz ich naturalni wrogowie. Można zastosować preparaty biologiczne 
w postaci larw i osobników dorosłych drapieżców i pasożytów, np. pasożytnicze 
nicienie, grzyby, bakterie oraz owady. Jednak często trudno jest utrzymać ich aktywne 
populacje w warunkach polowych. Największymi sprzymierzeńcami są naturalnie 
występujący wrogowie szkodników, np. kruszynki, mszycarze, biedronki, larwy 
złotooków (fot. 17), skorki (fot. 18), wiele chrząszczy oraz ptaki. Ich liczebność 
w ogrodzie zależy od różnorodności roślin oraz przygotowania miejsca do 
gniazdowania i bytowania (np. poidełka dla owadów i ptaków). 
Jednym z warunków utrzymania zdrowotności roślin jest usuwanie porażonych 
i uszkodzonych części oraz szkodników natychmiast po ich zauważeniu. Pojawia się też 
coraz więcej naturalnych preparatów opartych na wyciągach roślinnych (ekstrakty 
z grejpfruta, z drzewa herbacianego, olejki aromatyczne) lub pożytecznych mikro-
organizmach (EM, Pythium oligandrum, Trichoderma sp., Coniothyrium minitans, 
Bacillus subtilis). Odznaczają się one dobrą skutecznością, ale muszą być stosowane 
profilaktycznie i regularnie. Jednak czasem trudno poradzić sobie z chorobami 
i szkodnikami bez stosowania ochrony chemicznej. W takiej sytuacji należy używać 
tylko preparatów zarejestrowanych na pomidora, znajdujących się w oficjalnym 
obrocie i ściśle przestrzegać zasad ich stosowania opisanych w etykiecie. Nie będzie 
wówczas problemu z ich negatywnym wpływem na nasz organizm i środowisko. Jako 
przykład można podać zabiegi zwalczające mszyce, które należy wykonywać do 10 dni 
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po pojawieniu się pierwszych osobników. Później pojawiają się już wrogowie 
naturalni, dla których insektycydy są zabójcze. Decydując się na użycie insektycydów 
należy: unikać tych o szerokim spektrum działania i zastępować je środkami selek-
tywnymi, dedykowanymi określonemu patogenowi, stosować zabiegi tylko punktowo, 
jeżeli szkodnik nie występuje na całej plantacji. 
Ważne i kompleksowe informacje dotyczące prośrodowiskowej uprawy i ochrony 
pomidora można znaleźć w metodykach integrowanej produkcji  
(https://piorin.gov.pl/publikacje/metodyki-ip/) oraz metodykach integrowanej ochrony 
i sygnalizatorach ochrony (http://www.inhort.pl/serwis-ochrony-roslin). 
 

  
Fot. 1. Zwijanie liści to mechanizm obronny 
rośliny przed przegrzaniem, ale sprzyja 
oparzeniom owoców 

Fot. 2. W przegrzanych owocach odwodnienie 
galarety powoduje pustowatość komór; na 
oparzelinach rozwija się szara pleśń i Alternaria sp. 

  
Fot. 3. Zielona piętka jest cechą odmianową lub 
objawem nadmiernego odżywienia azotem 

Fot. 4. Objawy niedoboru potasu w owocach 

https://piorin.gov.pl/publikacje/metodyki-ip/
http://www.inhort.pl/serwis-ochrony-roslin
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Fot. 5. Sucha zgnilizna wierzchołkowa 
owoców 

Fot. 6. W trakcie owocowania wskazane jest 
usuwanie liści pod dojrzewającym gronem 

  
Fot. 7. Potężny rdzeń powstaje przy 
nadmiernym nawożeniu i nawadnianiu 

Fot. 8. Przykielichowe pękanie owoców 
świadczy o wahaniach wilgotności w trakcie 
dojrzewania i skokowych przyrostach owocu 

  
Fot. 9. Ordzawienia na skutek wahań wilgot-
ności, zwłaszcza podczas niskich temperatur 

Fot. 10. Mechaniczne uszkodzenia zawiązków 
korkowacieją i rozrastają w blizny 
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Fot. 11. Podatność na proliferację (zaburzenie 
hormonalne) jest cechą genetyczną, ale 
sprzyjają jej gwałtowne zmiany klimatyczne  

Fot. 12. Kiełkowanie nasion wewnątrz owocu 
(żyworodność) po okresowym przechłodzeniu 
i kolejnym podniesieniu się temperatury 

  
Fot. 13. Zaraza ziemniaczana (Phytophthora 
infestans) na pomidorze 

Fot. 14. Alternarioza pomidora (Alternaria sp.) 
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Fot. 15. Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia 
sclerotiorum) na pędzie pomidora 

Fot. 16. Wirus brązowej plamistości pomidora 
(TSWV) – u góry i wirus mozaiki pepino 
(PepMV) – u dołu 

  

  
Fot. 17. Złotook i jego drapieżna larwa Fot. 18. Skorek zjadający jaja mszycy 

III. Typy i odmiany pomidora 

Pierwsze odmiany, czyli opatrzone nazwą populacje pomidora o wyraźnych, 
wspólnych cechach powtarzających się z pokolenia na pokolenie, pojawiły się po 
1700 roku. Nie wiadomo, czy stało się to przypadkiem, czy świadomie wyodrębniono 
je na drodze zapylania krzyżowego różnych przedstawicieli gatunku i selekcjonowania 
(wyboru tych o pożądanych cechach). Kolejne krzyżowania i selekcje doprowadziły do 
uzyskania osobników o korzystnych cechach, które rozmnażane z nasion powielały je. 
Zachowało się niewiele najstarszych – 200–300-letnich odmian – odmiany historyczne, 
choć traktowane są z wielkim pietyzmem, dzisiaj nie zawsze spełniają wymagania 
konsumpcyjne, a tym bardziej rynkowe. W miarę upływu czasu pojawiało się coraz 
więcej odmian (dziś na całym świecie jest ich ponad 15 tysięcy), głównie ze względu 
na rosnące zapotrzebowanie rynkowe. Nie wszystkie jednak spełniały wysokie kryteria 
produkcyjne. Znaczna część przepadła, rezerwy nasion zaginęły lub zestarzały się 
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z uwagi na to, że ich żywotność w przeciętnych warunkach wynosi zaledwie kilka lat. 
Na szczęście te, które zdobyły serca konsumentów, przetrwały w domowych 
zasobach, w krajach swego pochodzenia lub zostały rozniesione po świecie przez 
zesłańców, imigrantów czy podróżników. Część z nich znajduje się w bankach genów. 
Dziś często nie wiadomo, z jakiej konkretnie odmiany pochodzą jej współcześni 
potomkowie. Czasem można się upewnić, że ciągle jest to ta sama odmiana 
(np. ‘Opalka’). Często nadawano im nowe, lokalne nazwy odwołujące się do kraju 
pochodzenia, jeśli był znany. Jako przykład można podać odmiany o polskobrzmiących 
nazwach ‘Polish’ czy ‘Sołdacki’ opisywane jako polskie. Próżno ich szukać w archiwach 
polskich hodowców. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że do Polski trafiały odmiany 
z zagranicy. Ich nazwy czasem spolszczano i w końcu przyzwyczailiśmy się traktować je 
jak rodzime np. ‘Najwcześniejszy’ (oryg. ‘Earliest of All’). Czasami takie pierwotne 
odmiany –podróżniczki w nowym rejonie ulepszano na drodze selekcji, nadawano 
nowe nazwy i zapisywano jako odmianę selekcjonowaną. Odmiany o powtarzalnych 
cechach, niewymagające już żadnych zabiegów hodowlanych, określane są mianem 
odmiany ustalonej (open-pollinated). Zdarza się również, że mieszańce hodowlane 
(F1) powstałe przez krzyżowanie znanych rodziców, a niespełniające pokładanych 
nadziei komercyjnych „rozkrzyżowuje się” (nawet przez 8 pokoleń), aby wyeliminować 
niepożądane cechy. W tym czasie mogą pojawić się samorzutnie tzw. tajemnicze 
odmiany (mystery variety). 
Zapotrzebowanie na pomidory wzrasta, ale coraz częściej ich smakowitość nie idzie 
w parze z cechami pożądanymi w wielkotowarowej produkcji – plenność, odporność 
na choroby i szkodniki, trwałość po zbiorze, odporność na transport. Stąd też 
amerykańscy miłośnicy dawnych odmian roślin uprawnych postanowili ułożyć listę 
odmian pomidora o wyjątkowych walorach konsumpcyjnych, zwłaszcza tych szczególnie 
aromatycznych. Następnie poprzez hodowlę zachowawczą i gromadzenie nasion 
w bankach genów – uchronić je od zaginięcia. Odmiany takie nazwano pamiątkowymi 
– heirloom (czyt. erlum), a my przyjęliśmy nazwę tradycyjne. Dotychczas w USA 
zidentyfikowano 3 tys. takich odmian pochodzących z całego świata. W Polsce zapisy 
dotyczące najstarszych odmian pomidorów są niestety bardzo skąpe. Hodowla 
twórcza rozpoczęła się późno (lata 30. XX w.) i przez kolejne 30 lat wprowadzono do 
uprawy zaledwie kilka odmian. Boom hodowlany zaczął się w latach 80. ubiegłego 
wieku, ale wytworzone odmiany są zbyt młode, by pretendować do miana 
pamiątkowych. Z uwagi na fakt, że ich opisy są dostępne w katalogach firm nasiennych, 
w publikacjach i w internecie, w tej broszurze zamieszczone zostały przede wszystkim 
dawne odmiany. Dodatkowo od kilku lat pojawiają się one w ofertach sklepów 
internetowych, co ułatwia wprowadzanie ich do uprawy amatorskiej. Dla poszukujących 
informacji na forach anglojęzycznych podajemy kilka ważnych definicji oraz tłuma-
czenie niektórych cech użytkowych.  
Historic variety – odmiana historyczna, o udokumentowanej historii (np. ujawniona 
w starych katalogach). 
Heirloom tomato (pamiątkowe, dziedziczne, tu: tradycyjne) – przekazywane przez 
wiele pokoleń, odmiany komercyjne, ustalone, wprowadzone do obrotu przed 1940 
rokiem. Odmiany o wybitnej smakowitości, szczególnie aromatyczne, częstokroć mało 
trwałe po zbiorze i nieprzydatne do produkcji wielkotowarowej. 
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Commercial heirloom – odmiany ustalone, wprowadzone komercyjnie przed 1940 r. 
Family heirloom (pamiątka rodowa) – odmiana przekazywana rodzinnie z pokolenia 
na pokolenie, najczęściej brak oferty katalogowej. 
Created heirloom – krzyżówka znanych, tradycyjnych odmian matecznych, częstokroć 

prowadząca do uzyskania mieszańców F1 poddanych następnie selekcji, pod kątem 

uzyskania owoców o najlepszych cechach, nie zmieniających sie w czasie 4-5 letniej 

reprodukcji nasion. Efektem jest uzyskanie odmian o wybitnych walorach smako-

wych równych odminom tradycyjnym. 

Mystery heirloom (tajemnicza) – naturalna, samoistna krzyżówka o ustalonych cechach. 
Genetycy i hodowcy zajmują się nie tylko hodowlą twórczą, ale również poszukiwaniem 
i rozpoznawaniem mechanizmów wpływających na pozytywne i negatywne cechy 
organizmu roślinnego, aby utrwalić te dobre i wyeliminować niekorzystne. Cechy te 
oraz ich powtarzalność (dziedziczenie cech przodków) zależą od układu genów. 
Odpowiadają one za zdolność do osiągania określonego wzrostu, wielkości, wyglądu 
i walorów konsumpcyjnych owoców. Nawet podstawowe różnice smakowe i zapachowe 
są zasługą genów odpowiadających np. za produkcję substancji organicznych w owocu 
i przyswajanie składników pokarmowych, takich jak : 

 węglowodany (fruktoza, glukoza, sacharoza) – smak słodki, 
 jony sodu i potasu – smak słony, 
 kwasy nieorganiczne i organiczne – smak kwaśny, 
 alkaloidy i sole nieorganiczne – smak gorzki (praktycznie wyczuwalny tylko 
 w nasionach pomidora), 
 kwas glutaminowy (składnik białek) – smak umami (mięsny, rosołowy) wyraźny 
 w pomidorach, 
 terpeny (geraniol) – zapach dojrzewającego pomidora, 
 estry – aromat bardzo dojrzałych pomidorów. 

Oczywiście na ostateczny efekt często wpływają także warunki uprawy. W zbyt 
intensywnie nawożonych azotem, nadmiernie podlewanych czy dojrzewających 
w pochmurne lata pomidorach produkowane będzie mniej cukrów, więc wyraźniej 
odczujemy smak kwaśny. W odpowiednio dokarmionych potasem i azotem wyczu-
jemy smakowitą nutę słonawą i umami. Stąd też tak ważna jest znajomość wymagań 
pomidora i zasad uprawy, gdyż niechcący możemy popsuć smak nawet najlepszej 
odmiany.  

3.1. Pomidory wysokorosnące i samokończące oraz sztywnopędowe 

i wiotkopędowe 

Odmiany pomidora różnią się pod względem długości pędów, pokroju, wyglądu liści, 
intensywności wzrostu masy wegetatywnej i owocowania, a także cech jakościowych 
owoców. Z uprawowego punktu widzenia najważniejsza jest klasyfikacja według 
osiąganego wzrostu. Od tego zależy bowiem, jak będziemy postępować z nimi 
w czasie uprawy. Z reguły im silniej rosnące rośliny, tym większe owoce możemy 
uzyskać, ale ich wymagania pokarmowe i wodne są większe. 
1. Odmiany wysokorosnące (ang. indeterminate) mogą wykształcać główny pęd 

praktycznie nieskończonej długości, gdyby tylko zapewnić im idealne warunki 
termiczne. Tę cechę wykorzystuje się w komercyjnej produkcji szklarniowej, gdzie 
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uprawy trwają 10–12 miesięcy. Taka produkcja w warunkach amatorskich jest 
jednak zbyt kłopotliwa. W małych szklarniach i tunelach główny pęd prowadzi się 
przy sznurku podwieszonym do konstrukcji i ucina zwykle za 6–8 gronem 
(pozostawiając za nim 2–3 liście). Owocowanie takich pomidorów trwa zwykle od 
V do VII (sadzenie koniec III – koniec IV) i od IX do XI (sadzenie VIII), w zależności od 
możliwości ogrzewania obiektu w okresie chłodów i przymrozków. Wiele odmian 
wysokorosnących można uprawiać w gruncie otwartym przy palikach. Przywiązy-
wanie do mocnych palików (ok. 120–150 cm wysokości) trzeba wykonywać 
sukcesywnie w miarę dorastania pędów, by obciążone owocami grona nie odrywały 
się od pędów, których nie powinno być więcej niż 2. Pędy ogławia się za 4–6 gronem 
(fot. 19).Zagęszczenie roślin w takiej uprawie wynosi 15–20 szt. na 10 m2. Zaletą 
tego systemu jest lepsza zdrowotność roślin (przewietrzanie i szybkie obsychanie 
roślin) i brak kontaktu owoców z glebą, przez co unika się ich przebarwień 
i porażenia chorobami odglebowymi. Odmiany takie plonują długo, od połowy VII 
(zależnie od wczesności odmiany) nawet do XI. Mają owoce od bardzo dużych 
(przeciętnie 200–300 g) po bardzo małe – koktajlowe (30–50 g) i cherry (15–30 g). 
Odmiany wysokorosnące mają duże wymagania pokarmowe, ponieważ przez cały 
okres uprawy trzeba zapewnić im możliwość równomiernego odżywienia kolejnych 
gron. W przeciwnym razie część kwiatów i zawiązków będzie opadać. 

2. Odmiany samokończące (ang. determinate) samoistnie przestają rosnąć po 
zawiązaniu 4–6 grona na pędzie. Mogą wykształcać jeden silny pęd główny lub kilka 
silnych, wyrastających z krótkiego pędu głównego. Z reguły każdy pęd jest 
zakończony gronem (fot. 20). 

3. Odmiany sztywnołodygowe, o wyraźnym, mocnym przewodniku można sadzić 
pod osłonami lub w polu i prowadzić przy palikach tak jak odmiany wysoko-
rosnące. Mają na ogół owoce o masie 80–200 g i bardzo różnych kształtach. Są też 
najbardziej podatne na opadanie zawiązków, co powoduje, że owoce pozostałe na 
roślinie nie mają konkurencji, więc mogą osiągać bardzo duże rozmiary i masę, 
nawet kilkukrotnie przekraczającą tę charakterystyczną dla odmiany. Niestety 
często ulegają wówczas zniekształceniom i spękaniom. 

 Odmiany o krzaczastym pokroju i ograniczonej sile wzrostu uprawia się 
w zagęszczeniu 20–30 szt./10 m2, posadzone w rzędzie np. co 50 cm, w rzędach 
oddalonych od siebie o 70–90 cm. Jeśli będą rosły tylko w pojedynczym rzędzie, 
między roślinami wystarczy odstęp 35 cm. Planując kilka długich rzędów, odstępy 
między rzędami nie powinny być mniejsze niż 1 m. Taka rozstawa ułatwia prace 
pielęgnacyjne i obsychanie roślin po deszczu. 

 Odmiany karłowe (ang. dwarf) są szczególną grupą odmian sztywno-
łodygowych. Dorastają najwyżej do 40–50 cm, mają silny, prosty i sztywny pęd 
główny i mocne, krótkie pędy boczne (fot. 21). Uprawiane na dobrej glebie, 
prawidłowo odżywione mają silny system korzeniowy, co umożliwia ich uprawę 
bez podpór. W trakcie owocowania dobrze zawiązane grona mogą przeważać 
roślinę, więc lepiej dać im choćby niewysokie paliki. Ze względu na to, że rośliny 
są nieduże i zwarte, można sadzić je w dużym zagęszczeniu (50–60 szt./10 m2), 
dzięki czemu z małej powierzchni uzyskuje się wysoki plon. Większość odmian 
z tej grupy ma kuliste, kulisto-spłaszczone lub owalne owoce, o masie 80–120 g. 



17 

 Odmiany super karłowe (ang. super dwarf) – najmniejsze rośliny osiągają  
20–40 cm, mają bardzo małe, kuliste lub owalne owoce (15–40 g), krótkie, 
sztywne pędy i mocne liście nie wymagają podpór i są przystosowane do 
uprawy pojemnikowej. Bardzo wcześnie i obficie plonują. Można uformować je 
na kształt drzewka, usuwając dolne pędy, co jednak opóźnia plonowanie. 
W czasie owocowania warto wycinać niektóre wewnętrzne liście, aby poprawić 
przewietrzanie i utrzymać zdrowe rośliny. 

4. Odmiany wiotkołodygowe (wielopędowe) mogą swobodnie pokładać się na 

glebie. Taki system preferowany jest w komercyjnej produkcji do przetwórstwa, 

zwłaszcza przy zbiorze mechanicznym (fot. 21–23). W ogrodach wskazane jest 

ściółkowanie gleby pod roślinami, jednak lepiej jest prowadzić je przy podporach, 

np. przy siatce lub palikach (fot. 23). Lepsza jest wówczas jakość owoców i zdro-

wotność roślin. Odmiany wiotkołodygowe mają zwykle owoce o masie 80–160 g, 

kuliste, owalne (śliwko-kształtne) lub mocno wydłużone. 

 Odmiany zwisające należą do grupy wiotkołodygowych, ale ich szczególną 

cechą są cienkie, miękkie pędy o długości 40–80 cm i bardzo długie lub 

wielokrotnie podzielone grona bardzo małych owoców (20–40 g). Niewielki 

system korzeniowy i słaba siła wzrostu umożliwia ich uprawę w ok. 4-litrowych 

pojemnikach, również wiszących, tzw. amplach. Ta specyficzna grupa określana 

jest mianem trailing tomato, tumbling tomato lub ampel tomato. 

3.2. Wczesność odmian 

Odmiany różnią się wyraźnie okresem, jaki upływa od posadzenia rozsady do 
dojrzewania owoców na pierwszym gronie. Pod tym względem podzielone są na 
grupy:  

 super wczesne (ang. super early), które dojrzewają już po 35–45 dniach, 
 najczęściej są to odmiany karłowe i super karłowe, 

 wczesne (ang. early) – 50–60 dni, 

 średniowczesne (ang. midseason) – 65–75 dni, 

 średniopóźne (ang. mid-late) – 80–90 dni, 

 późne (ang. late) – 90–100 dni. 
W ostatnich latach warunki klimatyczne są tak zmienne, że odmiany zatraciły nieco 
cechę ściśle określonego terminu dojrzewania. Mogą przyspieszać lub opóźniać 
owocowanie. Dotyczy to zwłaszcza grupy średniowczesnej i średniopóźnej, które 
często rozpoczynają owocowanie w tych samych terminach. W różnych warunkach 
liczba dni do owocowania też może być różna. Nie zmienia się za to tempo 
wchodzenia w owocowanie w stosunku do innych odmian. Dlatego analizując 
przydatność odmian dla naszej uprawy, lepiej kierować się określeniem wczesności niż 
podawaną liczbą dni. 
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Fot. 19. Pomidor wysokorosnący  
(liście wyrastają między gronami)  
prowadzony przy palikach 

Fot. 20. Pomidor samokończący 
(pędy zakończone gronami)  
prowadzony przy palikach 

  
Fot. 21. Pomidor karłowy – nie wymaga  
palikowania 

Fot. 22. Pomidor wiotkołodygowy 

  
Fot. 23. Pomidor wiotkołodygowy 
prowadzony przy palikach – mniej 
uszkodzonych owoców 

Fot. 24. Pomidor porzeczkowy – długie, 
wiotkie i obfite pędy można prowadzić przy 
pergolach 



19 

3.3. Odmiany wielkoowocowe, średnioowocowe oraz o owocach 

małych i drobnych 

Dzikie pomidory wykształcały niewielkie owoce. Lata hodowli i selekcji pozwoliły uzy-
skać odmiany, których owoce osiągają nieraz bardzo duże rozmiary i masę (do ok. 250 g). 
Klasyczne grono składa się z co najmniej 5–7 owoców. Jeśli jednak część kwiatów lub 
zawiązków opadnie lub nie rozwinie się na skutek np. nieodpowiednich warunków 
pogodowych, to cały wigor rośliny zostaje przekazany tym, które zostały. Im mniej 
owoców w gronie, tym będą one większe, ale często również niekształtne. Z kolei 
nadmierna liczba owoców powoduje ich drobnienie. Szczególnie podatne są na to 
odmiany o genetycznie uwarunkowanym silnym i długim wzroście (średniowczesne 
i późne) oraz z ustaloną tendencją do tworzenia dużych, mięsistych owoców. 
Pojawiające się w tym czasie stresy powodują często znaczne zniekształcenie lub 
przerost masy owocu kosztem ich liczby. Dlatego w tej grupie nierzadko można 
uzyskać ogromne owoce o masie przekraczającej 1 kilogram. Pomidorowe giganty 
(duma hobbystów) nie są więc wynikiem hodowlanym, a efektem uprawowym, 
związanym z liczbą owoców. Jeśli zawiązywanie owoców przypada w okresie chłodów 
czy słabych warunków świetlnych mogą powstawać owoce o pustych komorach. 
W niektórych przypadkach cecha ta została nawet uznana za tak atrakcyjną, że utrwa-
lono ją, i tak powstały odmiany, które z założenia nie wytwarzają galarety wokół nasion. 
Odmiany wielkoowocowe zawiązują w gronie do 7 owoców o przeciętnej masie  
180–250 g. Jeśli roślina przed owocowaniem nie jest odpowiednio rozbudowana, to 
właśnie w pierwszych gronach zdarza się opadanie kwiatów i zawiązków. Pozostałe 
owoce mają więc szansę osiągnąć większe rozmiary. Wielkość owocu jest na ogół 
związana z liczbą komór – im jest ich więcej, tym owoc sprawia wrażenie bardziej 
mięsistego, ma mniej galarety i drobne nasiona, a niekiedy stosunkowo mało nasion. 
W tej grupie najczęściej spotyka się owoce kulisto-spłaszczone, sercowate (tzw. bawole 
serca) i w typie beefsteak (najbardziej podatne na zniekształcenia). Większość odmian 
wielkoowocowych należy do wysokorosnących, ale spotykamy je również wśród 
samokończących. 
Odmiany wielkoowocowe mają wysokie wymagania pokarmowe i potrzebują zbilanso-
wanego odżywienia N, P, K, Mg i Ca (stosowanie nawozów wieloskładnikowych). 
W przeciwnym wypadku trudno jest utrzymać odpowiedni stosunek liści do owoców 
i efektem jest właśnie zrzucanie zawiązków lub osłabienie roślin i szybkie zakończenie 
owocowania. 
Odmiany średnioowocowe to grupa o najbardziej zróżnicowanych wielkościach 

i kształtach. Standardowa masa takich owoców mieści się w granicach 120–180 g, ale 

w uprawie w podobnych warunkach jak odmiany wielkoowocowe mogą osiągać 

większą. Szybciej jednak dojrzewają i są mniej podatne na zniekształcenia. Odmiany 

średnioowocowe mogą być wysokorosnące i samokończące, sztywno- i wiotkołody-

gowe (za wyjątkiem super karłowych i zwisających). Naturalną cechą takich odmian 

jest dobry bilans masy wegetatywnej (tzw. zielonej) do generatywnej (kwiaty, owoce). 

Nastręczają mniej problemów niż wielkoowocowe i lepiej rosną w warunkach skąpego 

żywienia. 
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Odmiany o małych owocach (80–100 g) to na ogół odmiany karłowe. Dla dobrego 
plonowania wymagają zasobnego podłoża przed sadzeniem, aby szybko rozbudować 
masę zieloną. Należą bowiem do odmian bardzo wczesnych i wczesnych. W trakcie 
owocowania są mało wymagające. Owoce zawiązują się regularnie i szybko dojrzewają. 
Z pojedynczej rośliny uzyskuje się jednak znacznie mniejszy plon niż u odmian wielko- 
i średnioowocowych, dlatego sadzi się je w większym zagęszczeniu. Niezależnie od siły 
wzrostu (zdarzają się odmiany wysokorosnące) są przydatne do uprawy w dużych 
pojemnikach. 
Odmiany drobnoowocowe (koktajlowe, cherry, porzeczkowe) stanowią obszerną 
grupę, której wspólną cechą są bardzo małe owoce. Odmiany drobnoowocowe 
wywodzą się w prostej linii od dzikich form L. esculentum, L. cerasiforme 
i L. pimpinellifolium, którym silny wigor, drobne, słodkie owoce i znaczna odporność na 
patogeny pozwalały przetrwać w trudnych warunkach (suchy klimat, przepuszczalne, 
często kamieniste gleby).  
W większości odznaczają się one silnym wigorem. W uprawie pod osłonami prowadzi 
się je tak samo jak odmiany wysokorosnące, a w polu najlepiej przy palikach, ale 
obfita masa wegetatywna i liczba owoców oraz dość duża odporność na choroby 
pozwala na uzyskanie dobrych plonów i zdrowych owoców nawet w uprawie 
bezpalikowej. Niezależnie od sposobu prowadzenia wymagają zagęszczenia 
ok. 30 szt./m2. Warto dość intensywnie skracać ich pędy boczne, aby utrzymać je 
w ryzach i zmusić roślinę do intensywnego owocowania. Obfite nawadnianie pod 
osłonami, nieprzewidywalne zmiany wilgotności gleby (opady) w uprawach na 
glebach piaszczysto-gliniastych sprzyjają pękaniu owoców, zwłaszcza po deszczu. Aby 
temu zapobiec, należy takie pomidory nawadniać bardzo regularnie, za to niewielkimi 
dawkami, aby nie odczuwały gwałtownych wahań wilgotności. Trzeba też usuwać 
nadmiar liści i zbierać owoce zapalone, które łatwo i szybko dojrzewają po zbiorze. 
Można również spróbować zwiększyć zasolenie podłoża. Na poletkach przeznaczonych 
pod uprawę takich odmian można nawet wiosną zastosować sól potasową (3 g/m2), 
siedmiowodny chlorek wapnia (5 g/m2) lub w trakcie owocowania sukcesywnie 
podlewać 0,1% roztworem siarczanu potasu lub siedmiowodnego chlorku wapnia 
(1 g/10 l wody). W lata z dużą ilością opadów, w czasie intensywnego dojrzewania 
można kilkukrotnie podlać rośliny roztworem soli kuchennej (3–5 g soli/10 l wody) 
w dawce co najmniej 1 l/roślinę. Zwiększenie zasolenia gleby powoduje nieco słabszy 
pobór wody, zagęszczenie soku komórkowego w roślinie i ogranicza gwałtowne 
zmiany ciśnienia na ścianki owocu, co zapobiega ich pękaniu. Dodatkowo zwiększa się 
ilość cukrów w owocu, przy zachowaniu lekkiej nuty kwasowości. Osiągają w ten 
sposób idealny balans smakowy i pretendują do miana owoców deserowych. Nie 
należy jednak w ten sposób traktować odmian wielko- i średnioowocowych, ponieważ 
zwiększa się liczbę owoców niekształtnych. 
Do tej grupy należą również odmiany super karłowe i zwisające, przydatne do uprawy 
w pojemnikach. Nie rosną tak silnie jak tradycyjne odmiany z tej grupy, ale są mniej 
wymagające i jak na tak małe rośliny owocują bardzo szybko i dobrze. 
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3.4. Barwy, kształty i rozmiary pomidorów 

Odmiany pomidorów wyraźnie różnią się wyglądem i smakiem owoców. Barwa 
i kształt owoców w fazie dojrzałości konsumpcyjnej, są zależne od obecności i układu 
genów – biologicznej informacji zapisanej w komórkach każdego żywego organizmu.  
Barwa zawiązków pomidora zawsze jest zielona, a inne kolory pojawiają się dopiero 
w miarę dojrzewania owocu (fot. 50–55). Chlorofil (barwnik zielony) zanika, bo na 
skutek naturalnych przemian wzmaga się synteza karotenoidów: czerwonego 
(likopen), pomarańczowego (beta-karoten, czyli prowitamina A), różowego (gamma-
karoten), żółtego (np. luteina i zeaksantyna). Czasem w trakcie dojrzewania ujawniają 
się fioletowe antocyjany w postaci smug lub całkowitego, ciemnofioletowego 
wybarwienia skórki. Zanikanie chlorofilu może być tak powolne, że owoc nabywa cech 
konsumpcyjnych, zanim pojawią się karotenoidy lub może go być tak mało, że owoce 
wydają się białe.  
Najczęściej występuje kolor czerwony dzięki genowi odpowiedzialnemu za syntezę 
likopenu. Inne geny odpowiadają za kolor żółty lub stłumienie karotenoidów 
czerwonych. Przekłada się to na charakterystyczny pomidorowy kolor, ale o różnych 
odcieniach skórki i miąższu. Im ciemniejszy kolor czerwony, tym więcej w owocu 
likopenu, a mniej beta-karotenu. Dzikie typy pomidora mają zawsze czerwone lub 
żółte owoce. Najwięcej likopenu i mało beta karotenu mają owoce brązowe, 
określane również jako purpurowe lub czarne. Chlorofil zanika w nich bardzo powoli, 
a skórka jest przezroczysta lub żółtawa, co daje tę dziwną kombinację kolorystyczną. 
Malinowe pomidory mają za to dużo różowego gamma-karotenu, a mało barwników 
żółtych. Ich skórka jest przy tym prawie bezbarwna, więc nic nie maskuje różowo-
czerwonego koloru miąższu. 
Za barwę pomarańczową odpowiadają dwa geny ograniczające powstawanie 
w owocu likopenu. U jednych odmian wytwarza się za to dużo beta-karotenu, 
a u innych w owocach pozostaje materiał wyjściowy czerwonego barwnika – prolikopen, 
o barwie pomarańczowej. Skórka pomarańczowych owoców jest żółta lub bezbarwna. 
W owocach niektórych odmian jest mało chlorofilu, tak że nawet w trakcie syntezy 
barwników wydają się białe. Barwniki żółte i pomarańczowe uwidaczniają się dopiero 
w trakcie przejrzewania owocu, a przy tym odpowiedzialne za nie geny całkowicie 
dominują nad genem „czerwoności”, dlatego kremowy pomidor nigdy nie będzie 
czerwony.  
Jeszcze inny układ genów całkowicie zakłóca proces wybarwiania. Owoc długo 

pozostaje zielony, choć ma już wszystkie właściwości konsumpcyjne. Najczęściej 

odpowiada za to gen „zielonego miąższu”. Zielony owoc z czerwonym sercem to 

zasługa genu „zielonej dojrzałości”. Niekiedy całkiem zielona pozostaje tylko galareta, 

miękisz jest czerwono-żółty, a na zewnątrz widzimy zielono-czerwone paskowanie. 

Za nierównomierne dojrzewanie odpowiedzialne są różne naturalne wariacje 

genetyczne pojawiające się czasem na skutek wyjątkowych warunków stresowych 

(np. wirusy). Na ogół jest to wada, ale jeśli taki owoc wygląda atrakcyjnie, hodowcy 

utrwalają te cechy poprzez odpowiednie krzyżówki. Powstają wówczas pomidory 

cieniowane, w paski czerwono-żółte, zielono-zielone, zielono-brązowe lub w złote 

i białe plamki. 
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Najbardziej kontrowersyjne są odmiany o owocach fioletowych (czasem błędnie 
nazywane niebieskimi). W naturze powodują to barwniki antocyjanowe w skórce i gen 
„atroviolaceum” (obecny m.in. w owocach dzikich psianek). Na początku owoce 
pomidora mają ciemnofioletowy kolor, który z czasem zmienia się na pomarańczowy 
i czerwony lub brązowy i żółty. Miąższ fioletowego owocu długo pozostaje zielony, ale 
w końcu zyskuje barwę czerwoną (lub żółtą) – najczęściej wraz z wybarwianiem skórki. 
Słaba ekspozycja na światło spowalnia wybarwianie na czerwono, ale nie dojrzewanie, 
dlatego zdarza się, że ciemnofioletowe owoce mają całkowicie czerwony miąższ. 
Tradycyjnie wyhodowane odmiany nigdy nie mają fioletowej galarety i miąższu.  
Różne odmiany mogą mieć identyczną barwę owoców, a różnić się innymi cechami. 
Zdarza się jednak, że kolor jest jedyną różnicą – wówczas powstaje odmiana w kilku 
wersjach kolorystycznych (do nazwy dodawane jest określenie koloru).  
Kształt pomidorów jest równie ważną cechą odmianową (fot. 35–49). Dzikie pomidory 
mają owoce kuliste, choć czasem zdarzają się inne kształty, zwłaszcza u gatunków 
spokrewnionych z pomidorem. 
Podstawowe kształty owoców u odmian to kula (ang. round), owal (ang. oval) i owoc 
spłaszczony, żebrowany (zaznaczone komory wewnętrzne) określane mianem 
beefsteak (befsztyk). W procesie krzyżowania i selekcji z czasem uwidaczniają się 
nieprzewidziane cechy i uzyskuje się owoce o niespotykanych kształtach. Tak 
otrzymano wiele odmian o różnym stopniu spłaszczenia kuli (ang. oblate) lub 
wydłużenia – owalne z małym dzióbkiem na wierzchołku, śliwkokształtne (ang. plum), 
długie i przewężone (typ San Marzano) lub przypominające ostro zakończoną paprykę, 
gruszkowate (ang. pear), sercowate (ang. heart), mniej lub bardziej żebrowane 
(ang. ribbed), w tym sakiewkowe (mocno, ale regularnie żebrowane w części 
przyszypułkowej) a nawet całkiem nieregularne (ang. irregular). Nieraz udaje się 
hodowcom utrwalić te z pozoru nieefektowne cechy i zidentyfikować geny za nie 
odpowiedzialne. To przydaje się w dalszej hodowli. Takim przypadkiem jest np. gen 
SUN (od nazwy odmiany ‘SUN 1642’) odpowiedzialny za powstawanie wszelkich 
owoców wydłużonych.  
Sam kształt nie ma wpływu na walory konsumpcyjne. O smaku i zapachu, strukturze 
miąższu i skórce, soczystości i trwałości po zbiorze decydują zarówno cechy 
genetyczne, jak i warunki uprawy. Z reguły jednak owoce w typie beefsteak, 
spłaszczonej kuli lub sercowate mają zwarty miąższ i cienką, dobrze przylegającą 
skórkę, dlatego określane są jako kanapkowe (ang. slicer) i sałatkowe (ang. salad). 
Dobrze się kroją, nie wypada z nich galareta, mają mało nasion albo są one drobne. 
Nie są one zwykle wykorzystywane na przeciery czy sosy, bo właśnie źle odchodząca 
skórka utrudnia ich przygotowanie.  
Owoce kuliste często są bardzo soczyste, z dużą ilością galarety, a skórka łatwo z nich 
odchodzi nawet bez sparzenia owocu. Najłatwiej przygotować z nich soki, sosy, 
niezbyt gęste przeciery lub potrawy gotowane. Z reguły mają też bardziej wyczuwalną 
nutę kwasowości. Dobrze utrzymują zawiązki, dlatego trudno doczekać się tu 
ogromnych owoców, ale za to szybko dojrzewają i rzadko ulegają znacznym 
zniekształceniom.  
Owoce owalne (śliwkokształtne) i wydłużone. Najlepiej nadają się na gęste przeciery, 
sosy (ang. paste) i przetwory zwłaszcza do konserwowania w kawałkach lub w całości 
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(ang. canner). Są mniej soczyste niż inne, ale mają zwarty miąższ, mało nasion i dużo 
ekstraktu, który powoduje, że przetwory są bardzo smaczne. Są trwałe po zbiorze 
i dobrze znoszą transport.  
Owoce o kształcie papryki wielkoowocowej cechuje prawie całkowity brak galarety, 
co powoduje, że komory są puste i na przekroju owoce również wyglądają jak 
papryka. Za tę cechę odpowiada gen „super puff”, który w innych odmianach jest 
prawie całkowicie „nieczynny”. Może jednak uwidaczniać się w owocach typu 
beefsteak, mocno żebrowanych (głównie sakiewkowych) oraz w owocach wydłużonych. 
Pustowatości komór sprzyjają warunki utrudniające zapylenie kwiatów, gdy owoc 
rozwija się bez zapłodnienia – np. słabe światło, susza, długotrwała i wysoka 
wilgotność powietrza w okresie kwitnienia. 
Typ liścia (typowy pomidorowy lub ziemniaczany), jego wielkość, stopień 
pomarszczenia i barwa blaszki liściowej nie mają znaczenia uprawowego w warunkach 
amatorskich. Nie są też szczególnie skojarzone z cechami użytkowymi owoców 
i odpornością roślin. 
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IV. Polskie odmiany pomidora w kraju i na świecie 

O ile w polskich historycznych annałach znalazłaby się wzmianka o odm. ‘Opalka’ 
(pod taką nazwą zawędrowała na początku XX w. do Nowego Jorku), to niestety 
próżno poszukiwać jej rodowodu. Podobnie stało się z innymi pomidorami, których 
nasiona powędrowały za oceany, czasem nawet przez Syberię. Gdy dotarły do celu, 
jedyne, co było o nich wiadomo, to że pochodzą z naszego kraju. Dzięki rodakom, ich 
dzieciom, wnukom i przyjaciołom zachowano ten ślad w nowo nadanych nazwach. 
Nawet jeśli na drodze selekcji trochę je podrasowano, jak np. ‘Polish’ (‘Ellis’). Niestety 
nie znajdziemy ich w polskich rejestrach hodowlanych i katalogach nasiennych. Można 
je kupić, a czasem pozyskać od hodowców lub z zagranicznych banków genów. 
Polskie odmiany, te tradycyjne i nowsze, są w USA bardzo popularne – w jednej tylko 
bazie danych jest ich 66. Poniżej przedstawiamy zestawienie właśnie takich nowszych 
i selekcjonowanych odmian o polskim rodowodzie obecnych na amerykańskim rynku. 
Nie posiadają wprawdzie statusu odmian tradycyjnych (heirloom), ale uznane są za 
wybitnie aromatyczne i smaczne, bardzo mięsiste, o wszechstronnej przydatności 
kulinarnej i wysokiej plenności. 

Tabela 6. Odmiany wyselekcjonowane w USA z nasion pochodzących z Polski 
(oryginalna nazwa odmiany nieznana), bez statusu odmiany tradycyjnej (odmiany 
tradycyjne – tabele 1-5) 

Odmiana Barwa i kształt owocu 
Data ujawnienia się odmiany  

w USA  

Aunt Swarlo's Polish Plum kulisty, spłaszczony, duży 2003  

Big Raspberry beefsteak, duży p. XXI w. 

Czarnogotowki beefsteak, duży 1990  

Henry's Polish sercowaty, średni p. XXI w. 

Joe's Polish sercowaty, średni 2000  

Kozula 126 Czarny Lagodny kulisto-owalny 2010 (Kanada), 
nowe kreacje hodowlane 

w trakcie selekcji 
Kozula 129 Czarny Twardy kulisto-owalny 

Kozula 139 Zielona Zebra   

Lebiaskowskij  kulisty/lekko spłaszczony 1997  

Lillian Maciejewski's Poland Pink kulisty, spłaszczony, średni  1994  

Malinowski sercowaty/kulisto-spłaszczony ok. 1950  

Malinowy Olbrzym beefsteak, duży p. XXI w. 

Malinowy Olbrzym Potato Leaf beefsteak, duży p. XXI w. 

Marge's Polish Pride kulisty, spłaszczony, duży ok. 1990  

Oxheart Raspberry sercowaty, średni 1988  

Polish (Ellis) kulisty, spłaszczony, duży XX/XXI w. (selekcja USA) 

Polish Dwarf  kulisty, spłaszczony, średni 1965  

Polish Giant  kulisty, spłaszczony, duży XX/XXI w.  

Polish Giant Heart, Polish Heart sercowaty, duży p. XXI w. 

Polish Non-Acid  sercowaty, duży p. XXI w. 

Polish Pink sercowaty, duży p. XXI w. 

Polish Paste owalny, gruszkowaty, średni p. XXI w. 

Skibicki Wczesny kulisty, średni 
 

Slanske Bijce Serdse sercowaty, duży 2013 

Slanske Malinowij kulisty, spłaszczony, średni 2013 
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Skąd wziąć jednak dawne, polskie odmiany w Polsce? Otóż od ponad 40 lat najpierw 
w Instytucie Warzywnictwa, a obecnie w Instytucie Ogrodnictwa gromadzi się zasoby 
genowe roślin ogrodniczych, w tym warzyw. Materiał genetyczny stanowi wartość dla 
zachowania różnorodności biologicznej roślin. Jest to dorobek zarówno polskiej 
hodowli, jak i ogrodników uprawiających odmiany tradycyjne. Kolekcja zasobów geno-
wych pomidora obejmuje ok. 1600 genotypów, wszystkie przechowywane w formie 
nasion. Są to oryginalne polskie odmiany, odmiany odtwarzane (selekcjonowane) 
z nasion obcego pochodzenia (np. przedstawione na fot. 25–30) i linie mateczne 
o dużym zróżnicowaniu pod względem fizjologicznym, morfologicznym i jakościowym. 
Stanowią one doskonałą bazę dla placówek hodowlanych i naukowych do badań 
z zakresu genetyki, biochemii, fizjologii lub jako źródło materiału do hodowli nowych 
odmian i odtwarzania dawnych.  
Instytut Ogrodnictwa udostępnia zainteresowanym odbiorcom nasiona starych 
odmian roślin warzywnych, w tym pomidorów. Informację o dostępności nasion 
można uzyskać w Zakładzie Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych 
(tel. 46 834 67 21) lub na stronie internetowej Instytutu Ogrodnictwa (www.inhort.pl). 
W zależności od przeznaczenia materiału genetycznego odbiorca musi zaakceptować 
warunki, na których Instytut Ogrodnictwa udostępnia nasiona. 
Krajowy Rejestr prowadzony przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 
Uprawnych (COBORU) obejmuje 101 odmian pomidora polskiej hodowli (w tym 
55 odmian ustalonych i 46 mieszańców F1). 
Odmiany ustalone powstają w wyniku tradycyjnej hodowli, tak aby rośliny uzyskane 
z siewu powtarzały cechy roślin, z których zostały zebrane nasiona. Ważne jest, aby 
nie pozwalać na zapylenie kwiatów pyłkiem innej odmiany. 
Odmiany F1 – mieszańcowe – uzyskiwane są z kontrolowanego skrzyżowania dwóch 
różnych linii tego samego gatunku w celu uzyskania tzw. efektu bujności mieszańco-
wej. Rośliny są bardziej wyrównane i plenne, można poprawić ich odporność czy 
trwałość. Po rozmnożeniu tych roślin z nasion nie uzyskuje się jednak potomstwa 
zachowującego pożądane cechy roślin matecznych. Dlatego każdorazowo należy się 
zaopatrywać w nowe nasiona z firmy nasiennej. 

Przepisy krajowe i europejskie pozwalają na rejestrację odmian regionalnych 
i amatorskich z myślą o zachowaniu bioróżnorodności. 
Odmiany regionalne są utrzymywane w regionach macierzystych upraw jako 
przystosowane do lokalnych warunków, a jednocześnie zagrożone zniknięciem z uprawy.  
Odmiany amatorskie sprawdzają się w określonych warunkach klimatyczno-
glebowych. 
 
 

http://www.inhort.pl/
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Fot. 25. Odm. ‘Mory 33’, selekcjonowana 
w Polsce karłowa odmiana z lat 30. XX w. 

Fot. 26. Odmiana ‘Najwcześniejszy’ (‘Earliest of 
All’), selekcjonowana w Polsce od lat 60. XX w. 

  
Fot. 27. Odmiana ‘New Yorker’, selek-
cjonowana w Polsce od lat 60 XX w. 

Fot. 28. Odmiana ‘Zelandia’, selekcjonowana 
w Polsce od lat 50. XX w. 

  
Fot. 29. Odmiana ‘De Barao’ reprodukowana 
amatorsko w Polsce 

Fot. 30. Polska, drobnoowocowa odm. 
‘Koralik’ w uprawie bez podpór 
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V. Pomidory w pojemnikach 

Do pojemników nadają się przede wszystkim odmiany samokończące – sztywno-
łodygowe, karłowe, super karłowe (fot. 56) i zwisające (fot. 57). 
Pojemniki uprawowe są doskonałym rozwiązaniem do bardzo małych ogrodów, na 
patia, tarasy, balkony, a nawet parapety. Pomidory rosną w nich i plonują nie gorzej 
niż w uprawie gruntowej, pod warunkiem, że dopasujemy wielkość pojemnika do siły 
wzrostu odmiany, wykorzystamy odpowiednie podłoże i będziemy je regularnie 
podlewać i dokarmiać. 
Typowe odmiany samokończące i wiotkołodygowe o małych i drobnych owocach 
wymagają pojemników o pojemności 5–7 l/roślinę. Jeśli decydujemy się na uprawę 
kilku roślin w jednym pojemniku to dla każdej należy przewidzieć 3–4 dm3 (3–4 l) 
podłoża. Głębokość pojemnika powinna wynosić co najmniej 20 cm, aby system 
korzeniowy miał dobre warunki powietrzno-wodne i mniej był narażony na 
przesychanie. Pojemnik musi mieć otwory odpływowe. Większość pojemników 
handlowych ma otwory bezpośrednio w dnie lub na specjalnych bolcach wyniesionych 
powyżej dna. Takie są najlepsze, bo nadmiar wody wycieknie. Pod korzeniami będzie 
utrzymywał się pewien zapas, z którego rośliny skorzystają w miarę potrzeby. 
W pojemniku o litym dnie samodzielnie można wykonać otwory w ścianach bocznych, 
2–5 cm powyżej dna – im wyższy pojemnik tym wyżej. 
Innym sposobem jest wstawienie pierścienia (pojemnik bez dna) o wysokości 30 cm 
i pojemności 7 dm3 (7 l) do innego, szerszego pojemnika bez odpływów. Wówczas 
możemy go nawadniać podsiąkowo. W dolnym pojemniku utrzymujemy 5–7 cm 
poziom wody (a najlepiej 0,1% roztwór nawozu wieloskładnikowego). Ciecz podsiąka 
do podłoża, korzenie mają do niej swobodny dostęp i nie grozi im zalanie. Warunkiem 
powodzenia jest jednak to, aby w pojemniku dolnym nigdy nie zabrakło wody. Jeśli 
dolny pojemnik będzie miał wysokość ok. 10 cm, nie nalejemy jej zbyt dużo. 
W żadnym przypadku nie można dopuścić, by przeschnięte podłoże odstawało od 
boków pojemnika. Jeśli już tak się zdarzy, należy pojemnik umieścić w innym, 
większym, wypełnionym wodą do momentu, aż substrat w pojemniku sam się 
nawodni. Później pojemnik z rośliną trzeba wystawić i poczekać, aż nadmiar wody 
odcieknie.  
Pomidory w pojemnikach wymagają bardzo regularnego podlewania, jednorazowo 
ok. 100 ml na każdy 1 dm3 (litr) podłoża. Nawadniamy przede wszystkim rano, 
ponieważ wystawione na działanie światła rośliny dobrze wykorzystują składniki 
pokarmowe z podłoża, zawiązują się owoce, które szybko dojrzewają i nabywają 
aromatu. Wieczorem podlewamy dodatkowo tylko wtedy, gdy rośliny mają małą 
masę zieloną i dużo owoców.  
Podłoże w pojemnikach jest podstawowym warunkiem powodzenia uprawy. Nie 
może być zbyt zwięzłe, ponieważ będzie chłonąć zbyt wiele wody, a po przeschnięciu 
szybko się zaskorupiać. Korzeniom będzie brakować powietrza. 
Jest wiele receptur na substrat do pojemników. Zdecydowanie nie może to być 
ziemia z pola (znajdują się w niej patogeny, szybko się zaskorupia lub zamula). 
Do mieszanek z torfem, drobną korą z drzew iglastych czy kompostem dobrze 

sprawdza się ziemia z kretowisk (nie więcej niż ½ objętości substratu). Jest ona 
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wolna od szkodników, ma dobrą strukturę i niezłą zasobność w składniki pokarmowe. 

Sam kompost jest zbyt „mocny”. Dobrze przygotowany zawiera tak dużo składników 
pokarmowych, że ma wartość nawozową i może uszkodzić korzenie. Trzeba go 
wymieszać z innymi, uboższymi komponentami, tak aby stanowił nie więcej niż 20% 
podłoża. 

Najbezpieczniejszym substratem do pojemników jest mieszanka torfu (2/3 objętości), 
z korą drzew iglastych (liściasta zawiera niekorzystnie działające garbniki) i/lub 
kokosem (1/3 objętości). Dla lepszego napowietrzenia podłoża można dodawać też 
gruby perlit. Takie podłoże jest najlepsze w uprawie z nawadnianiem podsiąkowym. 
Dobrym dodatkiem do substratów jest dobrze rozdrobniony węgiel brunatny (20–30% 

objętości podłoża) lub jego popiół (1 szklanka na 4–5 dm3 podłoża). 
Na dnie pojemnika zawsze układamy warstwę drenażu. Może to być keramzyt, 
kruszywo wapienne (krzemowe) lub dobrze wypłukane (najlepiej wyparzone) drobne 
kamienie albo gruby żwir.  

Do dokarmiania roślin w pojemnikach mamy szereg nawozów mineralnych, organicznych 
i substancji dodatkowych nazwanych stymulatorami wzrostu, w tym również przezna-
czonych specjalnie do upraw ekologicznych. Można też samodzielnie przygotować 
pożywki np. gnojówkę z pokrzywy (szczególnie przydatna po sadzeniu) albo roztwór 
na podstawie zaleceń Dwarf Tomato Projekt: 

 do podlewania co 10 dni: 10 l wody + 60 g popiołu + 30 g superfosfatu potrójnego 
 + 0,3 g kwasu bornego (roztwór dostępny w aptece w 100 g zawiera 3 g kwasu 
 bornego) 

 do dokarmiania dolistnego: 10 l wody +2,3 g zmielonego superfosfatu. 
Niestety popiół i superfosfat są bardzo słabo rozpuszczalne, dlatego jeśli chcemy 
wykorzystać je do pożywki, trzeba najpierw zrobić z nich papkę z dodatkiem ciepłej 
wody (gęstość ciasta na naleśniki), a następnie stopniowo uzupełniać ciepłą wodą do 
objętości 10 l. Roztwór można przechowywać w ciemnym pojemniku, w chłodnym 
miejscu, a przed użyciem dobrze wymieszać. Do oprysków trzeba roztwór przecedzić 
przez szmatkę lub filtr do kawy, aby pozbyć się nierozpuszczonych części, które mogą 
uszkodzić opryskiwacz. 
W zależności od odmiany przeznaczonej do uprawy pojemnikowej trzeba roślinom 
zapewnić odpowiednie stanowisko. Wysoko prowadzone rośliny muszą mieć estetyczny 
palik lub konstrukcję z mocnych i sztywnych prętów. Wybitnie długopędowe, drobno-
owocowe odmiany można poprowadzić przy trejażu, formując z nich ściany, łuki, 
bramki itp. Wsparcia nie wymagają pomidory super karłowe. 
Pomidory w wiszących pojemnikach (amplach, fot. 57) trzeba zabezpieczyć po 
sadzeniu np. przymocowaną do pojemnika niską otoczką ze sztywnej siatki, która 
będzie podpierać pędy w okresie ich wydłużania. Stabilizuje to nasadę pędu 
i zapobiega wyrywaniu korzenia pod ciężarem owoców. 
Pomidor potrzebuje dużo światła, co nie znaczy, że lubi upały. Optymalna 
temperatura dla rozwoju owoców to 17–27°C. Dlatego trzeba dobrze przemyśleć 
usytuowanie roślin, aby w lecie owoce nie były wystawione na bezpośrednie 
promieniowanie słoneczne w godzinach wczesno popołudniowych (13:00–17:00), gdy 
temperatury są zwykle najwyższe. 
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Ostatnio pojawiła się super karłowa odmiana ‘Rowan Beads’ przeznaczona do uprawy 

na parapetach wewnętrznych. Wymaga 4-litrowego pojemnika, próchnicznego 
podłoża z dodatkiem piasku i dobrego oświetlenia. Minimalna intensywność światła to 
2 tys. luksów (odpowiada to dobrze oświetlonemu oknu, ze wschodnią wystawą). 
W czasie owocowania wystarczy 4–6 tys. luksów (wystawa wschodnio-południowa). 

Oświetlenie o wartości 20 tys. luksów byłoby optymalne pod warunkiem, że nie 
towarzyszy mu nagrzewanie się powietrza. Na oknie, balkonie czy tarasie o wystawie 
południowo-zachodniej lepiej zapewnić takim pomidorom lekkie zacienienie 
w godzinach wczesnopopołudniowych. 
Uprawy pojemnikowe mają jednak wadę. Pomidory szybciej niż w polu są atakowane 

przez mączniaka prawdziwego (biały nalot na liściach). Można je zabezpieczyć stosując 
zapobiegawczo, co 2 tygodnie, regularne opryski ekstraktami z owoców cytrusowych. 
Jeśli mimo to choroba zaatakuje, trzeba usunąć wszystkie zainfekowane liście, zdjąć 
dojrzałe i zapalone owoce, a roślinę opryskać np. roztworem mocznika (20–30 g/l 

wody) lub gnojówki z pokrzywy (50–100 ml/1 l wody). Nie wolno jednak opryskiwać 
roślin w pełnym słońcu. Najlepiej wykonać oprysk rano, ewentualnie na godzinę przed 
zmierzchem, ale na suche liście. Wkrótce wyrosną nowe liście, roślina wznowi wzrost 
i owocowanie. 

VI. Pomidory w kompozycjach ogrodowych 

Pomidor nie jest typowym warzywem o walorach dekoracyjnych, jak np. rabarbar, 
sałata, fasola. Duża podatność na choroby powoduje, że jego liście często tracą dobry 
wygląd. Trzeba być przygotowanym na zwalczanie chorób, jednak warto próbować 
(fot. 31–33), roślina może nas zaskoczyć. (fot. 33).  

Warzywa – bardzo dobrym sąsiedztwem jest fasola karłowa, cebula, czosnek, 
szczypiorek i por, sałaty, cykoria liściowa, endywia, szpinak, pietruszka, marchew, 
pasternak, burak ćwikłowy, seler, kapusta pekińska i kalarepa, a nawet kukurydza 
(stanowi dobrą osłonę od strony południowo-zachodniej, chroniącą rośliny przed 

przegrzewaniem). Ale nie koper, groch i kalafior. 
Zioła – najlepiej czuje się w towarzystwie tymianku, kminku, bazylii, ogórecznika 
i pokrzywy.  
Rośliny ozdobne – pomidor lubi towarzystwo aksamitki, żeniszka, nagietka oraz 

lawendy, którą lepiej jest posadzić w pewnej odległości (wabi owady zapylające, ale 
ma zupełnie inne wymagania glebowe – preferuje bardziej suche, grubo strukturalne 
podłoża).  
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Fot. 31. Pomidor drobnoowocowy rozpięty 
na siatce 

Fot. 32. Pomidor palikowy w towarzystwie 
sałaty, na rabacie wyściółkowanej czarną 
agrowłókniną 

  
Fot. 33. Pomidor porzeczkowy  
w ogrodzie w stylu wiktoriańskim 

Fot. 34. Jak mało do życia potrzeba…  

  
Fot. 35. Pomidor o kształcie kulistym Fot. 36. Pomidor o kształcie kulistym, spłaszczonym 
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Fot. 37. Pomidor o kształcie w typie beefsteak 
(spłaszczony, wyraźnie żebrowany) 

Fot. 38. Pomidor o owocu w typie sakiewkowym 

  Fot. 39. Pomidor o owocu kulistym, 
gruszkowatym, żebrowanym  

Fot. 40. Owoc gruszkowaty 

  
Fot. 41. Pomidor spłaszczony, mocno 
żebrowany (odm. ‘Marmande’) 

Fot. 42. Pomidor o kształcie sercowatym 
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Fot. 43. Odmiany średnioowocowe 
utrzymują wiele owoców w gronie 

Fot. 44. Im mniej owoców w gronie, tym ich 
masa jest większa 

 

  

Fot. 45. Odmiany o owocach małych, koktajlowych, porzeczkowych 

 
  

Fot. 46. Owoc wydłużony spiczasty 
(odm. ‘Opalka’) 

Fot. 47. Pomidor wydłużony, przewężony (odmia-
ny ‘San Marzano’ – czerwona i ‘Banana Legs’ – żółta) 
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Fot. 48. Odmiana paskowana z genem 
super puff 

Fot. 49. Owoce koktajlowe, gruszkokształtne – 
żółte i kuliste – brązowe 

  
Fot. 50. „Czarna” odm. ‘Black Krim’ Fot. 51. Odm. (‘Emerald’) ‘Evergreen’ gotowa  

do konsumpcji 

 
 

Fot. 52. Odmiany o wielobarwnym 
wnętrzu 

Fot. 53. Odmiana o żółto paskowanych owocach 
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Fot. 54. Fioletowa odm. ‘Indigo Rose’ 
w trakcie dojrzewania 

Fot. 55. Odmiana ‘Hillbilly’ z różową plamką 
wierzchołkową 

Fot. 56. Pomidor superkarłowy (odm. ‘Vilma’) Fot. 57. Uprawa pomidora w wiszących 
pojemnikach (amplach) – odm. ‘Silver Fir Tree’ 
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Przydatne linki: 

Wszystkim zainteresowanym starymi odmianami, a także zaniepokojonych metodami 
hodowli niespotykanych pomidorów, polecamy odwiedzenie stron hodowców 
i specjalistów–pasjonatów. Oprócz wykazu, opisu odmian i wielu ciekawostek można 
tam znaleźć zasady nowoczesnej, ale konwencjonalnej hodowli. 

Instytut Ogrodnictwa: www.inhort.pl 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR): 
http://www.ihar.edu.pl/,  
http://www.ihar.edu.pl/krajowe_centrum_roslinnych_zasobow_genowych.php 
https://bankgenow.edu.pl/ 

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (na Wikipedia) 
https://pl. wikipedia.org/wiki/Krajowe_Centrum_Roślinnych_Zasobów_Genowych 

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) 
http://www.coboru.pl/ 
http://www.coboru.pl/Publikacje_COBORU/Listy_odmian/lo_warzywne_2019.pdf 

https://www.pomidorlandia.pl/nasiona/pomidory.html 

https://mojepomidory.pl 

http://forumogrodniczeoaza.pl/index.php/forum/5-warzywnik/127539-pomidory-
polskie-odmiany-charakterystyka-uprawa-ciekawostki?start=180 

Historical Heirloom Tomatoes : 
https://www.grit.com/farm-and-garden/vegetables/tomatoes/heirloom-tomatoes-
zm0z17maztri 

Cream of the Crop Tomatoes: https://besttomato.blogspot.com/ 

Heirloom Tomato Seeds: http://tatianastomatobase.com 

World Tomato Society: https://www.worldtomatosociety.com/ 

http://frogsleapfarm.blogspot.com/ 

http://the-biologist-is-in.blogspot.com 

https://www.sandhillpreservation.com/tomato 

https://www.victoryseeds.com/tomato.html 

https://www.dwarftomatoproject.net/shop/,  
https://www.dwarftomatoproject.net/about/ 

https://www.researchgate.net/figure/Model-of-the-evolution-of-fruit-shape-
variation-in-tomato-The-tomato-domestication-most_fig2_50867835 

https://phys.org/news/2020-01-evolution-vine-history-tomato-domestication.html 

http://www.inhort.pl/
http://www.ihar.edu.pl/
http://www.ihar.edu.pl/krajowe_centrum_roslinnych_zasobow_genowych.php
https://bankgenow.edu.pl/
http://www.coboru.pl/
http://www.coboru.pl/Publikacje_COBORU/Listy_odmian/lo_warzywne_2019.pdf
https://www.pomidorlandia.pl/nasiona/pomidory.html
https://mojepomidory.pl/
http://forumogrodniczeoaza.pl/index.php/forum/5-warzywnik/127539-pomidory-polskie-odmiany-charakterystyka-uprawa-ciekawostki?start=180
http://forumogrodniczeoaza.pl/index.php/forum/5-warzywnik/127539-pomidory-polskie-odmiany-charakterystyka-uprawa-ciekawostki?start=180
https://www.grit.com/farm-and-garden/vegetables/tomatoes/heirloom-tomatoes-zm0z17maztri
https://www.grit.com/farm-and-garden/vegetables/tomatoes/heirloom-tomatoes-zm0z17maztri
https://besttomato.blogspot.com/
http://tatianastomatobase.com/
https://www.worldtomatosociety.com/
http://frogsleapfarm.blogspot.com/
http://the-biologist-is-in.blogspot.com/
https://www.sandhillpreservation.com/tomato
https://www.victoryseeds.com/tomato.html
https://www.dwarftomatoproject.net/shop/
https://www.dwarftomatoproject.net/about/
https://www.researchgate.net/figure/Model-of-the-evolution-of-fruit-shape-variation-in-tomato-The-tomato-domestication-most_fig2_50867835
https://www.researchgate.net/figure/Model-of-the-evolution-of-fruit-shape-variation-in-tomato-The-tomato-domestication-most_fig2_50867835
https://phys.org/news/2020-01-evolution-vine-history-tomato-domestication.html
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